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Χαιρετισμός   

Προέδρου Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος  

κ. Αθανάσιου Σαββάκη   

 

στην ημερίδα με θέμα:  

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΑ ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ 

(ABU DHABI, DUBAI, SHARJAH) 

Θεσσαλονίκη, 9 Μαρτίου 2016 

 

(προσφωνήσεις) 

 

Κυρίες και Κύριοι,  

Εκ μέρους του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) σας καλωσορίζω 
στη σημερινή ημερίδα με αντικείμενο την προετοιμασία επιχειρηματικής αποστολής 
στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.  

Θεωρώ περιττή την αναφορά μου στα πλεονεκτήματα που απολαμβάνουν οι 
εξωστρεφείς επιχειρήσεις σε περιβάλλον παγκοσμιοποίησης, όπως επίσης είναι 
περιττό να αναφέρω το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που οι Ελληνικές επιχειρήσεις 
αποκτούν διεθνοποιούμενες και εντασσόμενες σε παγκόσμια δίκτυα επιχειρηματικής 
συνεργασίας και διανομής προϊόντων.  

Θα αναφερθώ σ’ αυτό που ξεκινούμε σήμερα. Δηλαδή στην έμπρακτη υποστήριξη 
των Ελληνικών επιχειρήσεων να κατακτήσουν νέες αγορές, εισφέροντας στην εθνική 
οικονομία όχι μόνον πλούτο, αλλά, κυρίως, κοινωνική σταθερότητα με τη διατήρηση 
των υφιστάμενων θέσεων εργασίας στις παραγωγικές τους εγκαταστάσεις στην 
Ελλάδα.  

 

Κυρίες και Κύριοι,  

Μέχρι σήμερα, όπως καλά γνωρίζετε οι περισσότεροι από εσάς, η πραγματοποίηση 
επιχειρηματικών αποστολών είχε καθαρά εθνικό χαρακτήρα κι αποτελούσε 
διαχρονικά προνομιακό πεδίο άσκησης οικονομικής διπλωματίας των χωρών – 
μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διαρκής προσπάθεια για τη δημιουργία της 
ενιαίας αγοράς, οδήγησε ουσιαστικά στην προοπτική δημιουργίας μιας κοινής 
Ευρωπαϊκής ταυτότητας, κυρίως στον τομέα της επιχειρηματικής δραστηριοποίησης.  

Σ’ αυτό ακριβώς το πλαίσιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε, από κοινού βεβαίως 
με τις εθνικές κυβερνήσεις, να διοργανώσει επιχειρηματικές αποστολές Ευρωπαϊκού 
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χαρακτήρα, σε αναπτυσσόμενες χώρες που παρουσιάζουν σημαντικές προοπτικές 
για την εκεί δραστηριοποίηση Ευρωπαϊκών επιχειρήσεων.  

Για την εκπλήρωση του στόχου αυτού σχεδιάστηκε και υλοποιείται το πρόγραμμα 
επιχειρηματικών αποστολών με το ακρωνύμιο “Eagle”. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης 
του προγράμματος θα πραγματοποιηθούν τέσσερεις επιχειρηματικές αποστολές: η 
1η είναι αυτή στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, για την οποία είμαστε σήμερα εδώ. Οι 
επόμενες αποστολές θα πραγματοποιηθούν στο Ιράν, την Ινδία και την Υποσαχάρια 
Αφρική. Οι ημερομηνίες και οι σχετικές διαδικασίες, θα σας γνωστοποιηθούν 
σύντομα. Υπογραμμίζουμε ότι ο αριθμός των Ελληνικών επιχειρήσεων οι οποίες 
τελικά θα συμμετέχουν στις αποστολές αυτές θα είναι αρκετά περιορισμένος, γι’ αυτό 
σας καλούμε να εκμεταλλευθείτε την ευκαιρία που παρουσιάζεται, εξ’ αιτίας ακριβώς 
του υψηλού επιπέδου της αποστολής, και του κύρους που αυτή έχει ως αποστολή 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Άλλωστε τα πλεονεκτήματα που απολαμβάνει μια επιχείρηση από τη συμμετοχή της 
στην επιχειρηματική αποστολή, είναι πολλά και σημαντικά: 

 Πρόκειται για Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Αποστολή στα Ηνωμένα Αραβικά 
Εμιράτα υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

 Έχουν σχεδιασθεί στοχευμένες προκαθορισμένες συναντήσεις B2B 
εξειδικευμένες στο αντικείμενο της κάθε επιχείρησης που θα συμμετάσχει, οι 
οποίες θα διοργανωθούν από τα Επιμελητήρια του Dubai και του Sharjah. 

 Θα επιτευχθεί δικτύωση με τα μέλη του Εμπορικού και Βιομηχανικού 
Επιμελητηρίου του Abu Dhabi, του Επιχειρηματικού Συμβουλίου Γυναικών του 
Abu Dhabi και του Επιχειρηματικού Συμβουλίου Γυναικών του Dubai. 

 Θα υλοποιηθεί δικτύωση με επιχειρήσεις από την Αγγλία, το Βέλγιο, την Ουγγαρία, 
την Ιταλία και τη Λιθουανία, οι οποίες θα συμμετάσχουν επίσης στην 
επιχειρηματική αποστολή στα Η.Α.Ε. 

 Έχει αναπτυχθεί διαφημιστικό φυλλάδιο, το οποίο θα διανεμηθεί στις επιχειρήσεις 
των Η.Α.Ε. και στο οποίο θα συμπεριληφθεί το προφίλ όλων των επιχειρήσεων 
που θα συμμετάσχουν στην επιχειρηματική αποστολή, και, τέλος,  

 Θα υπάρξουν προνομιακές τιμές αεροπορικών εισιτηρίων και διανυκτέρευσης για 
τις επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν, ενώ, 

 Θα υπάρχει διοργάνωση στοχευμένης ενημερωτικής ημερίδας, πριν τη διεξαγωγή 
της κάθε αποστολής, στο πλαίσιο της οποίας θα παρασχεθούν πληροφορίες 
σχετικά με την αγορά της χώρας που θα πραγματοποιηθεί η αποστολή, καθώς και 
μεμονωμένες κατ’ ιδίαν επιχειρηματικές συμβουλές. 

 

Οι συνεργαζόμενοι φορείς για την πραγματοποίηση των αποστολών αυτών, είναι: 

 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, DG Grow 

 London Chamber of Commerce and Industry (LCCI), Αγγλία 

 Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), Ελλάδα 

 Confindustria (CS), Ιταλία 

 Brussels Chamber of Commerce and Industry (BECI), Βέλγιο 
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 Chamber of Commerce and Industry of Hajur-Bihar County (HBKIK), Ουγγαρία 

 Public Institution Lithuanian Innovation Centre (LIC), Λιθουανία 

 

Κυρίες και Κύριοι,  

Γιατί επελέγησαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ως πρώτος προορισμός των 
συγκεκριμένων επιχειρηματικών αποστολών; 

Αναλυτικά τους λόγους θα τους ακούσουμε από τον κ. Μιχάλη Βρεττάκη, Σύμβουλο 
ΟΕΥ Α’ στο Ντουμπάϊ, αλλά τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ξεχωρίζουν πραγματικά 
για τις πολλές, και υψηλού επιπέδου, επιχειρηματικές ευκαιρίες που δίνονται στις 
ξένες επιχειρήσεις που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στη συγκεκριμένη αγορά. 
Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ξεχωρίζουν επίσης, για το σταθερό πολιτικό και 
φορολογικό καθεστώς, ενώ αποτελούν φωτεινό παράδειγμα προόδου και κοινωνικού 
εκσυγχρονισμού για τις χώρες του Περσικού Κόλπου.  

 Γνωρίζετε άραγε, αγαπητοί φίλοι, ότι πρόσφατα ιδρύθηκε και λειτουργεί Υπουργείο 
Ευτυχίας και Ανεκτικότητας;  

 Γνωρίζετε επίσης ότι, στον προ μηνός ανασχηματισμό της Κυβέρνησης 
διορίσθηκαν οκτώ (8) νέοι Υπουργοί, εκ των οποίων οι πέντε (5) ήταν γυναίκες; 

Έτσι, από τη μια στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα υπάρχει μια «προχωρημένη» 
αντιμετώπιση σοβαρών κοινωνικών ζητημάτων σε σχέση ακόμη και με την Ευρώπη, 
ενώ παράλληλα ικανοποιείται και ο στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ισότιμη 
αντιμετώπιση και συμμετοχή των γυναικών σε όλα τα επίπεδα, και ειδικά στο 
επιχειρηματικό.  

 

Κυρίες και Κύριοι,  

Ολοκληρώνοντας τη σύντομη παρέμβασή μου αυτή επιθυμώ να ευχαριστήσω για την 
πραγματικά ουσιαστική τους συνεισφορά στη σημερινή διοργάνωση: 

 Τον κ. Μιχάλη Βρεττάκη, Σύμβουλο ΟΕΥ Α’, Γραφείο ΟΕΥ στο Ντουμπάι 

 τον κ. Magdi El Halawani, Διευθυντή Δημοσίων Σχέσεων, Consolidated 
Contractors Group S.A.L, και,  

 Τον κ. Μπαντάλι Αντάρ, Διευθυντή Εξαγωγών, Olympia Electronics A.E., Mέλος 
Διοικητικής Επιτροπής και του Διοικητικού Συμβουλίου του Αραβο-Ελληνικού 
Επιμελητηρίου Εμπορίου και Ανάπτυξης. 

 

Εύχομαι η σημερινή ημέρα να αποτελέσει απαρχή νέων εμπειριών εξωστρέφειας για 
τις Ελληνικές επιχειρήσεις σε μια αγορά, που όπως θ’ ακούσετε σε λίγο, αξίζει την 
ιδιαίτερη προσοχή μας.  

 

Καλή επιτυχία στις εργασίες της ημερίδας. 


