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Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2020 
Δελτίο Τύπου 

 
«Ελληνογερμανική Ημέρα για την Οικονομία και τις Επενδύσεις» 
 

Κώστας Φραγκογιάννης: Η Ελλάδα καταρτίζει ένα πλάνο δράσεων για τη Γερμανία με στόχο τις 
νέες επενδύσεις 
 
Νίκος Βέττας: Η ελληνική οικονομία πραγματοποιεί μια θετική στροφή για την προσέλκυση νέων 
επενδυτών 
 
Στο μεταρρυθμιστικό σχέδιο της κυβέρνησης, ώστε η Ελλάδα να προσελκύσει περισσότερες νέες ξένες 
επενδύσεις, αναφέρθηκε ο Υφυπουργός Οικονομικής Διπλωματίας και Εξωστρέφειας στο Υπουργείο 
Εξωτερικών, κ. Κώστας Φραγκογιάννης, μιλώντας στη σημερινή, ψηφιακή, εκδήλωση του 
Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου με τίτλο: «Ελληνογερμανική Ημέρα για 
την Οικονομία και τις Επενδύσεις». Στην ίδια εκδήλωση, ο Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ και Καθηγητής 
στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νίκος Βέττας, «αξιολογώντας» την ελληνική οικονομία, σημείωσε 
ότι προσφέρει τεράστιες επενδυτικές δυνατότητες και την περίοδο αυτή πραγματοποιεί μια θετική 
στροφή για την προσέλκυση νέων επενδυτών. 
 
Οι ανωτέρω αναφορές έγιναν στο πλαίσιο του πάνελ με τίτλο «Ελκυστικοί κλάδοι της ελληνικής 
οικονομίας για ξένες επενδύσεις – Μελέτη του ΙΟΒΕ» που συντόνισε ο Γενικός Διευθυντής του 
Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου, Δρ. Αθανάσιος Κελέμης. 
 
Ειδικότερα, ο κ. Κώστας Φραγκογιάννης, τοποθετούμενος στην εκδήλωση που πραγματοποιείται υπό 
την αιγίδα της Πρεσβείας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στην Αθήνα και της Κεντρικής 
Ένωσης Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων Γερμανίας (DIHK), αφού υπογράμμισε το κλίμα 
πολιτικής σταθερότητας που χαρακτηρίζει τη χώρα, τόνισε ότι στην Ελλάδα υπάρχει και συνεχώς 
ενισχύεται το πλαίσιο για την υποδοχή νέων επενδύσεων. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στις 
προσπάθειες που καταβάλλονται για την ψηφιοποίηση του δημοσίου, την ενίσχυση των κινήτρων για 
νέες επενδύσεις, όπως και στο ανθρώπινο κεφάλαιο που παραμένει ισχυρό, ώστε να βοηθήσει τη 
γενικότερη προσπάθεια στήριξης του επενδυτικού ρεύματος στην Ελλάδα. 
 
Ο Υφυπουργός, ανέδειξε, επίσης, τη σημασία των Γερμανών επενδυτών για την Ελληνική οικονομία, 
χαρακτηρίζοντας τη Γερμανία ως τον πρώτο ξένο επενδυτή για τη χώρα, ενώ σε άλλο σημείο των 
αναφορών του σημείωσε ότι μόλις ο κύκλος της πανδημίας κλείσει, θα ενεργοποιηθούν σημαντικά έργα, 
που είχαν προγραμματιστεί πριν ξεσπάσει ο Covid-19. 
 
Ο κ. Φραγκογιάννης πρόσθεσε, τέλος, ότι η Ελλάδα καταρτίζει ένα action plan για τη Γερμανία, 
προκειμένου να προβάλλει την εικόνα της Ελλάδα σε υποψήφιους επενδυτές και να περάσει το μήνυμα 
για τη νέα επενδυτική υπόσταση της χώρας. 
 
Από την πλευρά του, ο Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ, Δρ. Νίκος Βέττας, βασιζόμενος σε μελέτη που 
κατάρτισε το ΙΟΒΕ για λογαριασμό του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου, επεσήμανε ότι η Ελλάδα έχει 
πολλά και ισχυρά συγκριτικά πλεονεκτήματα έναντι άλλων χωρών για την προσέλκυση νέων 
επενδύσεων και περιέγραψε τέσσερις ευκαιρίες, που θα μπορούσαν να δημιουργηθούν με τη διάθεση 
ιδιωτικών κεφαλαίων και την υλοποίηση δημόσιων παρεμβάσεων. Ειδικότερα, ανέφερε: 

- Tην κλιματική αλλαγή αλλά και την κυκλική οικονομία. 
- Τις τεχνολογικές εξελίξεις και ειδικότερα την πληροφορική. 
- Την αλλαγή του παραγωγικού υποδείγματος σε πεδία, όπως η αγροδιατροφή, η μεταποίηση, οι 

διεθνώς εμπορεύσιμες υπηρεσίες, τα Start-ups και η τεχνολογική εκπαίδευση. 



  

 2 / 2 

 
ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 

Δορυλαίου 10-12, 115 21 Αθήνα, Τηλ.: +30 210 6419000, Fax: +30 210 6445175, ahkathen@ahk.com.gr 
Βούλγαρη 50, 542 48 Θεσσαλονίκη, Τηλ.: +30 2310 327733, Fax: +30 2310 327737, ahkthess@ahk.com.gr 

www.german-chamber.gr, www.german-fairs.gr 

 

- Τις κοινωνικές προκλήσεις για ζητήματα σχετικά με την υγεία, τις υπηρεσίες κατάρτισης, την 
προσχολική εκπαίδευση και τις κοινωνικές υπηρεσίες. 

Στην Ελλάδα υπάρχει εργατικό δυναμικό υψηλής ποιότητας, που θα μπορούσε να αποτελέσει δεξαμενή 
για όσους θα θελήσουν να επενδύσουν στη χώρα, τόνισε ο κ. Βέττας, για να επισημάνει αμέσως μετά 
τον εξορθολογισμό του εργασιακού περιβάλλοντος, τη δυνατότητα που έχει πλέον η χώρα να 
εξυπηρετήσει το δημόσιο χρέος, τις ροές ιδιωτικών καταθέσεων που έχουν επανέλθει, το κόστος 
χρηματοδότησης το οποίο μειώνεται, την πιστωτική επέκταση που δειλά κινείται σε θετικό έδαφος, τη 
μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και την ενίσχυση του δυναμικού της οικονομίας από τις 
δρομολογούμενες μεταρρυθμίσεις και την υλοποίηση του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων. 
 
Ο κ. Βέττας, διευκρίνισε ότι με εξαίρεση την πανδημία, το οικονομικό κλίμα στην Ελλάδα βελτιώνεται 
συστηματικά το τελευταίο διάστημα, ενώ πολλά θα εξαρτηθούν από τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης. 
Σε άλλο σημείο των αναφορών του υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση καταστρώνει ένα νέο αναπτυξιακό 
σχέδιο, το οποίο θα συμφωνήσει με τους θεσμούς κι ότι μέσω μιας  Ανεξάρτητης Επιτροπής θα καταδείξει 
τις προτεραιότητες, διαμορφώνοντας ένα νέο παραγωγικό μοντέλο, που θα αναμορφώσει το συνολικό 
προφίλ της χώρας και θα κρίνει τις μελλοντικές επενδύσεις.  
 
Τέλος, αξιολογώντας τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, ο Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ, 
προσέγγισε τις προοπτικές μιας σειράς τομέων της Ελληνικής οικονομίας όπως η αγροτική παραγωγή, 
η βιομηχανία, οι κατασκευές, οι μεταφορές - αποθήκευση, ο τουρισμός και οι επικοινωνίες, τονίζοντας 
ότι παράγουν το 38,7% της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας της ελληνικής οικονομίας και απασχολούν 
το 40,9% των εργαζόμενων στη χώρα. 
 
Ο Γενικός Διευθυντής του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου, Δρ. Αθανάσιος Κελέμης, ο οποίος συντόνισε 
το πάνελ, καλωσορίζοντας τους τρεις ομιλητές, επεσήμανε ότι «η Ελληνική οικονομία, περισσότερο από 
κάθε άλλη περίοδο, έχει σήμερα ανάγκη τις επενδύσεις και ιδιαίτερα τις ξένες επενδύσεις, ώστε 
εξερχόμενη της πανδημικής κρίσης να διατηρήσει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Στην εξέλιξη αυτή», 
όπως σημείωσε, «σημαντική θα είναι η συμβολή των κοινοτικών κονδυλίων, με τα οποία θα στηριχθεί η 
Ελλάδα και που σε βάθος επταετίας θα φθάσουν τα 72 δισ. ευρώ». 
 
Χορηγοί της ψηφιακής εκδήλωσης είναι οι εταιρείες ALLIANZ, BAYER HELLAS, BOEHRINGER INGELHEIM 
ELLAS, DHL EXPRESS HELLAS και VERIDOS MATSOUKIS, οι οποίες στήριξαν και τη σχετική μελέτη του ΙΟΒE, 
καθώς και οι AEGEAN MOTORWAY, ERGO, JUWI HELLAS, LIDL HELLAS, ΣΧΣ Α.Τ.Ε.Ε, TÜV HELLAS (TÜV 
NORD) και V+O. 

 
 
 
 


