Κυριακή, 22 Οκτωβρίου 2017
Συνέντευξη του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Δημήτρη Παπαδημητρίου
στην εφημερίδα Νέα Σελίδα και τον δημοσιογράφο Φοίβο Κλαυδιανό
Ποια αίσθηση έχετε από τις επαφές σας σε Ουάσιγκτον και Νέα Υόρκη; Έχει
αναβαθμιστεί το ενδιαφέρον στις ΗΠΑ για επενδύσεις στη χώρα μας;
Όταν ο Πρόεδρος των ΗΠΑ λέει στην επίσημη ανακοίνωσή του στον Τύπο ότι η Ελλάδα έχει
μπει στη φάση της ανάπτυξης και η Αμερική θα τη στηρίξει και, μάλιστα, προχωρά στην
απόφαση να δημιουργηθεί μόνιμη ομάδα εργασίας μεταξύ των δύο υπουργών Οικονομίας,
είναι προφανές ότι το ενδιαφέρον αναβαθμίστηκε. Σύντομα θα αναβαθμιστεί περαιτέρω,
όταν αυτή η ομάδα αρχίσει να λειτουργεί. Και στις συναντήσεις ο Πρόεδρος Τραμπ και ο
αντιπρόεδρος Πενς εμφανίστηκαν διατεθειμένοι να υποστηρίξουν επενδύσεις αμερικανικών
επιχειρήσεων στην Ελλάδα.
Υπήρξε ανταπόκριση του αμερικανικού ιδιωτικού τομέα στις παροτρύνσεις αυτές;
Στις συναντήσεις με επιχειρηματίες και funds σε Ουάσιγκτον, Σικάγο και Νέα Υόρκη το
επενδυτικό ενδιαφέρον αποδείχτηκε ότι αυξάνεται σταθερά. Νομίζω ότι στις ΗΠΑ έχουν
καταλάβει πως υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για επενδυτικά σχέδια στην Ελλάδα. Αυτό που
βλέπουμε τώρα είναι κάτι διαφορετικό, επειδή υπάρχει και αυτή η παρότρυνση από τον
Λευκό Οίκο και οι επιχειρήσεις αντιλαμβάνονται ότι έχει αναβαθμιστεί η συμμαχία μεταξύ
Ελλάδας και ΗΠΑ. Ξέρουν ότι η χώρα είναι και θα παραμείνει φιλική με τη συμφωνία που
αφορά στη Σούδα. Η χώρα μας παρουσιάζεται ως πυλώνας σταθερότητας και κατάλληλη για
κάτι τέτοιο. Αυτό είναι ένας σημαντικός παράγοντας για τους Αμερικανούς επενδυτές. Οι
Αμερικανοί επενδυτές πλέον θα κοιτάξουν στην Ελλάδα πολύ πιο προσεκτικά για
επενδύσεις.
Πόσο επιδρά ο γεωστρατηγικός ρόλος της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή; Είναι τόσο
σημαντικός παράγοντας για την προσέλκυση επενδύσεων;
Απόλυτα. Οι επενδυτές θέλουν η χώρα στην οποία θα επενδύσουν να είναι σταθεροποιημένη
και όχι ασταθής. Η Ελλάδα, λοιπόν, σε αυτή την περιοχή γεωστρατηγικά δίνει τη δυνατότητα
για πολλές επενδύσεις, γιατί υπάρχει, πρώτον, πολιτική και, δεύτερον, νομισματική
σταθερότητα. Είναι τελείως διαφορετικό να επενδύσει κάποιος σε μια άλλη χώρα, που δεν
ανήκει στην Ευρωζώνη, έχει το δικό της νόμισμα, άρα τη δική της -συνήθως ευμετάβλητηνομισματική πολιτική. Επίσης, η πολιτική σταθερότητα σημαίνει πάρα πολλά. Όλοι έχουν
καταλάβει ότι δεν πρόκειται να γίνουν εκλογές πριν από τη λήξη της θητείας αυτής της
κυβέρνησης. Και επειδή η χώρα μπαίνει σε τροχιά ανάπτυξης, διαμορφώνεται σταδιακά η
εκτίμηση ότι η επόμενη κυβέρνηση μπορεί να είναι η ίδια με την υπάρχουσα.
Τι έλκει τους επενδυτές στην Ελλάδα σε ό,τι αφορά στα αμιγώς οικονομικά
χαρακτηριστικά της;
Η χώρα μας παρουσιάζει μερικά χαρακτηριστικά που εμφανίζονται στις αναδυόμενες χώρες,
όπως, π.χ., η πολύ υψηλότερη πιθανότητα κερδοφορίας σε σύγκριση με τις ήδη
αναπτυγμένες. Επιπλέον, έχουμε ένα εργατικό δυναμικό που είναι πολύ εξειδικευμένο, με
μεγάλο ποσοστό του να είναι απόφοιτοι ΑΕΙ και με δυναμική ανάπτυξης πολύ μεγάλης
παραγωγικότητας. Η χώρα μας διαθέτει ακόμη άφθονους φυσικούς πόρους διαφόρων ειδών
και φυσικό κάλλος.
Σε ποιους τομείς εντοπίζεται συγκεκριμένα το αμερικανικό ενδιαφέρον;

Τα Ναυπηγεία της Σύρου και το καζίνο στο Ελληνικό μαζί με ένα συνεδριακό κέντρο είναι
επενδυτικά πρότζεκτ που συζητούνται. Επίσης, ενδιαφέρον υπάρχει για ανάπτυξη του
ιατρικού τουρισμού. Ήδη έχει αγοραστεί το «Metropolitan» από ένα αμερικάνικο fund, το
οποίο ενδιαφέρεται και για άλλα νοσοκομεία. Επίσης, άλλα funds ενδιαφέρονται για
επεκτάσεις επενδύσεων ή νέες επενδύσεις σε αγροδιατροφή και μεταποίηση. Ακόμη, υπάρχει
ενδιαφέρον για επενδύσεις που συνδέονται με τις αποκρατικοποιήσεις, όπως του λιμανιού
της Αλεξανδρούπολης, κυρίως λόγω της δυνατότητας μεταφόρτωσης υγροποιημένου
φυσικού αερίου, ενώ ενδιαφέρον υπάρχει και για το λιμάνι του Αστακού και για την
ανάπτυξη εκεί ενός logistic center. Συζητήσεις γίνονται επίσης για την ανάπτυξη
ξενοδοχειακών μονάδων τουρισμού υψηλού εισοδήματος σε Κρήτη και Πελοπόννησο. Και
μην ξεχνάμε, βέβαια, ότι υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον για την ενέργεια από την Energean,
ενώ είναι γνωστό ότι η ExxonMobil θέλει να συμμετάσχει στις έρευνες και τις εξορύξεις
υδρογονανθράκων στο Ιόνιο. Το άλλο έντονο ενδιαφέρον που υπάρχει είναι για τα εμπορικά
ακίνητα. Εξάλλου, αμερικανικά κεφάλαια υπάρχουν ήδη στο Ελληνικό και στη Lamda
Development. Δεν μπορώ να σας μιλήσω με περισσότερες λεπτομέρειες, γιατί, όπως ξέρετε,
υπάρχουν συμφωνίες εχεμύθειας, μπορώ όμως να σας πω ότι είναι πολλοί αυτοί που ήδη
έχουν υποβάλει αιτήματα μέσω του Enterprise Greece.
Εκτιμάτε ότι αυτές οι επενδύσεις θα ξεκινήσουν να υλοποιούνται μέσα στα επόμενα δύο
χρόνια ή θα χρειαστούν μεγαλύτερο χρόνο ωρίμανσης;
Θα επιχειρήσουμε να φέρουμε τις επενδύσεις όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Νομίζω ότι ο
ορίζοντας των δύο ετών είναι εύλογος.
Πιστεύετε ότι η ομογένεια παίζει ρόλο στη διαδικασία προσέλκυσης επενδύσεων στη
χώρα μας;
Οι ομογενείς είναι πάντοτε εξαιρετικά ενεργοποιημένοι και θέλουν να βοηθήσουν την
Ελλάδα. Επιπλέον, βλέπουν κι αυτοί ευκαιρίες. Υπάρχει και το παράδειγμα του Κάλαμος και μην ξεχνάτε ότι πάντοτε χρειάζεται ένα παράδειγμα για να ακολουθήσουν κι άλλοι.
Κατά τη διάρκεια της κοινής συνέντευξης στον Λευκό Οίκο υπήρξε αναφορά και σε
παλαιότερες δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα για τον Ντόναλντ Τραμπ. Γενικότερα, πώς
είδαν οι Αμερικανοί την επίσκεψη ενός αριστερού πρωθυπουργού;
Δεν άκουσα κάποιο σχόλιο που να δίνει αρνητικό πρόσημο για την ομιλία του
πρωθυπουργού. Νομίζω ότι ο πρωθυπουργός έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά σε όλες τις
δηλώσεις και ομιλίες του και όλοι ξέρουν ότι είναι ένας άνθρωπος που θέλει να προχωρήσει
η χώρα και η ανάπτυξη να είναι δίκαιη. Επίσης, όλοι γνωρίζουν ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα
που σέβεται τους θεσμούς, είτε αυτοί αφορούν σε αρχαιολογικά είτε σε περιβαλλοντικά
θέματα.

