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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ
Ηµερίδα για τις «Οικονοµικές και Επιχειρηµατικές
Ευκαιρίες στη Μέση Ανατολή», 15/7/2003- Γραφεία ΣΕΒ
Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα Ηµερίδα πραγµατοποιήθηκε σήµερα από τον
Σύνδεσµο Ελληνικών Βιοµηχανιών µε θέµα τις «Οικονοµικές και
Επιχειρηµατικές Ευκαιρίες στη Μέση Ανατολή και την Κύπρο», στην οποία
συµµετείχε µεγάλος αριθµός εκπροσώπων ελληνικών εταιριών που
δραστηριοποιούνται ή σκοπεύουν να στρέψουν το ενδιαφέρον τους στην
περιοχή. Στην εκδήλωση απηύθυναν χαιρετισµό ο Πρόεδρος του ΣΕΒ κ.
Οδυσσέας Κυριακόπουλος, ο Υφυπουργός Εξωτερικών κ. Ανδρέας
Λοβέρδος, ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος του Ο.Π.Ε. κ. ∆ηµήτρης Μάρδας και η
Β΄ Αντιπρόεδρος του Αραβο-Ελληνικού Επιµελητηρίου κα Βίκυ
Πανταζοπούλου. Στη Ηµερίδα έκαναν παρουσιάσεις
οι Ακόλουθοι
Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων που υπηρετούν στη Σαουδική
Αραβία (Παντελής Γκάσιος), στα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα (Αριστοτέλης
Ξενάκης), στη Συρία/Ιορδανία (∆ηµήτρης Ζώµας), στον Λίβανο (΄Ολγα
Μεζερίδου) και στην Κύπρο (Παναγιώτης Ζάραγκας).
Στο χαιρετισµό του ο Πρόεδρος κ. Οδυσσέας Κυριακόπουλος αναφερόµενος
στις αγορές της ευρύτερης Μέσης Ανατολής σηµείωσε ότι παρουσιάζουν µία δυναµική
συνεχούς ανάπτυξης και στις οποίες αξίζει να στραφεί περισσότερο το ελληνικό
ενδιαφέρον. Η Μέση Ανατολή όπως και οι Νότιες Μεσογειακές Χώρες µπορούν να
αποτελέσουν διέξοδο για τις εξωστρεφείς ελληνικές εταιρίες, εφόσον βέβαια η
προσέγγισή τους γίνει συστηµατικά και µεθοδικά και όχι τυχαία και αποσπασµατικά.
Όπως είπε, οι παράγοντες που συνηγορούν σε αυτό είναι:





Η Ελλάδα βρίσκεται στο Νοτιοανατολικό άκρο της Ευρώπης και η γεωγραφική
της εγγύτητα µε τη Μέση Ανατολή είναι σαφώς ένα πλεονέκτηµα,
Ως µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης µπορεί να επιτύχει µία αξιόλογη παρουσία µε
ανταγωνιστικά προϊόντα ποιοτικών χαρακτηριστικών αξιοποιώντας την
ευρωπαϊκή της ταυτότητα,
Η χώρα µας έχει παραδοσιακά καλές διπλωµατικές σχέσεις µε τις αραβικές
χώρες, υπάρχουν αρκετές πολιτισµικές οµοιότητες, ενώ και το ελληνικό στοιχείο
απολαµβάνει καλής υποδοχής και µεταχείρισης,
Η έως τώρα ελληνική παρουσία, παρότι περιορισµένη (σύνολο επενδεδυµένου
κεφαλαίου 18εκ$), θεωρείται ότι είναι αξιοσηµείωτη και έχει αρκετά περιθώρια
για σηµαντική βελτίωση στις αντίξοες συνθήκες κλειστών προνοµιακών αγορών,
που χαρακτηρίζονται από κρατικό παρεµβατισµό, προστατευτισµό και
οικονοµικές στρεβλώσεις.
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Αναφέρθηκε επίσης στη σηµασία που έχει για τις διεθνείς επιχειρηµατικές
συνεργασίες ο ρόλος της οικονοµικής διπλωµατίας, υπογραµµίζοντας ότι υπάρχουν
αρκετά περιθώρια βελτίωσης για
αποτελεσµατικότερη στήριξη των ελλήνων
επιχειρηµατιών. Προς τούτο χρειάζεται ουσιαστική αναβάθµιση των Γραφείων των
Ακολούθων Εµπορικών και Οικονοµικών Υποθέσεων, στα οποία χρειάζεται να
διατεθούν πόροι, µέσα, υποδοµές και στελέχη. Οι δυσλειτουργίες εξαιτίας της
πληµµελούς υποδοµής και στελέχωσης επιτείνονται σε ορισµένες περιπτώσεις από
την έλλειψη δηµιουργικής συνεργασίας µε την ηγεσία των πρεσβειών. Σηµείωσε δε
χαρακτηριστικά παραδείγµατα ξένων διπλωµατικών αποστολών, που κύριο στόχο
µεταξύ άλλων έχουν την προώθηση εταιριών και προϊόντων.
Ο Υφυπουργός Εξωτερικών κ. Ανδρέας Λοβέρδος τόνισε µε έµφαση τις
άριστες πολιτικές σχέσεις της Ελλάδας µε τις χώρες αυτές, καθώς και την έντονη
επιθυµία που έχουν εκδηλώσει τοπικοί επιχειρηµατικοί παράγοντες για συνεργασία µε
την Ελλάδα. Όπως είπε, οι έλληνες επιχειρηµατίες πρέπει να ενισχύσουν την
εξωστρέφειά τους υπολογίζοντας στους σχεδιασµούς τους και την περιοχή του
Περσικού Κόλπου και σε αυτό θα συµβάλει η προγραµµατιζόµενη επίσκεψη του
Πρωθυπουργού στην περιοχή το φθινόπωρο.
Στην παρέµβασή του ο ∆/νων Σύµβουλος του Ο.Π.Ε. κ. ∆ηµήτρης Μάρδας
αναφέρθηκε στη λειτουργία διµερών Επιχειρηµατικών Συµβουλίων, στη δηµιουργία
βάσης δεδοµένων για τις χώρες αυτές, στη σύσταση υπηρεσίας one-stop-shop για
τελωνειακά προβλήµατα καθώς και στην πρόσφατη πρωτοβουλία του Ο.Π.Ε. για την
υποστήριξη των εξαγωγικών πλάνων των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, ενώ η
εκπρόσωπος του Αραβο-Ελληνικού Επιµελητηρίου κα. Βίκυ Πανταζοπούλου
αναφέρθηκε στους σκοπούς του Επιµελητηρίου και στις υπηρεσίες που προσφέρει.
Στη συνέχεια έγιναν αναλυτικές παρουσιάσεις από τους Εµπορικούς
Ακολούθους για το οικονοµικό και επιχειρηµατικό περιβάλλον σε κάθε χώρα,
επισηµαίνοντας τις ειδικές συνθήκες λειτουργίας των αγορών αυτών και τις
δυνατότητες προώθησης ελληνικών προϊόντων κατά κλάδους. Στη συζήτηση που
ακολούθησε εξετάστηκαν θέµατα όπως οι εισαγωγικοί δασµοί και η επιστροφή ΦΠΑ,
η βιοµηχανική και πνευµατική ιδιοκτησία, η ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων και οι
διαδικασίες πληρωµών, η πιστοποίηση, ο ανταγωνισµός από τουρκικά συµφέροντα, οι
συµβάσεις δηµοσίων έργων και η διεθνής διαιτησία, η διαδικασίες ίδρυσης µεικτών
εταιριών, τα ευρωπαϊκά προγράµµατα στήριξης, καθώς και η δυνατότητα ανάληψης
έργων µαζί µε ξένες εταιρίες.
Η Ηµερίδα άνοιξε έναν πολύ χρήσιµο δίαυλο επικοινωνίας η οποία αναµένεται
να εκφρασθεί στην πράξη µε την καλή υποστήριξη των ελληνικών εξαγωγικών και
επενδυτικών πρωτοβουλιών από την οικονοµική διπλωµατία.-
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