Γεωργιάδης:
Φιλικός
επενδυτικός προορισμός πλέον
η Ελλάδα
Τη βεβαιότητα ότι η Ελλάδα εξελίσσεται σε «χοτ» προορισμό
επενδύσεων εξέφρασε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις
Γεωργιάδης μιλώντας σήμερα Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2019, στο
7ο Συνέδριο Περιφερειακής Ανάπτυξης που διοργανώνει η
Εφημερίδα ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ, στις εγκαταστάσεις της Achaia Clauss.
Tην ίδια στιγμή ο Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Geoffrey R.
Pyatt, εστίαζε στα συγκριτικά πλεονεκτήματα και τις σημαντικές
αλλαγές που σημειώνονται στην ελληνική οικονομία.
«Ο φόβος για το πολιτικό σύστημα και την αστάθεια έχουν
ξεπεραστεί. Για μια τουλάχιστον τετραετία εξασφαλίζεται
σταθερότητα. Σε λίγο καιρό η Ελλάδα θα είναι μια διαφορετική
χώρα» τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων και
προσδιόρισε τους λόγους για τους οποίους η Ελλάδα είναι πλέον
φιλικός επενδυτικός προορισμός.
Μεταξύ άλλων ανέφερε ότι θα αναπτυχθεί σταδιακά ένα γιγαντιαίο
πρόγραμμα ιδιωτικοποίησης, καθώς το Κράτος απεδείχθη ότι είναι
κακός μάνατζερ. Τόνισε ότι πλέον έχουν διαμορφωθεί χαμηλά
επιτόκια δανεισμού, που επιτρέπουν αφενός την ανατροφοδότηση
του χρέους και αφετέρου την δανειοδότηση επιχειρήσεων.
Εστίασε όμως ιδιαίτερα στο πλεονάζον και καλύτερα εκπαιδευμένο
προσωπικό που διαθέτει η χώρα που, σε συνδυασμό, με τις
ανταγωνιστικές αμοιβές μπορούν να αποτελέσουν σημαντικούς
παράγοντες για μια νέα επένδυση.
«Ελάτε να επενδύσετε στην Ελλάδα. Θα σας κάνουμε τη ζωή
δύσκολη» ήταν το ανοικτό κάλεσμα που απεύθυνε ο κ. Γεωργιάδης
περιγράφοντας ένα φιλικό επενδυτικό περιβάλλον.
«Σε λίγο καιρό η Ελλάδα θα είναι μια διαφορετική χώρα. Η κρίση

θα μείνει πίσω όταν βγουν δουλειές» είπε ο υπουργός και
μιλώντας ειδικότερα για την Δυτική Ελλάδα, πρότεινε ένα
«ολοκληρωμένο σχέδιο για την ανάπτυξη Πελοποννήσου και Δυτικής
Ελλάδας» παρατηρώντας ότι περιοχές του πλανήτη με λιγότερα
πλεονεκτήματα έχουν προοδεύσει, σε αντίθεση με την περιοχή που
έχει μείνει πίσω, παρά τις πραγματικές της δυνατότητες.
«Χρειάζεται μια συντονισμένη προσπάθεια να πάμε γρήγορα
μπροστά, γιατί δεν υπάρχει καιρός για χάσιμο» τόνισε ο κ.
Γεωργιάδης, που παραχωρώντας το βήμα στον Πρέσβη των ΗΠΑ στην
Ελλάδα Geoffrey R. Pyatt, ο υπουργός Ανάπτυξης παρατήρησε ότι
έχει διαπιστώσει στην πράξη την ενεργό υποστήριξη τόσο του
Πρέσβη, όσο και της Αμερικανικής Κυβέρνησης στην προσέλκυση
επενδύσεων από τις ΗΠΑ.
Ο κ. Pyatt μίλησε με θετικά λόγια για την Ελλάδα και τις
προσπάθειες που καταβάλλονται στην ελληνική οικονομία. «Η
αμερικανική Κυβέρνηση θέλει να κάνει τα πάντα να βοηθήσει την
Ελλάδα να πάει μπροστά» είπε ο ίδιος κι εστίασε στην πρόοδο
που επιτελείται στην Πάτρα σε τομείς αιχμής,
Συνεχίζοντας ο Πρέσβης ανέφερε συγκεκριμένα παραδείγματα
νεανικής επιχειρηματικότητας, αλλά και γενικότερα
περιπτώσεις ελληνικών καινοτόμων επιχειρήσεων.
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Είπε ότι πιστεύει στις δυνατότητες της περιοχής, προέτρεψε ο
επιχειρηματικός κόσμος να εστιάσει στην έρευνα και την
ανάπτυξη και καταλήγοντας μεταξύ άλλων τόνισε:
«Η Πάτρα και η Δυτική Ελλάδα έχουν πολλά να προσφέρουν στον
τουριστικό τους τομέα με το πλούσιο πολιτιστικό τους απόθεμα».
Ιδιαίτερη αναφορά επεφύλαξε για τον τόπο θυσίας των Καλαβρύτων
και την Αρχαία Ολυμπία.
«Δεσμεύομαι να βοηθήσω αυτήν την περιοχή, μου θυμίζει την
πατρίδα μου την Καλιφόρνια», με τη φράση αυτή έκλεισε την
ομιλία του ο κ. Pyatt.
Την ανάγκη να ενισχυθεί η επιχειρηματικότητα με το κατάλληλο

θεσμικό πλαίσιο και τον αναπτυξιακό νόμο επεσήμανε στην
τοποθέτησή του ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας Πλάτων
Μαρλαφέκας.
Ανέφερε ότι στόχος είναι η Δυτική Ελλάδα να μετατραπεί σε
επιχειρηματικό κόμβο, δίνοντας βαρύτητα σε καινοτόμες
τεχνολογίες και στην τεχνογνωσία που παράγεται στα
πανεπιστήμια. Χαρακτηριστική επίσης ήταν η φράση του «παρά την
κρίση, επιμένουμε να επενδύουμε εδώ».
Ιδέες για Ανάπτυξη της Δυτικής Ελλάδος κατέθεσε ο Κλεομένης
Μπάρλος, Πρόεδρος ΣΕΒ Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας ,
μιλώντας ως από τους ελάχιστους καθηγητές που δημιούργησε δική
του επιχείρηση, η οποία λειτουργεί ακόμα. Επεσήμανε ότι η
ανάπτυξη θα έρθει με ενίσχυση της παραγωγικότητας.
Στη θετική διάσταση ότι «οι μεγαλύτερες τοπικές βιομηχανικές
μονάδες της Δυτικής Ελλάδας, εξακολουθούν να αντέχουν, αλλά
και να τραβήξουν μπροστά την παραγωγή τους» εστίασε ο Δρ.
Γιώργος Ξηρογιάννης, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής ΣΕΒ κι
επίσης έδωσε βαρύτητα στην ενίσχυση της παραγωγικότητας.
Συγκεκριμένα είπε ότι αν η μεταποίηση ανέλθει σε 12% του ΑΕΠ
από 9% που είναι σήμερα, θα έχουν δημιουργηθεί επιπλέον μισό
εκατομμύριο θέσεις εργασίας.
Στην προώθηση εξαγωγών και την προσέλκυση επενδύσεων
αναφέρθηκε ο Γρηγόρης Στεργιούλης, Πρόεδρος και Διευθύνων
Σύμβουλος της «Enterprise Greece». Κάλεσε «να αλλάξουμε
νοοτροπία κα να γίνουμε πιο ανταγωνιστικοί γενικά», για να
επισημάνει με έμφαση ότι «αν δεν στηρίξουμε την τοπική
παραγωγή δεν θα ισχυροποιηθεί».
Τις εμπειρίες τους από τις επιχειρήσεις που εκπροσωπούν
κατέθεσαν ο Αλέξανδρος Ζαπανιώτης, Managing Director «Coffee
Island» και ο Ιωάννης Αναστασόπουλος, της εταιρίας «Κρίνος»
επισημαίνοντας ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι αναγκαίο
να ενισχυθούν και ζήτησαν να δρομολογηθούν γρήγορα αλλαγές
προς αυτήν την κατεύθυνση.

«Όραμά μας είναι η Πάτρα και η Δυτική Ελλάδα να ανακτήσουν την
αίγλη του παρελθόντος» είπε στην παρέμβασή του ο Φωκίων Ζαΐμης
Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας Έρευνας και Καινοτομίας
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και τόνισε ότι η Περιφερειακή Αρχή
δίνει βαρύτητα στην ισότιμη ανάπτυξη και στις τρεις
Περιφερειακές Ενότητες.

