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Στον ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΚΟΝΤΗ

Α
πόλυτα βέβαιος ότι η Ελλάδα είναι γεμά-
τη από σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες 
εμφανίζεται ο παλαιός και σταθερός φίλος 

του Φρανσουά Ολάντ, Ζαν-Λουί Μπορλό. Μι-
λώντας στη Realnews, ο Γάλλος πρώην υπουρ-
γός επισημαίνει πως θα μπορούσε να δημιουρ-
γηθεί μια κοινή ελληνογαλλική ομάδα οικονομο-
λόγων, η οποία θα είχε τη δυνατότητα να εστιά-
σει σε άξονες επενδυτικών προτεραιοτήτων στη 
χώρα μας. Παράλληλα, εκτιμά πως το μνημόνιο 
που επιβλήθηκε στην Ελλάδα συντάχθηκε κάτω 
από συνθήκες μεγάλης δημοσιονομικής πίεσης, 
αποκλείοντας έτσι τις πολιτικές για την ανάπτυξη. 

 Τι πρέπει να αλλάξει, κατά τη γνώμη σας, 
στην Ελλάδα, προκειμένου να γίνει πιο ελκυ-
στικό το επενδυτικό περιβάλλον;

Η Ελλάδα έχει αλλάξει. Η δυσάρεστη συζήτη-
ση για το έλλειμμα, το χρέος και τη χρηματο-
δότηση είναι σχεδόν ήδη πίσω μας. Το ανα-
πτυξιακό και πολιτικό πλαίσιο είναι πλέον ξε-
κάθαρο. Μία ομάδα ειδικών εμπειρογνωμό-
νων βρίσκεται στη θέση της, έχοντας όλα τα 
απαραίτητα εργαλεία αλλά και την αξιοπιστία 
που χρειάζεται για να προχωρήσει στο απαι-
τούμενο έργο. Ομως οι επενδύσεις χρειάζο-
νται ένα σταθερό περιβάλλον, που σημαίνει ό-
τι πρέπει να υπάρξει ξεκάθαρη στρατηγική και 
παραγωγικοί τομείς προτεραιότητας οι οποί-
οι θα ανανδεικνύουν τις δυνατότητες της Ελ-
λάδας. Παράλληλα, θα πρέπει να υπάρξει γε-
νική κινητοποίηση και καλός συντονισμός με-
ταξύ ιδιωτικού και δημοσίου τομέα. 
 Δεδομένης της υποτίμησης των αξιών σε ό-

λες τις δραστηριότητες, ακόμη και του εργα-
τικού κόστους, δεν θεωρείτε ότι η χώρα μας 
προσφέρει σπουδαίες επενδυτικές ευκαιρίες;

Η Ελλάδα παρέχει μία από τις μεγαλύτερες α-
ναπτυξιακές ευκαιρίες στην Ευρώπη. Δεν είναι 
μόνο το χαμηλό εργατικό κόστος, αλλά και το 
γεγονός ότι οι Ελληνες είναι πολύ καλά καταρ-
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τισμένοι και αποτελεσματικοί σε πολλούς κλάδους και τομείς, ό-
πως η μηχανική. Αυτό είναι το σημείο-κλειδί που πρέπει να α-
ναγνωριστεί στην υπόλοιπη Ευρώπη, αλλά και στον υπόλοιπο 
κόσμο. Πρέπει να δοθεί ένα ισχυρό μήνυμα σε όλο τον οικονο-
μικό και πολιτικό κόσμο, ένα μήνυμα που θα αφορά την ανα-
πτυξιακή στρατηγική της Ελλάδας και τις αναρίθμητες ευκαιρί-
ες που έχει η χώρα. 
 Γιατί μέχρι σήμερα οι Ευρωπαίοι δεν έδειξαν ενδιαφέρον για 

την απόκτηση κρατικών ή ιδιωτικών επιχειρήσεων στην Ελλά-
δα, αν και τα προσφερόμενα προς πώληση ακίνητα και εται-
ρείες είχαν τεράστιο εύρος;

Η αιτία είναι δυστυχώς η αβεβαιότητα για την οικονομική και πο-
λιτική κατάσταση της Ελλάδας. Αυτή η αβεβαιότητα κάνει πολ-
λούς να πιστεύουν ότι το ρίσκο είναι μεγαλύτερο από το πλεονέ-
κτημα που προσφέρουν οι χαμηλές τιμές, ανεξάρτητα αν αυτή 
η άποψη είναι σωστή ή λανθασμένη. 
 Πιστεύετε ότι μεσοπρόθεσμα η Ελλάδα θα 

αποτελέσει κόμβο συγκέντρωσης επενδυτι-
κών πρωτοβουλιών, δεδομένης της αστάθει-
ας που υπάρχει στη γύρω περιοχή και των α-
ναγκών που θα προκύψουν για ανοικοδόμη-
ση στις χώρες της Αφρικής;

Είμαι απόλυτα πεπεισμένος ότι οι επενδυτικές 
ευκαιρίες στην Ελλάδα είναι αξιοσημείωτες 
και πως πρόκειται να δούμε μία σαφέστατη 
ανάκτηση του ενδιαφέροντος της ευρωπαϊ-
κής επιχειρηματικής κοινότητας για επενδύ-
σεις στην Ελλάδα. Το περιβάλλον στην Ευρώ-
πη, στα ανατολικά και νότια σύνορά της, εί-
ναι δυστυχώς πολύ ασταθές σήμερα, ενώ, αντιθέτως, η Ελλάδα 
πλέον αντιπροσωπεύει τη σταθερότητα. Μέρος των οικονομι-
κών και κεφαλαιουχικών ροών μπορούν να κατευθυνθούν προς 
την Ελλάδα, εφόσον βέβαια εξασφαλιστεί ένα ασφαλές πλαίσιο. 
 Ποιοι είναι οι τομείς που θα προσέλκυαν το ενδιαφέρον των 

Γάλλων;
Θεωρώ πως απαιτείται ναι προηγηθεί μια έρευνα ώστε να α-
ναγνωριστούν οι τομείς προτεραιότητας, οι οποίοι θα μπορέ-
σουν να έχουν άμεσα αποτελέσματα στην ανάπτυξη και τις θέ-
σεις εργασίας. Αυτή η εργασία μπορεί να γίνει από μία μεικτή 
ομάδα Γάλλων και Ελλήνων οικονομολόγων. Τα αποτελέσματα 
αυτής της εργασίας πρέπει να αξιοποιηθούν με κατάλληλο τρό-
πο, ο οποίος θα διευκολύνει τις εταιρείες να επενδύσουν στην 
Ελλάδα, αλλά και θα επιτρέπει τις συνεργασίες στους κλάδους 
της βιομηχανίας, της γεωργίας και της παροχής υπηρεσιών. Στο 
μυαλό μου έρχονται οι τομείς της διάθεσης καταναλωτικών αγα-

θών, της μεταποίησης τροφίμων, των υποδο-
μών, της ενέργειας, του τουρισμού με υψηλή 
προστιθέμενη αξία, ο οποίος θα εστιάζει ειδι-
κά στην υποδοχή Ευρωπαίων με υψηλή αγο-
ραστική δύναμη. 
 Πολλοί υποστηρίζουν ότι η δομή των μνημο-

νίων που επιβλήθηκαν στην Ελλάδα συγκροτή-
θηκε πάνω στη μοιρασιά των δραστηριοτήτων 
μεταξύ των Γάλλων και των Γερμανών. Ποια εί-
ναι η γνώμη σας;

Ειλικρινά δεν το πιστεύω αυτό. Αυτό το μνη-
μόνιο δημιουργήθηκε κάτω από δημοσιονο-
μική και οικονομική πίεση, αποκλείοντας την 
ανάπτυξη. Μπορούμε να λυπούμαστε γι’ αυ-
τό, όμως δείχνει ότι η στρατηγική ανάπτυξη 

συνεργασιών μεταξύ των 
δύο χωρών και της Ευρω-
παϊκής Ενωσης είναι ζωτι-
κής σημασίας και ακόμα 
πιο επείγουσα. 

 Θεωρείτε ότι έφτασε η 
στιγμή για να γίνει το ε-
πενδυτικό «μπουμ» στην 
Ελλάδα; Συντρέχουν πλέ-
ον οι προϋποθέσεις;
Είμαι απόλυτα πεπεισμέ-
νος ότι το επενδυτικό 
«μπουμ» στην Ελλάδα θα 
συμβεί. Είναι προς το συμ-

φέρον των Ελλήνων, αλλά και της Ευρώπης ως 
συνόλου. Με ένα σταθερό πλαίσιο, η Ελλάδα 
έχει όλες τις δυνατότητες που χρειάζεται. Ακό-
μη πιο σημαντικό είναι ότι η Ελλάδα γεωγραφι-
κά και πολιτιστικά στέκεται σε ένα κρίσιμο ση-
μείο για το μέλλον της Ευρώπης. Η υποστήρι-
ξη της ελληνικής ανάπτυξης είναι προτεραιό-
τητα. Πρέπει να ενωθούμε κάτω από αυτή την 
κοινή προσπάθεια, να υιοθετήσουμε μία πολύ 
δυνατή γραμμή υπεράσπισης για την Ελλάδα 
στα κέντρα λήψης αποφάσεων της Ευρωπα-
ϊκής Ενωσης. Ο λαός της Γαλλίας, οι πολιτικοί 
της ηγέτες -με πρώτον από όλους τον Πρόεδρο 
της χώρας- αλλά και οι οικονομικοί παράγοντές 
της είναι επίσης πεπεισμένοι. Αυτό το κίνημα 
μπορεί πολύ γρήγορα να επεκταθεί ευρέως. 

Η δυσάρεστη 
συζήτηση για 
το έλλειμμα, 
το χρέος και τη 
χρηματοδότηση 
είναι σχεδόν ήδη 
πίσω μας

κόστος
«Η Ελλάδα 
παρέχει μία από 
τις μεγαλύτερες 
αναπτυξιακές 
ευκαιρίες στην 
Ευρώπη. Δεν 
είναι μόνο το 
χαμηλό εργατικό 
κόστος, αλλά 
και το γεγονός 
ότι οι Ελληνες 
είναι πολύ καλά 
καταρτισμένοι και 
αποτελεσματικοί 
σε πολλούς 
κλάδους και 
τομείς, όπως η 
μηχανική»


