Οµιλία του Αντιπροέδρου του ΣΕΒ και Επικεφαλής ∆ιεθνών Σχέσεων
κ. Θανάση Λαβίδα
στο 3ο Αραβο-Ελληνικό Οικονοµικό Φόρουµ,
23-25 Σεπτεµβρίου 2010,
ξενοδοχείο Divani Apollon Palace, Καβούρι

Εξοχότατοι Κύριοι Υπουργοί,
Κύριοι Πρέσβεις,
Κυρίες και Κύριοι,
Εκ µέρους του Συνδέσµου Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών, σας καλωσορίζω
σε αυτήν την ιδιαίτερα σηµαντική συνάντηση Αράβων και Ελλήνων
επιχειρηµατιών στην Αθήνα.
Με ικανοποίηση διαπιστώνουµε ότι πολυάριθµοι εκπρόσωποι από τις
επιχειρηµατικές κοινότητες όλων σχεδόν των Αραβικών κρατών
ανταποκρίθηκαν στο κάλεσµά µας σε µία εκδήλωση, που έχει στόχο να
προσφέρει πεδίο διαλόγου, αλλά και να φέρει αποτελέσµατα. Παράλληλα, η
παρουσία πολλών Κυβερνητικών αξιωµατούχων, Αράβων και Ελλήνων,
επιβεβαιώνει τους διακριτούς ρόλους: όσο η πολιτική θεµελιώνει διαύλους
εµπιστοσύνης και συνεννόησης, τόσο η επιχειρηµατικότητα οικοδοµεί
συνεργασίες και δηµιουργεί µέρισµα για τις εθνικές κοινωνίες.
Φιλοδοξούµε το Φόρουµ αυτό:
- να συµβάλει στην ουσιαστική αναθέρµανση των διµερών οικονοµικών
µας σχέσεων
- να παρουσιάσει στους Άραβες εταίρους µας την πορεία που ακολουθεί
η Ελλάδα και η οικονοµία της
- να αναδείξει τις δυνατότητες της εξωστρεφούς ελληνικής
επιχειρηµατικότητας
- να φέρει πιο κοντά τις εταιρίες και τα στελέχη των δύο λαών µε στόχο
νέες συµµαχίες και κοινές δράσεις µε αµοιβαία οφέλη.
Η διεθνής συγκυρία είναι αρνητική, καθώς η ύφεση έχει διάρκεια, ένταση και
βάθος. Η Ελλάδα βρέθηκε σε ένα κρίσιµο σταυροδρόµι, δεχόµενη πιέσεις από
το διεθνές νοµισµατικό σύστηµα, που έφεραν στην επιφάνεια εσωτερικές
διαρθρωτικές αδυναµίες. Για τον ΣΕΒ, η κρίση, πέρα από απειλή, αποτελεί
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µοναδική ευκαιρία να προχωρήσουµε αποφασιστικά στις αναγκαίες αλλαγές,
που θα θωρακίσουν την οικονοµία µας και θα δηµιουργήσουν ένα νέο
επιχειρηµατικό περιβάλλον. Οι ελληνικές επιχειρήσεις - παρόλο που νιώθουν
έντονα την κρίση - µπορούν να αποτελέσουν τον µοχλό ανάπτυξης που θα
οδηγήσει τη χώρα µας µακριά από την στασιµότητα και την ύφεση,
επεκτείνοντας και χτίζοντας γέφυρες µε τη διεθνή επιχειρηµατική κοινότητα. Οι
περισσότερες παραµένουν υγιείς, εξωστρεφείς, στηρίζονται στις δυνάµεις
τους και διαθέτουν το όραµα και την στρατηγική για να σχεδιάσουν ένα
καλύτερο µέλλον.

Κυρίες και Κύριοι,
Για λόγους ιστορικούς, πολιτικούς, πολιτιστικούς, η Ελλάδα και οι Έλληνες
χαίρουν εκτίµησης από τον Αραβικό κόσµο. Έχει αναπτυχθεί µία ξεχωριστή
σχέση φιλίας, κατανόησης, αλληλοεκτίµησης και κοινής νοοτροπίας, µε
αµοιβαίο σεβασµό στις πολιτισµικές ή θρησκευτικές ιδιαιτερότητες. Όµως, η
ελληνική επιχειρηµατική κοινότητα συνολικά δεν έχει αξιοποιήσει έως τώρα τις
αραβικές αγορές όσο θα έπρεπε και αναλογικά µε τις ευκαιρίες που
προσφέρουν. Παρόλο που η Αραβική περιοχή υπήρξε στο παρελθόν
προνοµιακό πεδίο δραστηριότητας του ελληνικού κεφαλαίου, ιδίως από τον
κατασκευαστικό τοµέα, τα τελευταία χρόνια χάθηκε έδαφος.
Σήµερα, που η ελληνική επιχειρηµατικότητα αναζητά νέες διεξόδους δράσης,
οι αραβικές αγορές αποτελούν σηµαντικό πόλο έλξης, καθώς:
- παρουσιάζουν µικρές απώλειες από τη διεθνή κρίση και διατηρούν
ικανοποιητικούς ρυθµούς ανάπτυξης
- διαθέτουν αστείρευτους ενεργειακούς πόρους
- έχουν ισχυρή κεφαλαιακή βάση
- οι περισσότερες, ιδιαίτερα αυτές του Αραβικού Κόλπου, παραµένουν σε
αναπτυξιακή πορεία µε πολλά έργα υποδοµών που υλοποιούνται ή
προγραµµατίζονται
και παράλληλα:
- έχουν ανάγκη από τεχνογνωσία
- αναζητούν εταίρους µε ευρωπαϊκή ταυτότητα
- διερευνούν τοµείς και έργα για να διοχετεύσουν το διαθέσιµο πλούτο
αποβλέποντας σε µακροχρόνιες αποδόσεις.
Από την άλλη πλευρά, η Ελλάδα µπορεί να αποτελέσει χώρα επιλογής για τα
Αραβικά επιχειρηµατικά σχήµατα που αναζητούν τον ιδανικό εταίρο για την
επέκτασή τους στη Νοτιο-Ανατολική Ευρώπη. Η χώρα µας βρίσκεται σε
στρατηγικό σταυροδρόµι, στην καρδιά της Μεσογείου, στην πόρτα της Μέσης
Ανατολής, στην τροχιά του Παρευξείνιου τόξου, σε µια αγορά όπου οι
Έλληνες επιχειρηµατίες έχουν χτίσει ισχυρούς δεσµούς και διαθέτουν
σηµαντική εµπειρία και γνώση.
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Η διάθεση από τις αραβικές χώρες να αναβαθµίσουν την εταιρική οικονοµική
σχέση µε την Ελλάδα είναι δεδοµένη, όπως φάνηκε και µε τις πρόσφατες
πρωτοβουλίες από το Κατάρ και τα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα να
επενδύσουν στους τοµείς ενέργειας, τουρισµού, ακινήτων και ναυπηγείων.
Όσο η χώρα µας, µε σταθερότητα και συνέπεια, θα κάνει βήµατα βελτίωσης
της ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας της και θα δηµιουργεί ευνοϊκότερο
επενδυτικό περιβάλλον, τόσο θα ελκύει αραβικό ενδιαφέρον και θα
εκδηλώνονται
επιχειρηµατικές
πρωτοβουλίες
για
επενδύσεις
µακροπρόθεσµης απόδοσης. Για παράδειγµα, η πράσινη ανάπτυξη
αναµένεται να αποτελέσει την αιχµή του νέου οικονοµικού µοντέλου της
Ελλάδας µε σηµαντικά επενδυτικά προγράµµατα που τραβούν το
επιχειρηµατικό ενδιαφέρον.
Κυρίες και Κύριοι,
Οι εξωστρεφείς ελληνικές εταιρείες µπορούν να βρουν γόνιµο πεδίο
ανάπτυξης στη Μέση Ανατολή, τον Αραβικό Κόλπο και στις Νότιες
Μεσογειακές χώρες, εφόσον η προσέγγισή τους γίνει συστηµατικά και
µεθοδικά και όχι τυχαία και αποσπασµατικά. Αποτελούν µια µεγάλη αγορά
όπου παραδοσιακά είµαστε ευπρόσδεκτοι, χαίρουµε εκτίµησης και διαθέτουµε
το προβάδισµα έναντι άλλων χωρών.
Χρειάζεται τόλµη και
αποφασιστικότητα, ανταγωνιστικά προϊόντα και υπηρεσίες, συνέπεια και
αξιοπιστία.
Στον ΣΕΒ, στόχο µας αποτελεί να δηµιουργήσουµε µια νέα εποχή στην
οικονοµική συνεργασία µε τον Αραβικό κόσµο. Έχουµε ήδη ιδρύσει διµερή
Επιχειρηµατικά Συµβούλια µε Αραβικές χώρες, όπως ο Λίβανος, η Συρία, η
Αίγυπτος και σύντοµα ακόµα ένα, που θα καλύπτει τις χώρες του Αραβικού
Κόλπου. Μέσα από τη λειτουργία τους, φιλοδοξούµε να ανοίξουµε το δρόµο
προς το Αραβικό τόξο σε περισσότερες ελληνικές εταιρίες, να τις
ενθαρρύνουµε και να τις βοηθήσουµε να προχωρήσουν σε στρατηγικές
συµµαχίες µε αµοιβαίο όφελος.
Κυρίες και Κύριοι,
Το µεγάλο ενδιαφέρον συµµετοχής πολλών Αραβικών και ελληνικών εταιριών
στο Φόρουµ ξεπέρασε τις προβλέψεις µας και µας δίνει το κίνητρο να
δώσουµε συνέχεια µε πρωτοβουλίες ουσίας. Ήδη έχουν προγραµµατισθεί
650 κατ’ ιδίαν επιχειρηµατικές συναντήσεις, που θα πραγµατοποιηθούν κατά
τη διάρκεια της ηµέρας. Έτσι, πιστεύουµε ότι το 3ο Αραβο-Ελληνικό Φόρουµ
θα προσφέρει το κατάλληλο έδαφος για δικτύωση και επαφές, στοιχείο που
θα κρίνει και το βαθµό επιτυχίας της εκδήλωσης.
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Η πρόοδος των Αραβο-Ελληνικών οικονοµικών σχέσεων µας αφορά όλους.
Ας ενώσουµε δυνάµεις, ας βρούµε κοινούς τόπους και ενδιαφέροντα, ας
δηµιουργήσουµε πρόοδο, ανάπτυξη και ευηµερία, τους πυλώνες της
κοινωνικής συνοχής και ασφάλειας, προς όφελος των εργαζοµένων µας, των
οικογενειών µας, των πολιτών µας, των κοινωνιών των χωρών µας.
Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω το Αραβο-Ελληνικό Επιµελητήριο
Εµπορίου και Αναπτύξεως για την εποικοδοµητική συνεργασία, τους
ανθρώπους που εργάστηκαν για τη διοργάνωση του Φόρουµ, τους χορηγούς
µας για την πολύτιµη συµβολή τους, καθώς και τους εκπροσώπους της
πολιτικής ηγεσίας για την παρουσία και συµµετοχή τους, η οποία πιστεύω ότι
είναι καταλυτική, παρουσιάζοντας από το βήµα αυτό το σύγχρονο οικονοµικό
και κοινωνικό περιβάλλον των χωρών µας. Τέλος, σας ευχαριστώ όλους που
ανταποκριθήκατε στο κάλεσµά µας και σας εύχοµαι να έχετε µια δηµιουργική
και αποδοτική ηµέρα.
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