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Θεσσαλονίκη- Παρευξείνιο Επιχειρηµατικό Φόρουµ 
ΣΕΒ-ΣΒΒΕ: Οµιλίες M. Μπόλαρη και εκπροσώπων 
επιχειρηµατικών φορέων από Ιράν και Ιράκ. 
Συγγραφέας Αβραµίδου Σ. (ANA) – 6 ηµέρες πριν 

Η Παρευξείνια περιοχή αποτελεί εν δυνάµει τεράστιο πόλο έλξης επενδύσεων και οι προοπτικές 
αυτές πρέπει να αντιµετωπιστούν µε τη χάραξη και υλοποίηση πολιτικών ουσίας και µε την 
επίτευξη συνεργασιών τόσο µε τους φορείς επιχειρήσεων όσο µε τις Κυβερνήσεις των γειτονικών 
χωρών, τόνισε ο υφυπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Μάρκος Μπόλαρης, 
µιλώντας στο Παρευξείνιο Επιχειρηµατικό Φόρουµ, του Συνδέσµου Επιχειρήσεων και 
Βιοµηχανιών (ΣΕΒ) και του Συνδέσµου Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), που 
πραγµατοποιείται στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της Προεδρίας του ΣΕΒ στην Ένωση 
Παρευξείνιων Επιχειρηµατικών Φορέων (UBCCE). Ο κ. Μπόλαρης παρουσίασε στους 
εκπροσώπους επιχειρηµατικών φορέων από χώρες των Βαλκανίων, της Μαύρης Θάλασσας, της 
Κασπίας και του Καυκάσου τον κυβερνητικό σχεδιασµό για την ανάκαµψη της ελληνικής 
οικονοµίας, µέσω της αναθέρµανσης της αγοράς, της ενίσχυσης των επενδύσεων και της 
ανταγωνιστικότητας, της αξιοποίησης των χρηµατοδοτικών εργαλείων. Ειδικότερα, αναφέρθηκε 
στα νοµοσχέδια για την ενίσχυση της ρευστότητας της αγοράς, τα οποία αφορούν στη ρύθµιση 
των δανειακών υποχρεώσεων για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, στην προστασία των 
δανειοληπτών, στην προστασία του καταναλωτή από τις καταχρηστικές πρακτικές των 
χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων, στην απλοποίηση των διαδικασιών ίδρυσης, αδειοδότησης και 
λειτουργίας νέων επιχειρήσεων και στη ρύθµιση των ζητηµάτων που σχετίζονται µε την ίδρυση 
και λειτουργία των Βιοµηχανικών Επιχειρηµατικών Περιοχών (ΒΕΠΕ). Ιδιαίτερη αναφορά έκανε 
στην αύξηση του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε) στο 4,2% στα προγράµµατα που 
αφορούν τις επιχειρήσεις στην Ελληνική Περιφέρεια. Ο κ. Μπόλαρης υπογράµµισε ότι υπάρχει 
σαφής επίγνωση των προκλήσεων στην παρευξείνια περιοχή ενώ χαρακτήρισε «σηµαντική 
πρόκληση» τον τουρισµό που συνδέεται µε την ολοκληρωµένη Εγνατία, η οποία συνδέει τον 
Εύξεινο µε το Αιγαίο και την Aδριατική. Στην ισχυρή παρουσία του ελληνικού ιδιωτικού τοµέα στις 
χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης και της ανατολικής Μεσογείου αναφέρθηκε ο διευθύνων 
σύµβουλος του «Invest in Greece» (φορέας για την προώθηση, προσέλκυση και υποστήριξη των 
άµεσων επενδύσεων), Απόστολος Τσουκαλάς, επισηµαίνοντας ότι πάνω από 4.000 ελληνικές 
επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στην περιοχή, ενώ υπάρχουν περισσότερα από 3.000 
υποκαταστήµατα ελληνικών τραπεζών. «Εκπροσωπώντας µία χώρα που αποτελεί κορυφαίο 
επενδυτή στην περιοχή και είναι µέλος της ευρωζώνης, ο οργανισµός Invest in Greece 
δεσµεύεται να διαδραµατίσει ηγετικό ρόλο στο εγχείρηµα, είµαστε έτοιµοι να αναλάβουµε 
πρωτοβουλίες, τόσο σε τεχνικό όσο και σε επίπεδο ανθρώπινου δυναµικού, για την επίτευξη 
συνεργασιών ανάµεσα σε όσους ενδιαφέρονται για την οικονοµική ανάπτυξη και προώθηση των 
επενδύσεων στην περιοχή», είπε. Για το άνοιγµα της ιρανικής οικονοµίας στο ξένο επενδυτικό 
κεφάλαιο, µέσω της αποµάκρυνσης των υφισταµένων εµποδίων, την άµβλυνση των 
περιορισµών και την επέκταση του ιδιωτικού τοµέα της οικονοµίας µίλησε ο αναπληρωτής 
γενικός διευθυντής του Οργανισµού Επενδύσεων και Τεχνικής Βοήθειας του Ιράν (OIETAI), 
Σαραζίµ Σαµς. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στο γεωστρατηγική θέση της χώρας, στις 
αναπτυγµένες υποδοµές της, στα πλούσια αποθέµατά της σε πετρέλαιο (4η µεγαλύτερη 
παραγωγή παγκοσµίως) και φυσικό αέριο (2η παγκοσµίως), στους υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης, 
αλλά και στο ευνοϊκό περιβάλλον για ξένους επενδυτές µε τη λειτουργία έξι Ελεύθερων Ζωνών 
Εµπορίου και Βιοµηχανίας και 19 Ειδικών Οικονοµικών Ζωνών. Στο σχέδιο εκπόνησης εθνικής 
στρατηγικής επενδύσεων και επενδυτικού χάρτη για το Ιράκ αναφέρθηκε ο αντιπρόεδρος της 
Εθνικής Επιτροπής Επενδύσεων της χώρας, Σαλαρ Μοχάµεντ Αµιν. Μεταξύ, άλλων, µίλησε για 
τη σχεδιαζόµενη ενίσχυση της συµµετοχής του ιδιωτικού τοµέα στα κέντρα λήψης αποφάσεων, 
την αύξηση της εκπροσώπησής του στα ιδρύµατα υποστήριξης των επενδύσεων και τον ορισµό 
αρµοδιοτήτων και στόχων για τις εποπτικές αρχές επενδύσεων. 

© 2009 ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙ∆ΗΣΕΩΝ - ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙ∆ΗΣΕΩΝ  

45% Οικονοµία Ρεύµατος 
Για τα σπίτια,γραφεία,επιχειρήσεις Κερδίστε εκατοντάδες 
ευρώ µόνο εδώ  
www.energyeconomy.gr 

Στέλεχος Πωλήσεων 
Θέλετε να µάθετε τις Τεχνικές Πωλήσεων; Ενηµερωθείτε!  
www.MasterD.gr 

Προβλέψεις µετοχών ΧΑΑ 
Οι µετοχές που θα δώσουν κέρδη τώρα Συγκεκριµένες
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