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Ελληνο-Γαλλικό Οικονομικό Φόρουμ: “Ελλάδα – Στρατηγικός Παράγοντας στην
Νοτιοανατολική Ευρώπη: η εμπιστοσύνη ξαναγεννιέται”, Παρίσι, 29.01.2020

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 29 Ιανουαρίου 2020 στο Παρίσι, στις εγκαταστάσεις του
Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Παρισίων Île-de-France, Οικονομικό Forum με τίτλο
“Ελλάδα  –  Στρατηγικός  Παράγοντας  στην  Νοτιοανατολική  Ευρώπη:  η  εμπιστοσύνη
ξαναγεννιέται”,  το  οποίο  διοργανώθηκε  από  το  Ελληνο-Γαλλικό  Εμπορικό  και  Βιομηχανικό
Επιμελητήριο,  σε συνεργασία με το Εμπορικό και  Βιομηχανικό Επιμελητήριο Παρισίων  Île-de-
France, υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εξωτερικών και Τουρισμού της Ελληνικής Δημοκρατίας. 

Στο Φόρουμ, από ελληνικής πλευράς συμμετείχαν ο Υπουργός Οικονομικών κ. Σταϊκούρας,
ο Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων κ. Γεωργιάδης, ο Υπουργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ.
Χατζηδάκης, ο Υπουργός Υποδομών & Μεταφορών κ.  Καραμανλής, ο Υπουργός Τουρισμού κ.
Θεοχάρης,  ο  Υφυπουργός  Δημοσίων  Επενδύσεων  και  ΕΣΠΑ  κ.  Τσακίρης,  ο  Υφυπουργός
Βιομηχανίας και Εμπορίου κ. Παπαθανάσης, ο Υφυπουργός Μακεδονίας-Θράκης κ. Καράογλου, ο
Γεν.  Γραμματέας  Ιδιωτικών  Επενδύσεων  και  ΣΔΙΤ  κ.  Μαντζούφας,  ο  Γεν.  Γραμματέας
Συντονισμού  Διαχείρισης  Αποβλήτων  κ.  Γραφάκος,  ο  Γεν.  Γραμματέας  Μεταφορών  κ.
Σταθόπουλος.  Επιπλέον,  συμμετείχαν  ο  Πρόεδρος  της  Ένωσης  Περιφερειών  Ελλάδας  κ.
Τζιτζικώστας,  ο  Πρόεδρος  του  ΤΑΙΠΕΔ  κ.  Ξενόφος.  Από  γαλλικής  πλευράς,  στο  Φόρουμ
συμμετείχαν  ο  Υπουργός  Οικονομίας  και  Οικονομικών  κ.  Bruno  Le  Maire  και  η  Υφυπουργός
Οικονομίας και Οικονομικών κα Pannier-Runacher.

Κατά  τη  διάρκεια  του  Φόρουμ
υπεγράφη  Δήλωση  Προθέσεων για  την
ελληνο-γαλλική  οικονομική  εταιρική  σχέση
μεταξύ  των  Υπουργείων  Οικονομικών  και
Ανάπτυξης  και  Επενδύσεων  της  Ελληνικής
Δημοκρατίας  και  του  Υπουργείου
Οικονομίας  και  Οικονομικών  της  Γαλλικής
Δημοκρατίας, η οποία επιχειρεί να δώσει μία
νέα  ώθηση  στον  Οδικό  Χάρτη  της
Στρατηγικής  Εταιρικής  Σχέσης  που
υπεγράφη  το  2016,  και  αποσκοπεί  στην
ενίσχυση  των  οικονομικών  και  εμπορικών
δεσμών μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας, στην ενίσχυση της διοικητικής συνεργασίας μεταξύ των δύο
χωρών και στον εντοπισμό συγκεκριμένων τομέων συνεργασίας που ενδέχεται να δημιουργήσουν
νέες επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα.

Την έναρξη των εργασιών του Φόρουμ κήρυξαν ο Υπουργός Οικονομικών κ. Σταϊκούρας με
τον Γάλλο ομόλογό του κ. Le Maire. Κατά την ομιλία του ο κ. Σταϊκούρας αναφέρθηκε στα σημεία
σύγκλισης μεταξύ των ελληνικών και γαλλικών θέσεων επί σειράς θεμάτων όπως η εμβάθυνση της
Ε.Ε.,  η  κατάρτιση του  Προϋπολογισμού της  Ευρωζώνης,  η  ενθάρρυνση των επενδύσεων  στην
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κλιματική μετάβαση, εκφράζοντας ταυτόχρονα ικανοποίηση για τη σθεναρή στάση της Γαλλίας στα
θέματα που απασχολούν την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. 

Ο  κ.  Υπουργός  αναφέρθηκε  στις   βαθιές,
πολυεπίπεδες  σχέσεις  που  συνδέουν  τις  δύο
χώρες,  σχέσεις  που  αποδείχθηκαν  ανθεκτικές
κατά  τη  διάρκεια  της  οικονομικής  κρίσης.
Έχοντας  επίγνωση  της  εμπιστοσύνης  που  της
έδειξε  η  Γαλλία,  η  Ελλάδα  προχωρά  στην
ανασυγκρότηση  της  χώρας,  προχωρώντας  σε
σειρά μεταρρυθμίσεων κατά τους τελευταίους 6
μήνες, στις οποίες οι εταίροι, θεσμοί,  επενδυτές,
αγορές  και  κυρίως  οι  πολίτες  ανταποκρίθηκαν
θετικά. Τα σημάδια είναι πολύ θετικά: ο ρυθμός
ανάπτυξης  για το 2019 ίσως ξεπεράσει  το  2%
και το 2020 εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 2,8%,
υψηλότερος  από  τον  ευρωπαϊκό  μέσο  όρο.

Ωστόσο, παραδέχθηκε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν αβεβαιότητες και δομικά προβλήματα που
δεν επιτρέπουν επανάπαυση και εφησυχασμό. Το βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η ελληνική
οικονομία  είναι  το  επενδυτικό  κενό.  Στόχος  είναι  οι  επενδύσεις,  ως  ποσοστό  του  ΑΕΠ,  να
διπλασιαστούν  τα  επόμενα  χρόνια,  και  παράλληλα  να  διευρυνθεί  η  παραγωγική  βάση  με  την
αξιοποίηση  όλων  των  συντελεστών  παραγωγής,  παραδοσιακών  και  νέων.  Κλείνοντας  ο  κ.
Υπουργός τόνισε ότι η Ελλάδα επιστρέφει στην κανονικότητα, η αξιοπιστία και η εμπιστοσύνη, στο
εσωτερικό και στο εξωτερικό, ανακτώνται. Στο πλαίσιο αυτό, κάλεσε τις γαλλικές επιχειρήσεις να
ενισχύσουν περαιτέρω τους δεσμούς των δύο χωρών και τη συνεργασία προς όφελος της Γαλλίας,
της Ελλάδας και της Ευρώπης. 

Από την πλευρά του, ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών κ. Bruno Le Maire κάλεσε
με εμφατικό τρόπο τις γαλλικές επιχειρήσεις να αδράξουν τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται και να
επενδύσουν στην Ελλάδα, καθώς η ελληνική κυβέρνηση λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για να
εξασφαλίσει τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για τους επενδυτές. 

Ο  Γάλλος  Υπουργός  αναφέρθηκε
στις  θαρραλέες,  όπως  τις  χαρακτήρισε,
μεταρρυθμίσεις, στις οποίες προχώρησε η
ελληνική  κυβέρνηση,  ενώ  εξήρε  το
κουράγιο  και  την  ανθεκτικότητα  του
ελληνικού λαού, ο οποίος επλήγη από την
παγκόσμια  χρηματοπιστωτική  κρίση  του
2008  περισσότερο  από  όλους  στην
Ευρώπη.  Υπογραμμίζοντας  την  εκτίμησή
του  για  την  Ελλάδα,  αναφέρθηκε  στους
τομείς  που  παρουσιάζουν  τις
σημαντικότερες ευκαιρίες για τις γαλλικές
επιχειρήσεις,  όπως  αυτός  της  ενέργειας,
της  διαχείρισης  υδάτων  και  αποβλήτων,
των  ανανεώσιμων  πηγών  ενέργειας.  Επιπλέον,  κάλεσε  τις  ελληνικές  επιχειρήσεις  να  δείξουν
εμπιστοσύνη  στη  Γαλλία,  διαβεβαιώνοντας  τις  ότι  είναι  καλοδεχούμενες  να  αναπτύξουν  τη
δραστηριότητά τους στη χώρα.

Στην  πρώτη θεματική ενότητα του Φόρουμ, σχετικά με την οικονομική ανάκαμψη και τη
χρηματοδότηση των έργων,  ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε
στην  επιτυχή  έκδοση  15ετούς  ομολόγου  την  Τρίτη  28/01,  γεγονός  που  αποδεικνύει  την
εμπιστοσύνη των χρηματοπιστωτικών αγορών. 
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Η  ανάκαμψη  που  σημειώνεται
και  η  αποκατάσταση της  εμπιστοσύνης
αποτελεί  καρπό  διαδοχικών
προσπαθειών  και  προηγούμενων
κυβερνήσεων.  Ο  κ.  Γεωργιάδης
αναφέρθηκε  στις  εντυπωσιακές
επιδόσεις του Χρηματιστηρίου Αθηνών,
το οποίο το 2019 πέτυχε την καλύτερη
απόδοση  μεταξύ  των  μεγάλων
ευρωπαϊκών  χρηματιστηρίων.
Αναφερόμενος  στην  επένδυση  της
COSCO στο  λιμάνι  του  Πειραιά,  ο  κ.

Υπουργός  τόνισε  ότι  η  Κίνα  επένδυσε  στην  Ελλάδα σε  μία  περίοδο που  οι  υπόλοιποι  δεν  το
τολμούσαν, και ως εκ τούτου σήμερα αποκομίζει σημαντικά οφέλη. Το λιμάνι του Πειραιά αποτελεί
σήμερα έναν από τους σημαντικότερους λιμένες στη Μεσόγειο, ενώ στόχος είναι σε βάθος 5ετίας
να κατακτήσει την πρώτη θέση. Σε κάθε περίπτωση, η Ελλάδα καλωσορίζει τις επενδύσεις όλων
των  χωρών,  και  ακόμη  περισσότερο  των  γαλλικών  επιχειρήσεων,  λόγω  και  των  σημαντικών
ιστορικών δεσμών που συνδέουν τις δύο χώρες.

Κατά την παρέμβασή του,  ο  Υφυπουργός  Μακεδονίας  Θράκης κ.  Καράογλου απηύθυνε
κάλεσμα  στους  Γάλλους  επιχειρηματίες  να  αξιοποιήσουν  τις  επενδυτικές  ευκαιρίες  που  έχουν
αναδειχθεί στη Βόρεια Ελλάδα,  η οποία πρωτοπορεί σε επίπεδο καινοτομίας και εξωστρέφειας,
επιδεικνύοντας  εντυπωσιακό  αναπτυξιακό  δυναμισμό,  αλλά  και  αποτελεί  κόμβο  για  τις
διευρωπαϊκές μεταφορές λόγω της κορυφαίας γεωστρατηγικής της θέσης. Ενδεικτικά παραδείγματα
των δυνατοτήτων που παρέχει η Μακεδονία και η Θράκη είναι η εγκατάσταση στη Θεσσαλονίκη
της αμερικανικής φαρμακοβιομηχανίας Pfizer, το ενδιαφέρον του ιταλικού ομίλου αεροδιαστημικής
Leonardo για τη Βόρεια Ελλάδα, καθώς και η πρόθεση της εταιρείας Cisco να δημιουργήσει κέντρο
καινοτομίας στη Θεσσαλονίκη. Επιπλέον, ο κ. Υφυπουργός αναφέρθηκε στο τεχνολογικό πάρκο
4ης  γενιάς  “Thess Intec”,  προσκαλώντας  γαλλικές  εταιρείες  που  στηρίζουν  την καινοτομία  να
συμμετέχουν στο εγχείρημα. 

Από  την  πλευρά  του,  ο  Γενικός  Γραμματέας  Ιδιωτικών  Επενδύσεων  και  ΣΔΙΤ  κ.
Μαντζούφας αναφέρθηκε στο γεγονός ότι η Ελλάδα το 2018 κατέλαβε την τρίτη θέση διεθνώς,
μεταξύ 135 χωρών, στον τομέα των «Βέλτιστων Διαγωνιστικών Διαδικασιών σε έργα με Σύμπραξη
Δημοσίου και  Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ)».  Συνολικά,  τα έργα ΣΔΙΤ που υλοποιούνται  στη χώρα
κινούνται εντός χρονοδιαγραμμάτων και προϋπολογισμού. Στην παρούσα φάση προετοιμάζονται
προς δημοπράτηση 13 έργα συνολικής αξίας 1,7 δισ. ευρώ.  

Τέλος,  η επικεφαλής διεθνών δραστηριοτήτων της επενδυτικής τράπεζας  BPI France κα
Poncet,  τόνισε  ότι  ο  ρόλος  του  οργανισμού  δεν  είναι  να  στηρίξει  τις  τράπεζες,  αλλά  να
καθοδηγήσει  τους  ενδιαφερόμενους.  Το  ενδιαφέρον  επικεντρώνεται  κυρίως  στον  τομέα  των
ακινήτων και στην καινοτομία. 

Στη  δεύτερη  θεματική  ενότητα  με  θέμα  “Ενέργεια  –  Περιβάλλον,  Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα 2020-2030”, ο  Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Χατζηδάκης υπογράμμισε
τη σημασία που αποδίδει η Κυβέρνηση στο περιβάλλον, έχοντας καταστρώσει το πιο φιλόδοξο
σχέδιο σε ευρωπαϊκό επίπεδο αναφορικά με την απεξάρτηση από τον άνθρακα. Όσον αφορά στην
απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας έχει αναπτυχθεί ένα σαφές χρονοδιάγραμμα, σε
συνεργασία και με την Ευρ. Επιτροπή, ενώ σημαντικές ευκαιρίες παρουσιάζονται από τις προσεχείς
αποκρατικοποιήσεις στον τομέα της ενέργειας, οι οποίες περιλαμβάνουν την ιδιωτικοποίηση του
δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΔΜΗΕ), του 49% του δικτύου διανομής ηλεκτρικής
ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ), του 100% της ΔΕΠΑ, τη μείωση της συμμετοχής του Δημοσίου στα ΕΛΠΕ,
καθώς και την υποθαλάσσια αποθήκη φυσικού αερίου της  Καβάλας. Ο κ. Υπουργός σημείωσε ότι
δεν είναι οι ιστορικοί δεσμοί που θα πείσουν τις γαλλικές επιχειρήσεις να επενδύσουν στη χώρα
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μας, αλλά το νέο πολιτικό και οικονομικό κλίμα το οποίο δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες για
ασφαλείς και επικερδείς νέες επενδύσεις. Όπως τόνισε, η πολιτική της κυβέρνησης για τις ΑΠΕ,
την  ηλεκτροκίνηση,  την  ενεργειακή  εξοικονόμηση,  την  απολιγνιτοποίηση  και  την  διαχείριση
απορριμμάτων δημιουργεί σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες. 

Επιπρόσθετα,  ο  Γενικός  Γραμματέας  Συντονισμού Διαχείρισης  Αποβλήτων κ.  Γραφάκος
αναφέρθηκε  στους  φιλόδοξους  στόχους  που έχει  θέσει  η  Κυβέρνηση,  προκειμένου  η  χώρα  να
κερδίσει το χαμένο έδαφος: αύξηση του μεριδίου ανακύκλωσης από 20% σήμερα σε 30% το 2023
και μείωση του ποσοστού ταφής των απορριμμάτων από 80% σήμερα σε 10% το 2030. Για την
επίτευξη των στόχων, η Κυβέρνηση επιθυμεί την προσέλκυση επενδύσεων για τη δημιουργία 35
νέων μονάδων, συνολικής αξίας 700-800 εκ. ευρώ, η χρηματοδότηση των οποίων θα γίνει μέσω
ΕΣΠΑ και ΣΔΙΤ και οι οποίες αναμένεται να έχουν δημοπρατηθεί έως το τέλος του 2021.

Στην τρίτη θεματική ενότητα σχετικά με τις υποδομές, τα δημόσια έργα και την αξιοποίηση
της δημόσιας περιουσίας, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Καραμανλής, αναφερόμενος
στη  διμερή  συνεργασία  και  σε  εμβληματικά  έργα  υποδομής  στη  χώρα  μας,  στα  οποία  έχουν
συμμετάσχει γαλλικές επιχειρήσεις, έδωσε  έμφαση στις συνδυασμένες μεταφορές, την ανάπτυξη
των σιδηροδρόμων και τις επενδύσεις σε λιμάνια και κέντρα logistics, οι οποίες θα καταστήσουν
την Ελλάδα κόμβο στην ευρύτερη περιοχή. Ο κ. Υπουργός παρουσίασε μία σειρά νέων εργαλείων
που έχει αναπτύξει η κυβέρνηση για την προσέλκυση επενδύσεων από τον ιδιωτικό τομέα στις
υποδομές, κάνοντας ειδική αναφορά στις «προτάσεις καινοτομίας», στην ανεξάρτητη επαλήθευση
μελετών σκοπιμότητας και βιωσιμότητας και στην «ανάθεση δημόσιας υπηρεσίας» που αποτελεί
γαλλικό μοντέλο συνεργασίας ιδιωτικού και δημόσιου τομέα και μπορεί να βρει πολλές εφαρμογές
στη χώρα μας στη διαχείριση των υποδομών, στις υπηρεσίες μεταφορών, στις συντηρήσεις, αλλά
και στη διαχείριση υδάτων και απόβλητων.

Ο Πρόεδρος  της  Ένωσης  Περιφερειών  κ.  Τζιτζικώστας  αναφέρθηκε  στις  ευκαιρίες  που
παρουσιάζονται  σε  περιφερειακό επίπεδο,  κάνοντας  ειδική  αναφορά στους  τομείς  της  αιολικής
ενέργειας, του πολιτισμού και του τουρισμού. Σύμφωνα με τον ίδιο, υπάρχουν 10.000 έργα που
υλοποιούνται,  το  87%  του  προϋπολογισμού  των  οποίων  κατευθύνεται  στις  υποδομές.  Η
χρηματοδότηση  των  έργων  προέρχεται  κατά  30% από  δημόσιους  πόρους,  ενώ  η  απορρόφηση
πόρων από τις Περιφέρειες κυμαίνεται στο 68%. Το αποκεντρωμένο σύστημα που εφαρμόζεται και
η μεταφορά αρμοδιοτήτων για την υλοποίηση των έργων στις Περιφέρειες εξασφαλίζουν ταχύτητα
στις διαδικασίες και αποφυγή καθυστερήσεων.

Επιπλέον, παρεμβάσεις πραγματοποίησαν ο Πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ κ. Ξενόφος καθώς και ο
Δ/νων Σύμβουλος της  Lamda Development  κ. Αθανασίου. Όπως ανέφερε ο κ. Ξενόφος, από το
2011 έχουν συγκεντρωθεί 9 δισ. ευρώ από τις αποκρατικοποιήσεις, ενώ εάν συνυπολογιστούν και
οι επενδύσει το ποσό αυτό ανέρχεται σε 20 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με τον ίδιο, το γαλλικό ενδιαφέρον
για συμμετοχή στο πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων έχει υπάρξει σημαντικό (Vinci, ADP, Terminal
Link κ.α.), ενώ το πρόγραμμα για το 2020 περιλαμβάνει πολύ σημαντικά  assets  που προσφέρουν
σημαντικές ευκαιρίες, όπως τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, τα 10 περιφερειακά λιμάνια, μαρίνες,
τη ΔΕΠΑ και τα ΕΛΠΕ, την υποθαλάσσια αποθήκη φυσικού αερίου της Καβάλας, ιαματικές πηγές
κ.ά. Από την πλευρά του, ο κ. Αθανασίου παρουσίασε   αναλυτικά το έργο αστικής ανάπλασης του
Ελληνικού, το οποίο αποτελεί το μεγαλύτερο στην Ευρώπη και ανέφερε ότι οι εργασίες αναμένεται
να εκκινήσουν εντός του επόμενου τριμήνου.

Στην  τέταρτη  θεματική  ενότητα  σχετικά  με  τον  τουρισμό,  ο Υπουργός  Τουρισμού  κ.
Θεοχάρης τόνισε  ότι  η  επιτυχία  που  είχε  ο  ελληνικός  τουρισμός  τα  τελευταία  χρόνια  έχει
δημιουργήσει  νέες  ανάγκες  για  επενδύσεις,  τόσο  στις  υποδομές  όσο  και  σε  τομείς  όπως  η
εκπαίδευση, με στόχο τη στροφή σε ένα ποιοτικότερο μοντέλο τουρισμού. Η κυβέρνηση έχει λάβει
σειρά μέτρων προκειμένου να διευκολύνει τις επενδύσεις, όπως φορολογικές ελαφρύνσεις, αλλά
και  αλλαγές  στη  χωροταξία  σε  συνεργασία  με  το  Υπουργείο  Περιβάλλοντος  με  την  εκπόνηση
Ειδικού Χωροταξικού Σχεδίου για τον τουρισμό. Ο κ. Υπουργός ανέφερε ότι τα τελευταία τέσσερα
χρόνια, οι επενδύσεις στα ξενοδοχεία, οι μισές εκ των οποίων σε ξενοδοχεία 4 και 5 αστέρων,
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έχουν φτάσει τα 5 δις, ενώ μέχρι το 2023 θα ανέλθουν στα 6-6,5 δις. Όπως ανέφερε, το Υπουργείο
Τουρισμού έχει εκκινήσει την εκπόνηση δεκαετούς στρατηγικού σχεδίου, το οποίο θα ολοκληρωθεί
μέσα στο 2020 και  το οποίο αποσαφηνίζει  τη στόχευση στον τομέα του τουρισμού.  Κάνοντας
ειδική αναφορά στις ευκαιρίες που παρουσιάζει ο θεματικός τουρισμός, ο κ. Θεοχάρης τόνισε ότι
σε  συνεργασία  την  ΕΤΑΔ  και  το  ΤΑΙΠΕΔ  έχει  αναπτυχθεί  ένα  πολύ  ελκυστικό  πακέτο
ιδιωτικοποιήσεων τουριστικών ακινήτων, μαρίνων, ξενοδοχείων και ιαματικών πηγών. 

Κατά  την  τελευταία  στρογγυλή  τράπεζα,  εκπρόσωποι  μεγάλων  γαλλικών  ομίλων  με
δραστηριότητα  στην  Ελλάδα  τοποθετήθηκαν  επί  των  νέων  προοπτικών  ελληνο-γαλλικής
συνεργασίας.  Ο κ.  Jean-Paul Agon, με το διττό του ρόλο ως Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος της
L’Oréal και  Πρόεδρος του  Συμβουλίου  επιχειρήσεων  Ελλάδας-Γαλλίας  της  Κίνησης  Γαλλικών
Επιχειρήσεων MEDEF, ανέφερε ότι 120 θυγατρικές γαλλικών εταιρειών δραστηριοποιούνται στον
ελλαδικό  χώρο  απασχολώντας 300.000  υπαλλήλους.  Ο  κ.  Agon εξήρε  το  υψηλό  επίπεδο  του
ανθρώπινου δυναμικού στη χώρα μας,  ενώ τόνισε ότι  η  θυγατρική της  εταιρείας  στην Ελλάδα
αποτελεί την πλέον δυναμική μεταξύ των ευρωπαϊκών θυγατρικών της εταιρείας, με την προοπτική
κατά το τρέχον έτος, ο κύκλος εργασιών να φθάσει στα προ κρίσης επίπεδα του 2008. 

Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Ευρώπης και Διεθνών Οργανισμών του ομίλου  Thales,  κ.
Hervé  Multon, αναφέρθηκε στις δραστηριότητες της εταιρείας στον τομέα των αερομεταφορών
κατά  τα  προηγούμενα  έτη  για  τον  εκσυγχρονισμό  του  συστήματος  ελέγχου  της  εναέριας
κυκλοφορίας,  στο  έργο  κατασκευής  μικροδορυφόρων  που  υλοποιεί  στην  παρούσα  φάση  στην
Ελλάδα, καθώς και στο ενδιαφέρον της εταιρείας να συμμετέχει στον ψηφιακό μετασχηματισμό της
ελληνικής διοίκησης και σε  επενδύσεις στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, του τεχνολογικού
εξοπλισμού και της ψηφιακής ασφάλειας.

Από την πλευρά του ο Διευθυντής Ανάπτυξης του ομίλου  Vinci κ.  Christophe Pélissié du
Rausas,  αναφέρθηκε στην μακρά παρουσία της εταιρείας στην Ελλάδα και την καλή συνεργασία
της  με  τις  κυβερνήσεις  της  χώρας  όλα  αυτά  τα  χρόνια.  Επιπλέον,  παρουσίασε  τα  σχέδια
αναδόμησης του οδικού άξονα Πατρών-Πύργου και δεν παρέλειψε να αναφερθεί στην πρόθεση της
εταιρείας να συμμετάσχει στην ιδιωτικοποίηση του 30% του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών. 

Εν συνεχεία, ο Πρόεδρος του ομίλου Naval και Gican, κ. Hervé Guillou αναφέρθηκε στη
μακρά συνεργασία και τη μακρόχρονη αμοιβαία εμπιστοσύνη της Naval με τους Έλληνες εταίρους
της, καθώς η εταιρεία υλοποιεί ένα επενδυτικό σχέδιο ύψους πολλών εκατομμυρίων ευρώ στην
ελληνική αμυντική βιομηχανία.

Η στρογγυλή τράπεζα έκλεισε με τον κ. Agon  να προτρέπει τις γαλλικές επιχειρήσεις να
επενδύσουν στην Ελλάδα, καταλήγοντας πως η Γαλλία είναι η 5η χώρα σε επενδύσεις στη χώρα
μας, όμως, κατ' αυτόν, θα έπρεπε να συγκαταλέγεται ανάμεσα των τριών μεγαλύτερων επενδυτών. 

Από  την  πλευρά  της,  η Γαλλίδα  Υφυπουργός  Οικονομίας  και  Οικονομικών  κα  Agnès
Pannier-Runacher, τόνισε ότι οι δύο χώρες μοιράζονται κοινές αξίες και κοινή στόχευση για την
ενεργειακή και  ψηφιακή μετάβαση, εξαίροντας τις  προσπάθειες και των δύο για την εφαρμογή
μεταρρυθμίσεων  με  στόχο  να  δημιουργηθεί  ένα  ευνοϊκό  περιβάλλον.  Η  Γαλλίδα  Υφυπουργός
επεσήμανε ότι η εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο χωρών δεν ήταν ποτέ τόσο ισχυρή, και σε αυτό το
πλαίσιο θα πρέπει να επιταχυνθούν οι προσπάθειες για την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας.
Αναφερόμενη στη γαλλική οικονομία, η κα Pannier-Runacher σημείωσε το ρεκόρ δημιουργίας νέων
επιχειρήσεων και τη μείωση των πτωχεύσεων στη Γαλλία κατά το 2019. Η Γαλλία αποτελεί τον
πρώτο προορισμό για επενδυτικά σχέδια έρευνας και  ανάπτυξης,  ενώ ταυτόχρονα έχει  επιτύχει
σημαντική ενδυνάμωση του βιομηχανικού της ιστού. Επιπλέον,  αναφέρθηκε στην ενίσχυση της
απασχόλησης  που  έχει  σημειωθεί,  ενώ έμφαση έδωσε στην ανάγκη  περαιτέρω ανάπτυξης  των
Περιφερειών. Διαβεβαιώνοντας ότι οι γαλλικές επιχειρήσεις ακούν με ενδιαφέρον τα μέτρα που
λαμβάνει  η  Ελλάδα,  η  Γαλλίδα  Υφυπουργός  αναφέρθηκε  στην  ανάγκη  υιοθέτησης  μίας
Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τη Βιομηχανία, η οποία θα ενσωματώνει την υποχρέωση μείωσης της
χρήσης άνθρακα. Κλείνοντας, η κα Pannier-Runacher τόνισε την ανάγκη ενίσχυσης των πράσινων
επενδύσεων, τομέα στον οποίο το κείμενο της Κοινής Δήλωσης δίνει ιδιαίτερη έμφαση. 
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Τις  εργασίες  του  Φόρουμ  έκλεισαν  με  τις  παρεμβάσεις  τους  ο  Υφυπουργός  Δημοσίων
Επενδύσεων  και  ΕΣΠΑ  κ.  Τσακίρης  και  ο  Υφυπουργός  Βιομηχανίας  και  Εμπορίου  κ.
Παπαθανάσης.  Σύμφωνα με τον κ.  Παπαθανάση, η εντυπωσιακή υπερκάλυψη της έκδοσης του
15ετους  ομολόγου  και  το  ιστορικά  χαμηλό  κόστος  δανεισμού,  καθώς  και  η  αναβάθμιση  της
ελληνικής οικονομίας κατά μία βαθμίδα αποτελούν επιτυχία για την ελληνική οικονομία και τη
χώρα, η οποία ανακτά πάλι την αυτοπεποίθησή της. Επιπλέον, ο κ. Υφυπουργός αναφέρθηκε στη
σημαντική πρόοδο που έχει σημειωθεί για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, με την
επιτάχυνση  και  απλοποίηση  των  διαδικασιών  ίδρυσης  νέας  επιχείρησης,  την  απλοποίηση  των
διαδικασιών αδειοδότησης κ.ά. Κλείνοντας, ο  Υφυπουργός  Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ κ.
Τσακίρης, επισημαίνοντας ότι οι ομιλητές που προηγήθηκαν κάλυψαν πλήρως όλες τις πτυχές της
προσπάθειας  που  καταβάλλεται  από  τη  χώρα  για  την  επανάκτηση  της  εμπιστοσύνης  και
αξιοπιστίας, απηύθυνε κάλεσμα στις γαλλικές επιχειρήσεις, τονίζοντας ότι τώρα είναι η κατάλληλη
στιγμή να έρθουν να επενδύσουν στην Ελλάδα.

Σημειώνουμε ότι τόσο κατά τη διάρκεια
του Φόρουμ όσο και μετά το πέρας αυτού
πραγματοποιήθηκε  σειρά
προκαθορισμένων  συναντήσεων  μεταξύ
γαλλικών  επιχειρήσεων  και  των  κ.κ.
Υπουργών  (B2G), δίδοντας  την  ευκαιρία
στις  εν  λόγω  εταιρείες  να  συζητήσουν
θέματα  ειδικότερου  ενδιαφέροντός  τους.
Επιπλέον,  σημαντικές  ήταν  οι  ευκαιρίες
δικτύωσης  μεταξύ  των  συμμετεχουσών
γαλλικών  και  ελληνικών  εταιρειών  στο
περιθώριο  των  εργασιών  του  Φόρουμ.
Τέλος,  πραγματοποιήθηκε μικρός  αριθμός
επιχειρηματικών συναντήσεων B2B.

Το Φόρουμ υποδέχθηκε περί τους 400
συμμετέχοντες,  αριθμός  σημαντικά
υψηλότερος  του  αρχικώς  εκτιμώμενου,
μεταξύ των οποίων εκπρόσωποι ελληνικών
και  γαλλικών  επιχειρήσεων,  θυγατρικών
γαλλικών  επιχειρήσεων  στην  Ελλάδα,
εκπρόσωποι  επιμελητηρίων  και  φορέων
της  επιχειρηματικότητας,  Οικονομικοί
Σύμβουλοι  εδώ  διαπιστευμένων
Πρεσβειών, δημοσιογράφοι.
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