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Η
Ελλάδα πείθει ότι αλλάζει σελίδα και 
είναι η στιγμή να χτίσουμε μια θετι-
κή δυναμική στον τομέα των επενδύ-

σεων», τονίζει σε συνέντευξή του στη Realnews 
o Αμερικανός πρέσβης στην Αθήνα, Τζέφρι Πά-
ιατ, υπογραμμίζοντας ότι οι ΗΠΑ έχουν έντονο 
στρατηγικό συμφέρον να παραμείνει η Ελλάδα 
ένας πυλώνας σταθερότητας σε μία περίπλοκη 
και γεωστρατηγικά σημαντική περιοχή. Ο Αμε-
ρικανός πρέσβης συμμετείχε ως κεντρικός ομι-
λητής, μαζί με τον υπουργό Οικονομίας και Ανά-
πτυξης, Δημήτρη Παπαδημητρίου, σε ημερίδα 
με τίτλο «Greece at a turning point», στο πλαί-
σιο του 6ου Greek Investment Forum στο Μαν-
χάταν της Νέας Υόρκης, που διοργάνωσαν την 
περασμένη Πέμπτη το Χρηματιστήριο Αθηνών 
και το Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητή-
ριο Αθηνών. Ο κ. Πάιατ έκανε ειδική μνεία στο 
γεγονός ότι η πρόσφατη επένδυση της Calamos 
Investments στην ελληνική ασφαλιστική αγορά 
μέσω της Εθνικής, η οποία είναι μια από τις με-
γαλύτερες αμερικανικές επενδύσεις στην Ελλά-
δα από την έναρξη της κρίσης, θα ανοίξει τον 
δρόμο για νέες αμερικανικές και ελληνοαμερι-
κανικές επενδύσεις στην Ελλάδα. 
 

 Τι υποδηλώνει η παρουσία σας δίπλα στον 
υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Πα-
παδημητρίου;

Η παρουσία μου στη Νέα Υόρκη σε αυτό το 
φόρουμ επενδύσεων αντανακλά την ισχυρή 
δέσμευση των ΗΠΑ να στηρίξουν την Ελλά-
δα, όπως αναδύεται από την οικονομική κρί-
ση και ξεκινά να προχωρά. Το τάιμινγκ αυτής 
της εκδήλωσης δεν θα μπορούσε να είναι κα-
λύτερο μετά την απόφαση του Eurogroup της 
περασμένης εβδομάδας, η οποία θέτει τις βά-
σεις για την ελληνική κυβέρνηση, τους Ελλη-
νες και ξένους επενδυτές να ξεκινήσουν να 
δουλεύουν μαζί, αναγνωρίζοντας ότι κάποια 
από τα εξωγενή ρίσκα για τα οποία ανησυ-
χούσαμε στο παρελθόν πλέον δεν υπάρχουν 
στο τραπέζι. Υπάρχει μια φανταστική ευκαι-
ρία να χτίσουμε στο θετικό momentum από 
τη μεγάλη καινούργια επένδυση που έχουμε 
από το Calamos Group. Είναι επιτυχία τους 
που επελέγησαν ως πλειοδότες για την Εθνι-
κή Ασφαλιστική και ελπίζω πολύ ότι και άλλα 
αμερικανικά επενδυτικά γκρουπ θα το λάβουν 
ως σήμα να ρίξουν άλλη μια ματιά στην Ελ-
λάδα και να εντοπίσουν τις τρομερές ευκαι-
ρίες που βλέπουμε εμείς, για να συνεχίσου-
με τη σχέση εμπορίου και επενδύσεων μετα-
ξύ των χωρών μας.
 Τι χρειάζεται να κάνει η Ελλάδα για να ανα-

κτήσει την εμπιστοσύνη της αμερικανικής επεν-
δυτικής κοινότητας και των αγορών;

Οταν εγώ μιλάω με αμερικανικές επιχειρή-
σεις, αυτό που αναζητούν περισσότερο εί-
ναι μια προβλεψιμότητα, ψάχνουν ξεκάθα-
ρα σημάδια από την κυβέρνηση σχετικά με 
την πρόθεση να προχωρήσουν με τις μεταρ-
ρυθμίσεις, να προχωρήσουν με τις ιδιωτικο-

«Η Ελλάδα τώρα 
γυρίζει σελίδα»

«Οι ΗΠΑ 
παραμένουν στη 

δέσμευσή τους για 
να δουλέψουν 

με την Ελλάδα και 
να τη βοηθήσουν 
να αναδυθεί από 

την κρίση»

Τζέφρι Πάιατ αμερικανός πρέσβης στην αθήνα
ποιήσεις και να στείλουν ένα ξεκάθαρο μήνυ-
μα σε όλη τη γραφειοκρατία, σε όλη την ελ-
ληνική κυβέρνηση, προκειμένου να είναι σε 
αντιστοιχία με αυτό που λέει ο πρωθυπουρ-
γός Αλέξης Τσίπρας, ότι ο νούμερο 1 στόχος 
της κυβέρνησης τώρα είναι να προσελκύσει 
επενδύσεις και να αναπτύξει την οικονομία.
 Πώς αξιολογείτε το κλείσιμο της δεύτερης 

αξιολόγησης και τη συμφωνία μεταξύ των 
Ευρωπαίων πιστωτών και της ελληνικής κυ-
βέρνησης;

Είναι μια πολύ σημαντική επιτυχία, η οποία 
αντανακλά την πολύ σκληρή δουλειά που γί-
νεται εδώ και πολλά χρόνια από πολλές ελλη-
νικές κυβερνήσεις να μεταρρυθμίσουν την 
οικονομία. Νομίζω ότι υπήρξε μια ξεκάθαρη 
αναγνώριση από το Eurogroup και το ΔΝΤ ότι 
έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος. Ηταν ιδιαίτε-
ρα σημαντικό που υπήρξε ένα ξεκάθαρο σή-
μα από τον κ. Ντάισελμπλουμ σχετικά με την 
πρόθεση ότι το 2018 η Ελλάδα θα πρέπει να 
βγει από τη δημοσιονομική επιτήρηση. Αυτό 
είναι όλο μέρος του σήματος, που με πείθει 
ότι η χώρα τώρα γυρίζει σελίδα.

 Υπό την κυβέρνηση Ομπάμα υπήρχε ισχυ-
ρή υποστήριξη σχετικά με την ελάφρυνση του 
χρέους. Θα υπάρξει συνέχεια με την κυβέρνη-
ση Τραμπ; Kαι ερωτώ γιατί έχουμε δηλώσεις 
από τον υπουργό Οικονομικών Στ. Μνιούτσιν 
ότι είναι ένα ευρωπαϊκό θέμα...

Δεν έχει μειωθεί η δέσμευση των ΗΠΑ να υπο-
στηρίξουν τους Ελληνες, να βοηθήσουν την 
Ελλάδα να προχωρήσει μπροστά. Ημουν πο-
λύ χαρούμενος που ο υπουργός κ. Παπαδη-
μητρίου είχε μια εξαιρετική συνάντηση νωρί-
τερα μέσα στην εβδομάδα στην Ουάσιγκτον 
με τον υπουργό Εμπορίου Γουίλμπουρ Ρος, 
ο οποίος συναντήθηκε με ολόκληρη την αντι-
προσωπεία των ελληνικών επιχειρήσεων. Επο-
μένως, είμαι σίγουρος, ειδικά βάσει των συζη-
τήσεών μου αυτή την εβδομάδα στην Ουάσι-
γκτον, ότι οι ΗΠΑ παραμένουν στη δέσμευσή 
τους για να δουλέψουν με την Ελλάδα και να 
τη βοηθήσουν να αναδυθεί από την κρίση.
 Σχετικά με τον ρόλο του ΔΝΤ; Επειδή υπάρ-

χουν αντικρουόμενα συμφέροντα και επιδι-
ώξεις...

Αυτό είναι κάτι για το οποίο η ελληνική κυβέρ-
νηση, το ΔΝΤ και οι ευρωπαϊκοί θεσμοί πρέ-
πει να δουλέψουν μαζί. Αλλά είμαστε πολύ ξε-
κάθαροι ότι θέλουμε να δούμε την Ελλάδα να 
προχωράει μπροστά οικονομικά.

Ο Τζέφρι ΠάιάΤ είχε 
έναν ενδιαφέρον διά-
λογο με τους συμμετέ-
χοντες στην ημερίδα, 
όπου, κληθείς να δικαι-
ολογήσει την αισιοδοξία 
ότι η Ελλάδα γυρίζει σε-
λίδα, επεσήμανε «τη με-

γάλη προσοχή που έχει δώσει ο Αλέξης Τσίπρας στις ξένες 
επενδύσεις και πιο συγκεκριμένα στις αμερικανικές». Κατά 
τον κ. Πάιατ, «αυτό πιθανόν δεν είναι κάτι που θα περίμενε 
κανείς από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ αναλογιζόμενος το πού 

ξεκίνησαν ιδεολογικά, αλλά ο πρωθυπουργός έχει στείλει 
ένα πολύ δυνατό μήνυμα στις Ηνωμένες Πολιτείες, δημο-
σίως και ιδιωτικά, σχετικά με την ανάγκη της προσέλκυσης 
ξένων επενδύσεων και συγκεκριμένα την επιθυμία να δουν 
μια πιο ισχυρή αμερικανική παρουσία». Ο Αμερικανός πρέ-
σβης τόνισε επίσης ότι μετά τον σχεδόν έναν χρόνο που υπη-
ρετεί στην Ελλάδα, τον έχει εντυπωσιάσει η ανθεκτικότητα 
του ελληνικού επιχειρηματικού κόσμου. Ανέφερε ότι υπάρ-
χουν παγκοσμίως ανταγωνιστικές επιχειρήσεις σε κάθε γω-
νιά της Ελλάδας, από τη Θεσσαλονίκη στον Βορρά, μέχρι 
το Ηράκλειο της Κρήτης στον Νότο, οι οποίες απευθύνονται 
στην παγκόσμια αγορά με καινοτόμα προϊόντα.

«Ο Τσίπρας έστειλε 
πολύ δυνατό 
μήνυμα στις ΗΠΑ 
για επενδύσεις»

τι ειπε στην ημεριδα «Greece at a turninG point»

«Νομίζω ότι υπήρξε μια  
ξεκάθαρη αναγνώριση  
από το Eurogroup της 15ης 
Ιουνίου και το ΔΝΤ ότι έχει ση-
μειωθεί μεγάλη πρόοδος»


