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Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2020 
Δελτίο Τύπου 

 
«Ελληνογερμανική Ημέρα για την Οικονομία και τις Επενδύσεις» 
 

Αισιοδοξία Ernst Reichel - Volker Treier για τόνωση του γερμανικού επενδυτικού 
ενδιαφέροντος στην Ελλάδα 
Νίκος Παπαθανάσης: Οι οικονομικές σχέσεις Ελλάδας - Γερμανίας βρίσκονται στο 
υψηλότερο επίπεδο ιστορικά 
 
Την αισιοδοξία τους ότι θα υπάρξει μεγαλύτερο ενδιαφέρον για γερμανικές επενδύσεις στην Ελλάδα, 
εξέφρασαν ο Πρέσβης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, Dr. Ernst Reichel και ο 
Επικεφαλής Εξωτερικού Εμπορίου και Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Κεντρικής Ένωσης 
Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων Γερμανίας (DIHK), Dr. Volker Treier, τοποθετούμενοι στη 
σημερινή, ψηφιακή, εκδήλωση του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου με 
τίτλο: «Ελληνογερμανική Ημέρα για την Οικονομία και τις Επενδύσεις», στο πλαίσιο της οποίας ο 
Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νίκος Παπαθανάσης, επεσήμανε ότι οι οικονομικές 
σχέσεις των δύο χώρων βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο ιστορικά. 
 
Ειδικότερα, μιλώντας στην «Ελληνογερμανική Ημέρα για την Οικονομία και τις Επενδύσεις», που 
πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της Πρεσβείας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στην 
Αθήνα και του DIHK, ο Αναπληρωτής Υπουργός σχολίασε ως ελκυστικούς για τους Γερμανούς επενδυτές 
τομείς της ελληνικής οικονομίας, όπως η ενέργεια και ειδικότερα οι ΑΠΕ, η διαχείριση αποβλήτων, τα 
logistics, οι υποδομές, η αγροδιατροφή, η βιομηχανία φαρμάκων και οι τεχνολογίες, ενώ αναφερόμενος 
στις στρατηγικές επενδύσεις, σημείωσε ότι μέχρι σήμερα έχουν εγκριθεί από την κυβέρνηση 14 
ενεργειακά και τουριστικά έργα συνολικής αξίας 1,8 δισ. ευρώ και στο διάστημα που ακολουθεί, όπως 
αποκάλυψε, θα εγκριθούν ακόμη 3 ενεργειακά έργα συνολικού ύψους 1,6 δισ. ευρώ. 
 
Σύμφωνα με τον ίδιο, «βασική επιδίωξή της κυβέρνησης είναι η αύξηση της συμμετοχής της βιομηχανίας 
στο ΑΕΠ της χώρας από το 9,5%, που είναι σήμερα, στο 12% την επόμενη 3ετία και στο 15% 
μακροπρόθεσμα».  
 
Από την πλευρά του, ο Πρέσβης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, Dr. Ernst Reichel, 
δήλωσε ότι «η Ελλάδα και η Γερμανία συνεργάζονται στενά για να επανέλθει η ανάπτυξη. Χαίρομαι που 
το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο παρέχει με τη σημερινή «Ημέρα για την 
οικονομία και τις επενδύσεις» μια πλατφόρμα σε μια σειρά γερμανικών επιχειρήσεων από τους τομείς της 
πράσινης οικονομίας, της υγείας και της καινοτομίας, οι οποίες δραστηριοποιούνται ήδη με επιτυχία στην 
Ελλάδα» ανέφερε ο Dr. Ernst Reichel, για να προσθέσει: «Είμαι αισιόδοξος ότι θα υπάρξει περαιτέρω 
ενδιαφέρον για γερμανικές επενδύσεις στην Ελλάδα». 
 
Ο Επικεφαλής Εξωτερικού Εμπορίου και Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Κεντρικής Ένωσης 
Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων Γερμανίας, κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης, ανέδειξε το 
γεγονός ότι πολυάριθμες γερμανικές εταιρείες συμμετέχουν σε σημαντικά έργα εκσυγχρονισμού των 
ελληνικών υποδομών, καθώς και στον τομέα παροχής ενέργειας και IT, σημειώνοντας πως «σε αυτούς 
τους δύσκολους καιρούς είναι σημαντικό να συνεχίσουμε τη συνεργασία και να διατηρήσουμε την 
επικοινωνία». Όπως ανέφερε ο Dr. Volker Treier, «το συνέδριο μπορεί να συμβάλει στο να ξεκινήσουμε 
πάλι μαζί μετά τον Covid-19 και να οικοδομήσουμε τις ελληνογερμανικές οικονομικές σχέσεις, που είχαν 
αναπτυχθεί σημαντικά πριν από το ξέσπασμα της πανδημίας». 
 
Ανοίγοντας τις εργασίες της «Ελληνογερμανικής Ημέρας», ο Πρόεδρος του Ελληνογερμανικού 
Επιμελητηρίου, κ. Κωνσταντίνος Μαραγκός, αφού υπογράμμισε ότι το Επιμελητήριο συνδράμει ιστορικά 
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και με όλα τα μέσα που διαθέτει στην υλοποίηση κάθε επένδυσης προερχόμενης από τη Γερμανία, τόνισε 
ότι «διαχρονικά, υπήρξαν πολλές, σημαντικές και το κυριότερο μακρόπνοες γερμανικές επενδυτικές 
δράσεις στην Ελλάδα». Σύμφωνα με τον κ. Μαραγκό, «οι όμιλοι γερμανικών συμφερόντων κράτησαν τη 
θέση τους στην εγχώρια αγορά στηρίζοντας την οικονομία τη διάρκεια της 10ετούς κρίσης χρέους της 
χώρας, ενώ επέμειναν επενδυτικά και μετά την έξοδο της Ελλάδας από τα μνημόνια». 
 
Περιγράφοντας τη «θέση» της Γερμανίας στην Ελληνική Οικονομία επεσήμανε ότι, κατατάσσεται στην 
πρώτη θέση ως χώρα προέλευσης άμεσων ξένων επενδύσεων προς την Ελλάδα με μερίδιο 23% επί του 
συνολικού αποθεματικού επενδεδυμένου κεφαλαίου και πρόσθεσε πως κατά τη χρονική περίοδο 2007-
2018 οι καθαρές άμεσες γερμανικές επενδύσεις ανήλθαν σε 6,3 δισ. ευρώ. «Το 2018 δραστηριοποιούνταν 
στην Ελλάδα 162 επιχειρήσεις γερμανικών συμφερόντων, με περίπου 29.000 εργαζομένους και ετήσιο 
κύκλο εργασιών 8,7 δισ. ευρώ» συμπλήρωσε ο κ. Μαραγκός. 
 
Χορηγοί της ψηφιακής εκδήλωσης είναι οι εταιρείες: AEGEAN MOTORWAY, ALLIANZ, BAYER HELLAS, 
BOEHRINGER INGELHEIM ELLAS, DHL EXPRESS, ERGO, JUWI HELLAS, LIDL HELLAS, ΣΧΣ Α.Τ.Ε.Ε, TÜV 
HELLAS (TÜV NORD), V+O και Veridos Matsoukis ΑΕ. 
 


