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Ουρές επιχειρηµατιών στην «αυλή» του
αντικαγκελάριου
350 Ελληνες µάνατζερ διψασµένοι για κεφάλαια παρήλασαν στο διήµερο
ελληνογερµανικό επιχειρηµατικό φόρουµ
Χαροντάκης ∆ηµήτρης
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Ο κινηµατογραφικός τίτλος «Οι Γερµανοί ξανάρχονται» πιθανόν να αποδίδει τα όσα
συνέβησαν στο ελληνογερµανικό επιχειρηµατικό φόρουµ. Αλλά είναι µόνο η µισή
αλήθεια. Η άλλη µισή περιέχεται στη δήλωση που έκανε µιλώντας προς «Το Βήµα» ο
πρόεδρος του Συνδέσµου Ελληνικών Βιοµηχανιών (ΣΕΒ) κ. ∆. ∆ασκαλόπουλος:
«Μπορεί να ήλθαν εκπρόσωποι 32 γερµανικών επιχειρήσεων, αλλά εµείς τους στείλαµε
350 επιχειρηµατίες και στελέχη επιχειρήσεων από 24 κλάδους». Και αυτό είναι γεγονός.

∆ύο στοιχεία είναι απολύτως ενδεικτικά του κλίµατος που επικράτησε το διήµερο: Πρώτον,
το θερµό χειροκρότηµα του ελληνογερµανικού ακροατηρίου που απέσπασε ο γερµανός
αντικαγκελάριος και υπουργός Οικονοµίας και Τεχνολογίας κ. Φιλίπ Ρέσλερ στο κλείσιµο
της οµιλίας του, το βράδυ της περασµένης Πέµπτης. Πιο ένθερµοι στις εκδηλώσεις τους ήταν
οι έλληνες επιχειρηµατίες. Και, δεύτερον, τα όσα συνέβησαν στις ισόγειες συνεδριακές
αίθουσες του ξενοδοχείου Απόλλων στο Καβούρι, όπου γίνονταν οι συναντήσεις «business to
business» µεταξύ ελλήνων και γερµανών επιχειρηµατιών. «Πατείς µε, πατώ σε γινόταν από
τους Ελληνες για να συναντήσουν Γερµανούς που πιθανόν να ενδιαφέρονταν για συνεργασία
µαζί τους» έλεγε πηγή που γνωρίζει καλά τα διαµειφθέντα πίσω από τις κλειστές πόρτες των
συναντήσεων. Πόσω µάλλον που µεταξύ των επισκεπτών ήταν και ορισµένοι που ήταν

απλώς επενδυτές. Η κυρία Virginia Green (Βιργινία Γιοβανούδη το πατρικό της όνοµα) - «η
πιο επιτυχηµένη ελληνίδα επιχειρηµατίας στο Αµβούργο», όπως την έχει αποκαλέσει ο
γερµανικός Τύπος, διευθύντρια της Encos GmbH, µε παράρτηµα στη Θεσσαλονίκη - έλεγε
ότι υπάρχουν επενδυτές που διαθέτουν µεγάλα κεφάλαια και απλώς αναζητούν τοµείς και
ευκαιρίες για να τα επενδύσουν. Και τέτοιοι υπήρχαν στη γερµανική επιχειρηµατική
αποστολή. Αλλωστε το πιο δύσκολο πράγµα για έναν έλληνα επιχειρηµατία σήµερα, ο οποίος
δεν βρίσκεται στα όρια της καταστροφής αλλά έχει δυνατότητες και δυναµική, είναι να διαβεί
το κατώφλι ενός τραπεζικού υποκαταστήµατος.
Ενδιαφέρον για ενέργεια και τουρισµό
Και κάθε άλλο παρά τυχαία ήταν η συµµετοχή του κ. Λουντζ Κρίστιαν Φούνκε , προέδρου
της Τράπεζας Επενδύσεων της Γερµανίας στο φόρουµ. Ωσπου να δηµιουργηθεί αντίστοιχη
ελληνική τράπεζα - την έχει εξαγγείλει ο κ. Χρυσοχοΐδης και οι Γερµανοί σκοπεύουν να
συνεισφέρουν σε τεχνογνωσία - η ΚFW θα χρηµατοδοτεί γερµανικές επιχειρήσεις που θα
επενδύουν στην Ελλάδα, αλλά και επενδύσεις ελληνογερµανικών εταιρειών, ακόµη και µε
30% γερµανική συµµετοχή. Μιλώντας προς «Το Βήµα» ο κ. Φούνκε έλεγε ότι η KFW
παρέχει δάνεια ύψους ως 10 εκατ. ευρώ, µε αποπληρωµή ως και 20 χρόνια. Οπως είπε, το
πρόγραµµα «Ελλάδα» της τράπεζας αφορά όλους τους κλάδους και σε κεφάλαιο επένδυσης
αλλά και σε κεφάλαιο κίνησης. Ωστόσο διευκρίνισε ότι το µεγαλύτερο ενδιαφέρον των
γερµανών επιχειρηµατιών επικεντρώνεται στην ενέργεια και στον τουρισµό. Πράγµατι οι
αρχιτέκτονες κκ. Ν. Βλιάµος, µε έδρα το Bad Homburg, και Τhomas Greve, Γερµανός µε
έδρα την Αθήνα - και οι δύο απόφοιτοι της Γερµανικής Σχολής Αθηνών -, συµφώνησαν να
συνεργαστούν σε διάφορα έργα που αφορούν τον τουρισµό, φυσικά µε τη συµµετοχή
γερµανών επενδυτών. Μεταξύ αυτών είναι η δηµιουργία ενός γηπέδου γκολφ και η
κατασκευή µαρίνας σε νησί, το οποίο όµως δεν έγινε γνωστό. Το ύψος των επενδύσεων
ανέρχεται σε 50 εκατ. ευρώ.
∆ηµόσιες φιλοφρονήσεις και αβρότητες
∆εν ήταν όµως όλες οι συζητήσεις ευχάριστες, τουλάχιστον µεταξύ των κκ. Χρυσοχοΐδη και
Ρέσλερ. Οι δηµόσιες φιλοφρονήσεις και οι αβρότητες - «ευχαριστώ τον Μιχάλη» και
«ευχαριστώ τον Φιλίπ» - δείχνουν ότι η προσωπική σχέση των δύο ανδρών, που δεν µετρά
περισσότερους από δύο µήνες, είναι εξαιρετική. Αλλά η µεταξύ τους συζήτηση έγινε
δύσκολη όταν ο γερµανός αξιωµατούχος έθεσε το θέµα των ληξιπρόθεσµων οφειλών του
Ελληνικού ∆ηµοσίου προς τις γερµανικές εταιρείες. Τα οφειλόµενα χρήµατα δεν είναι λίγα.
Πρόκειται για περίπου 500 εκατ. ευρώ, τα οποία το Ελληνικό ∆ηµόσιο οφείλει σε
φαρµακευτικές εταιρείες (π.χ. Bayer), σε εταιρείες προµήθειας νοσοκοµειακού υλικού (π.χ.
Frezinious, στην οποία οφείλει 60 εκατ. ευρώ), ακόµη και στη γνωστή Siemens από
κατασκευαστικά έργα _ µάλιστα εκπρόσωπός της συµµετείχε αθορύβως στην αποστολή.
Πρόβληµα όµως υπάρχει και µε τη Hochtief. Οπως έλεγε αρµόδια πηγή, η εταιρεία για την
κατασκευή έργων έχει πάρει εγγυητικές επιστολές από τράπεζες µε πολύ χαµηλό επιτόκιο,
χωρίς τα έργα ακόµη να έχουν γίνει, µε αποτέλεσµα οι εγγυητικές να αναµένεται να
εκπέσουν γρήγορα.
Ολα αυτά όµως δεν σκίασαν τελικά την πανηγυρική ατµόσφαιρα του φόρουµ και, όπως
έλεγαν ένθεν κακείθεν αρµόδιοι παράγοντες, τελικώς διαµορφώθηκε ένα εξαιρετικά ευνοϊκό
κλίµα, σε σηµείο ώστε να αποτελεί κοινή πεποίθηση των γερµανών επιχειρηµατιών ότι «η
Ελλάδα είναι ένας πολύ καλός επενδυτικός προορισµός», όπως τον χαρακτήρισε ο κ. Ρέσλερ.
Επένδυση 2,5 εκατ. ευρώ στη Μεσσηνία
Ο κ. ∆ασκαλόπουλος έλεγε ότι «συνήθως εµείς οι επιχειρηµατίες ανακοινώνουµε κάτι αφού
προηγουµένως υπογράψουµε κάποιο χαρτί», αλλά ο ίδιος ο κ. Ρέσλερ και η γραµµατεία της
γερµανικής αποστολής εσπευσµένα ανακοίνωσαν τις πρώτες συµφωνίες, «τα πρώτα deals»,

που κλείστηκαν λίγες ώρες νωρίτερα. Και ήταν πράγµατι αξιόλογα, έστω κι αν τα δύο µέρη
της κάθε συµφωνίας απλώς έδωσαν τα χέρια. Μάλιστα ο κ. Ρέσλερ από τις τέσσερις
συµφωνίες που έγινε γνωστό ότι έκλεισαν στάθηκε ιδιαίτερα στην περίπτωση όχι της
δηµιουργίας δικτύων φυσικού αερίου, ύψους 1,5 δισ. ευρώ, αλλά στη µικροµεσαία εταιρεία
της Μεσσηνίας µε την επωνυµία Κλήµης, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι πρόκειται για
επένδυση 2,5 εκατ. ευρώ.
Μπορεί η καλαµατιανή µικροµεσαία εταιρεία παραγωγής µπριγκετών ελιάς
(πυρηνοκάρβουνο για τζάκια και µπάρµπεκιου) να είναι άγνωστη στο ευρύ κοινό, αλλά
φαίνεται ότι ο εκπρόσωπος της γερµανικής εταιρείας OlioBric GmbH από τη Φραγκφούρτη
διαπίστωσε ότι µια συµφωνία µε την οικογένεια Κλήµη θα είναι σίγουρα επωφελής. Κατά τη
συµφωνία θα επεκταθεί η παραγωγή οικολογικών µπριγκετών ελιάς στην Ελλάδα και θα
ανατεθεί στην OlioBric η αποκλειστική διάθεση στη Γερµανία και στις γειτονικές χώρες. Η
αναφορά σε µια µικροµεσαία επιχείρηση από τον κ. Ρέσλερ είναι συµβατή µε τις επιδιώξεις
της γερµανικής οικονοµικής διπλωµατίας, σύµφωνα µε τις οποίες στόχος είναι να
δηµιουργηθεί ένα επενδυτικό ρεύµα µικροµεσαίων επιχειρήσεων από τη Γερµανία προς την
Ελλάδα.
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