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Με αέρα μίνι Νταβός το 3ο Thessaloniki Summit

Οικονομία, Πολιτική   | 08/11/2018 | 16:46

Σε πολιτικό γεγονός σημαντικής ακτινοβολίας, αναδεικνύεται το επιχειρηματικό συνέδριο Thessaloniki Summit, που διοργανώνει ο Σύνδεσμος

Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος καθώς στη φετινή τρίτη του διοργάνωση, τέσσερις πρωθυπουργοί και ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας θα
συζητήσουν για την Περιφειακή Συνεργασία σαν μέρος της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης.

Το 3ο Thessaloniki Summit που θα πραγματοποιηθεί το διήμερο 15 και 16 Νοεμβρίου, στο συνεδριακό κέντρο ¨ Ι. Βελλίδης¨, τελεί υπό την αιγίδα του
Προέδρου της Δημοκρατίας και θα φιλοξενήσει περισσότερους από 60 διακεκριμένους ομιλητές από τους χώρους των επιχειρήσεων, της πολιτικής και της
κοινωνίας. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζουν ο πρόεδρος της Ν.Δ κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα κ. Τζέφρι Πάΐατ, ο γενικός δ/ντης της

Κομισιόν για την Διεύρυνση της Ένωσης κ. Κρίστιαν Ντάνιελσον.

Στην ¨τετράδα¨ των πρωθυπουργών, που με τη συμμετοχή τους δίνουν ξεχωριστή βαρύτητα στη διοργάνωση, είναι ο πρόεδρος της ελληνικής κυβέρνησης κ.
Αλέξης Τσίπρας, ο πρωθυπουργός της Βουλγαρίας κ. Μπόϊκο Μπορίσοφ, η πρωθυπουργός της Σερβίας κ. Άνα Μπράνιτς και η αντιπρόεδρος της
κυβέρνησης της Ρουμανίας κ. Άνα Μπιρχάλ. Παρών επίσης θα είναι ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης.

Μάλιστα όπως είπε ο πρόεδρος του ΣΒΒΕ κ. Αθ. Σαββάκης, το Thessaloniki Summit σαν καταξιωμένος θεσμός πλέον, θα μπορούσε να λειτουργήσει και ως
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ένα πολιτικό forum εάν η Γενική Έκθεση του Σεπτεμβρίου, η ΔΕΘ, αποσυνδεθεί από την πολιτική και διατηρήσει ένα καθαρώς εμπορικό χαρακτήρα, κάτι που
υποστηρίζει ο Σύνδεσμος.

Σε μία τέτοια περίπτωση το Thessaloniki Forum θα μπορούσε να εξελιχθεί σε ένα ¨μίνι Νταβός¨, κάτι που από χρόνια συζητείται από τους πιο φιλόδοξους και
οραματικούς από τους φορείς της Θεσσαλονίκης οι οποίοι πολύ θα ήθελαν η πόλη να βρεθεί στο επίκεντρο των σχεδιασμών για την ευρύτερη περιοχή,
οικονομικών αλλά και πολιτικών.

Στόχος του φετινού 3ου Thessaloniki Forum που ο ΣΒΒΕ συνδιοργανώνει με την ¨Συμεών Τσομώκος ΑΕ¨ είναι η ανάδειξη των προοπτικών του οικονομικού

και επιχειρηματικού περιβάλλοντος των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων και της Ελλάδας.

Με αφορμή τις προοπτικές διεύρυνσης της ΕΕ στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, το συνέδριο:

-Aναδεικνύει τη σημασία και τα πλεονεκτήματα της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη.

– Αναλύει τις γεωπολιτικές προοπτικές της περιοχής.

– Εξετάζει τον αναπτυξιακό ρόλο των Ευρωπαϊκών χωρών, των ΗΠΑ αλλά και τρίτων χωρών, όπως π.χ. η Ινδία, στη διαπεριφερειακή συνεργασία.

– Προβάλλει τις επενδυτικές ευκαιρίες στο πεδίο της βιομηχανίας, των υποδομών, της ενέργειας και της τεχνολογίας.

– Λαμβάνει υπόψη το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και διερευνά τις αναγκαίες προσαρμογές των αναπτυξιακών πολιτικών.

Σε αυτό το ευρύτερο κλίμα θα πρέπει να επιδιωχθεί και η περαιτέρω βελτίωση του  οικονομικού κλίματος στην Ελλάδα καθώς αποτελεί βασικό παράγοντα για
την βελτίωση της οικονομίας, τόνισε ο κ. Σαββάκης προσθέτοντας ότι προς το παρόν η ανάπτυξη στη χώρα μας είναι αναιμική που για να γίνει βιώσιμη θα
πρέπει να συνεχιστούν οι μεταρρυθμίσεις.

¨Για να έρθουν επενδύσεις στην Ελλάδα απαιτείται σταθερότητα, ένα σταθερό πλαίσιο το δυνατόν μακροπρόθεσμο¨, είπε ο πρόεδρος του ΣΒΒΕ.

Σημειώνεται ότι οι εργασίες του συνεδρίου αρχίζουν στις 12:30 της Πέμπτης 15/11 και ολοκληρώνονται το βράδυ της 16ης Νοεμβρίου.

Οι τέσσερις πρωθυπουργοί και ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, συμμετέχουν στη συζήτηση για την Περιφερειακή Συνεργασία που είναι

προγραμματισμένη για τις 18:30 της Πέμπτης 15/11, ενώ ο πρόεδρος της ΝΔ κ. Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει στις 20:00 της Παρασκευής.
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