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Λιμένας Αλεξανδρούπολης και TAP φέρνουν τις
ΗΠΑ επενδυτικά πλησιέστερα στην Ελλάδα
2018/02/02 16:50 στην κατηγορία ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Οι ΗΠΑ έρχονται επενδυτικά πλησιέστερα στη χώρα μας με την αξιοποίηση των
συγκριτικών πλεονεκτημάτων και την αναπτυξιακή πορεία της Ελλάδας με έργα
όπως ο ΤΑΡ και όσα σχεδιάζονται για το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, σημείωσε κατά
την ομιλία του στην ετήσια εκδήλωση του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου, ο
υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Δημήτρης Παπαδημητρίου.
Ο υπουργός αναφέρθηκε στις δυνατότητες βελτίωσης των σχέσεων μεταξύ
ελληνικών και αμερικανικών επιχειρήσεων, ενώ σημείωσε ότι στη φετινή ΔΕΘ οι ΗΠΑ
θα είναι τιμώμενη χώρα.
Κατά τον ίδιο, η ΔΕΘ του 2018 αναμένεται να αποτελέσει μία «έκθεση – ορόσημο»,
αφού αφενός θα δώσει τη δυνατότητα στις ελληνικές και τις αμερικάνικες
επιχειρήσεις να βελτιώσουν το επίπεδο συνεργασίας τους αφετέρου δε «θα στείλει
ένα ισχυρό μήνυμα για τη χώρα, τη Βόρεια Ελλάδα και τις γειτονικές χώρες, ότι οι
ΗΠΑ ενδιαφέρονται ουσιαστικά και άμεσα για την ευρύτερη περιοχή και επενδύουν σε
αυτήν με άξονα την Ελλάδα ως βασικό πυλώνα σταθερότητας».
Ο κ. Παπαδημητρίου συνέχισε ότι το 2018 ενδέχεται να αναδειχθεί σε έτος των
ελληνοαμερικανικών σχέσεων για την προσέλκυση επενδύσεων, γιατί
παράλληλα με την δραστική βελτίωση του οικονομικού και αναπτυξιακού κλίματος
στην Ελλάδα και την κλιμακούμενη οικονομική δικτύωση με την ευρύτερη περιοχή
των Βαλκανίων και της ΝΑ Μεσογείου, η ανάδειξη των ΗΠΑ ως τιμώμενης χώρας στη

φετινή ΔΕΘ μπορεί να αποτελέσει το καθοριστικό σημείο αυτής της νέας πορείας.
Στην βελτίωση των επιχειρηματικών σχέσεων των δύο χωρών όπως είπε ο κ.
Παπαδημητρίου, αξιοσημείωτος είναι ο ρόλος του Ελληνοαμερικανικού
Επιμελητηρίου και εξέφρασε την πεποίθηση πως με τη βοήθεια του, η συνεργασία των
δύο κρατών – που σήμερα επεκτείνεται και σε ζητήματα που περιλαμβάνουν την
ανάπτυξη των εμπορικών σχέσεων, την ενέργεια, τη διαφάνεια του
χρηματοπιστωτικού συστήματος και την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων –
μπορεί να προσελκύσει το αμερικανικό επενδυτικό ενδιαφέρον και σε τομείς όπως η
ναυτιλία, οι τράπεζες, η ενέργεια, ο τουρισμός και ο φαρμακευτικός κλάδος.

