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Ομιλία προέδρου ΑΕΕΑ, Χρήστου Φώλια 

Συνέδριο «Ελλάδα, Μεσόγειος, Αραβικός Κόσμος» 
του Κέντρου Ερευνών Προοδευτικής Πολιτικής 

 
Divani Caravel, Τρίτη 11 Οκτωβρίου 2011 

 
Τίτλος ενότητας συνεδρίου: «Οι δυνατότητες ανάπτυξης των σχέσεων Ελλάδας και 

Αραβικών χωρών» 
 
 
 

• Η πραγματικότητα που βιώνει ολόκληρη η χώρα είναι αυτή της αβεβαιότητας, του 
επενδυτικού δισταγμού και της μέγγενης της τραπεζικής χρηματοδότησης που 
εξαφανίζει τα περιθώρια επιχειρηματικής δραστηριότητας. Η αγορά, όση επιβιώνει 
τουλάχιστον, αδημονεί για θετικές εξελίξεις που θα επιτρέψουν την επανεκκίνηση 
της ελληνικής οικονομίας και του επιχειρείν.  

 
• Η προσέλκυση ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα αναδεικνύεται σε κορυφαία 

προτεραιότητα που πρέπει να υπηρετηθεί από μια συνεπή στρατηγική, η οποία θα 
αναγνωρίζει ως απαραίτητη προϋπόθεση  ένα σταθερό επιχειρηματικό και 
φορολογικό περιβάλλον με ξεκάθαρους κανόνες και ανταγωνιστικά 
πλεονεκτήματα. 

 
• Στη διαδικασία αυτή η συμβολή των Αράβων επενδυτών μπορεί να  είναι 

καταλυτική για τη χώρα μας. Δεν θα μιλήσω θεωρητικά, αλλά με πραγματικά 
παραδείγματα για να τονίσω το υπαρκτό του αραβικού επιχειρηματικού 
ενδιαφέροντος για επενδύσεις στην Ελλάδα.  

 
Κυρίες και κύριοι, 

 
• Οι δυνατότητες ανάπτυξης των αραβοελληνικών επιχειρηματικών σχέσεων είναι 

απεριόριστες, αν κρίνουμε από το ενδιαφέρον που καταγράφεται. Το επενδυτικό 
πλαίσιο χρειάζεται να αλλάξει και πρέπει να δράσουμε άμεσα προς αυτή την 
κατεύθυνση. Αργότερα ίσως είναι πολύ αργά… 

 
• Υπενθυμίζω την πρόσφατη και πολύ χειροπιαστή συμφωνία συγχώνευσης της 

Alpha Bank και της Eurobank με τη συμμετοχή της Paramount Services Holding Ltd 
του Κατάρ, που άνοιξε το δρόμο των μεγάλων Αραβικών επενδύσεων στη χώρα 
μας. Πριν από λίγες ημέρες ακολούθησε η μεγάλη συμμετοχή της Qatar Holding  σε 
ιδιωτική επένδυση για την ανάπτυξη μεταλλευτικών εγκαταστάσεων στη Χαλκιδική.  

 
• Οι δύο αυτές περιπτώσεις δικαιώνουν την επιμονή μας για διευκόλυνση των 

Αράβων επιχειρηματιών ώστε να υπάρχει θετική και γρήγορη ανταπόκριση στο 
επενδυτικό ενδιαφέρον που καταγράφουμε από αραβικής πλευράς.  

 
• Η ρευστότητα είναι δεδομένη σε αρκετές χώρες του αραβικού κόσμου, ωστόσο, 

μιλάμε για επιχειρηματίες οι οποίοι κάνουν τη δική τους ανάλυση κόστους και 
οφέλους και επιλέγουν που θα επενδύσουν. Δυστυχώς αυτό που λειτουργεί 
αποτρεπτικά στην περίπτωση της Ελλάδας είναι οι χρονοβόρες διαδικασίες, τα 



2 

 

γραφειοκρατικά κωλύματα και πολλές φορές  οι διοικητικές ασάφειες που 
αποτρέπουν τα αραβικά κεφάλαια να καταλήξουν στη χώρα μας και τα εξωθούν 
προς άλλες χώρες της περιοχής. 
 

Αγαπητοί φίλοι, 
 

• Το Αραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο Εμπορίου και Ανάπτυξης έχει ήδη εντείνει τη 
δραστηριότητά του και έχει κινητοποιήσει όλες τις δυνάμεις του για να 
κεφαλαιοποιήσει  επιχειρηματικά τους αδελφικούς δεσμούς μεταξύ της χώρας μας 
και των αραβικών λαών. Αυτό από μόνο του όμως, δεν είναι αρκετό. Σε αυτή την 
προσπάθειά μας επιδιώκουμε τη συνεργασία και την αμέριστη υποστήριξη της 
ελληνικής Πολιτείας.  

 
• Γι’ αυτό πριν από ενάμισι μήνα καταθέσαμε μια συνεκτική δέσμη προτάσεων στον 

πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον πρωθυπουργό, καθώς και σε όλους τους 
αρμόδιους υπουργούς της κυβέρνησης, με στόχο την προσέλκυση Αραβικών 
επενδύσεων στην Ελλάδα. Με άλλα λόγια, εντοπίσαμε συγκεκριμένα τις 
παθογένειες του συστήματος μέσα από την δική μας εμπειρία, αλλά και την 
εμπειρία που μας μεταφέρεται από τους Άραβες δυνητικούς επενδυτές που 
επιχειρούν να επενδύσουν στην Ελλάδα.  

 
Μεταξύ άλλων οι προτάσεις μας περιελάμβαναν: 
 
 Την επίσημη αναγνώριση του ΑΕΕΑ ως πιστοποιημένου «οne stop shop» 

εξυπηρέτησης των αράβων επενδυτών. 
 
 Την ουσιαστική  συνδρομή και στήριξη της Πολιτείας στη διοργάνωση του 

αναβαθμισμένου «Αραβο-Ελληνικού Οικονομικού Φόρουμ», το οποίο θα 
πραγματοποιηθεί τον Μάιο του 2012, λειτουργώντας ως προνομιακό πεδίο 
ανάπτυξης διμερών σχέσεων με τις χώρες του Αραβικού Κόσμου και ως 
θερμοκοιτίδα ουσιαστικών συνεργασιών μεταξύ Αράβων και Ελλήνων 
επιχειρηματιών. 

 
 Τη δημιουργία υπό την αιγίδα της Πολιτείας «Πύλης Επιχειρηματικότητας 

για τον Αραβικό Κόσμο» με έδρα την Ελλάδα (Business Gateway to the Arab 
World), ενός προγράμματος που θα οργανώνει και θα υποστηρίζει 
επιχειρηματικές αποστολές για ευρωπαϊκές επιχειρήσεις στον Αραβικό 
Κόσμο. 

 
 Ένα πιο ευέλικτο πλαίσιο σε ότι αφορά την έκδοση θεωρήσεων (Visa) για 

την πραγματοποίηση επισκέψεων αράβων επιχειρηματιών στην Ελλάδα. 
 
 Τη δημιουργία φορολογικών κινήτρων τα οποία θα μπορούσαν να 

ενισχύσουν τις εμπορικές και επενδυτικές σχέσεις μεταξύ της Ελλάδας και 
του Αραβικού Κόσμου. 

 
 Τη σύσταση ειδικής ομάδας εργασίας (task force) αποτελούμενη από 

στελέχη των αρμόδιων υπουργείων και του ΑΕΕΑ για τη διαμόρφωση 
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«ατζέντας επενδύσεων», η οποία θα απευθύνεται προς την αραβική 
επιχειρηματική κοινότητα. 

 
 Τη δημιουργία  ενός “Ελληνοαραβικού Ναυτιλιακού  Cluster”  στη 

Θεσσαλονίκη, ως  δικτύου συνεργαζόμενων  επιχειρήσεων, για την 
ανάπτυξη εμπορικών, αποθηκευτικών και αμφίδρομων μεταφορικών 
συνεργειών μεταξύ Ελληνικών και Αραβικών επιχειρήσεων.  

 
 

• Τονίζουμε για μια ακόμη φορά πως είναι επιτακτική ανάγκη να επιταχυνθούν οι 
διαδικασίες για να μην χαθούν αραβικά επενδυτικά κεφάλαια, τα οποία 
υποφέρουν στα γρανάζια της ελληνικής γραφειοκρατίας.  

 
• Υπενθυμίζω ότι το Επιμελητήριο συνδέει την Ελλάδα με επιχειρηματίες όχι μόνο 

από μία, αλλά από 22 αραβικές χώρες, θέλοντας να τονίσω πσως τα μηνύματα για 
τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν δυνητικοί Άραβες επενδυτές προέρχονται από 
πολλές πλευρές και πως η εικόνα που έχουμε διαμορφώσει αφορά το σύνολο του 
Αραβικού κόσμου. 

 
• Βρισκόμαστε μέσα στην επικαιρότητα ενημερώνοντας το ΥΠΕΞ για τις εμπορικές 

συμφωνίες που προκύπτουν ύστερα από τις ανακατατάξεις στον Αραβικό κόσμο, 
όπως στην περίπτωση της Λιβύης και θα συνεχίσουμε να συνεισφέρουμε με όλες 
μας τις δυνάμεις για την αξιοποίηση των ευκαιριών που εντοπίζουμε.  

 
• Μάλιστα, ετοιμάζουμε μια ουσιαστικού περιεχομένου επιχειρηματική αποστολή 

του Επιμελητηρίου στο Κουβέιτ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα τον προσεχή 
Δεκέμβριο, στο πλαίσιο των προσπαθειών του ΑΕΕΑ να ενισχύσει την εξωστρέφεια 
των ελληνικών επιχειρήσεων. 
 

• Από την πλευρά μου μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι το Αραβο-Ελληνικό 
Επιμελητήριο Εμπορίου και Ανάπτυξης θα συνεχίσει να προσφέρει μια ισχυρή 
γέφυρα μεταξύ της ελληνικής και αραβικής επιχειρηματικής κοινότητας, 
στοχεύοντας με όλες του τις δυνάμεις στη διευκόλυνση επίτευξης μεγάλων 
επιχειρηματικών συμφωνιών με αμοιβαία οφέλη. 
 

Κυρίες και κύριοι 
 

• Για να μπορέσουμε να  κάνουμε το όραμα πράξη, θα πρέπει κάποια πράγματα να 
υλοποιηθούν άμεσα. Σήμερα περνάμε απίστευτες καταστάσεις που ποτέ δεν 
μπορούσε να φανταστεί κάποιος. Και τίποτε δεν είναι τυχαίο. Οι καταστάσεις έχουν 
ξεφύγει. Κάθε μέρα και ένα νέο σενάριο ξετυλίγεται μπροστά μας. Πανικός, φόβος, 
οργή και αγωνία επικρατεί σε όλα τα επίπεδα. 

 
• Σε καιρούς κρίσης μια ισχυρή πολιτική ηγεσία είναι απαραίτητη περισσότερο από 

ποτέ. Δυστυχώς τους τελευταίους μήνες σε ευρωπαϊκό επίπεδο παρατηρείται το 
ακριβώς αντίθετο. Οι φύσει, και όχι οι κατ’ όνομα και περιστασιακοί ηγέτες, είναι 
είδος σε απόλυτη ανεπάρκεια… Είναι ανεπίτρεπτο να έχουμε σε επίπεδο αρχηγών 
κρατών της Ε.Ε. διαρκείς διαφωνίες, διχογνωμίες, διαρροές στον Τύπο, ραντεβού 
στα τυφλά, κυριολεκτικά κάθε σαββατοκύριακο, και πάλι από την αρχή… Ούτε 
μπορεί το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να αποφασίζει για τη μοίρα μας. Θα έπρεπε 
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ήδη να έχουμε το δικό μας Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο εδώ και καιρό. Ούτε 
επιτρέπεται οίκοι αξιολόγησης από την Ουάσιγκτον να αξιολογούν τις χώρες της 
Ε.Ε., επειδή δεν έχουμε έναν ευρωπαϊκό οίκο αξιολόγησης διεθνώς 
αναγνωρισμένο. 

 
• Η Ελλάδα αντιμετωπίζεται ως αποδιοπομπαίος τράγος της Ευρώπης τα τελευταία 

δύο χρόνια. Ούτε η Ελλάδα, ούτε οι Έλληνες το αξίζουν. Μπορεί κανείς να 
κατηγορήσει την Ελλάδα για πολλά πράγματα, αλλά όχι για όλα τα στραβά του 
κόσμου. 

 
• Είναι χρέος όλων μας, της Πολιτείας, των κοινωνικών εταίρων, των φορέων που 

εκφράζουν την υγιή επιχειρηματικότητα, να επικεντρωθούμε στο ουσιώδες και 
κυρίαρχο ζήτημα της ανάπτυξης. Δηλαδή, στο πως θα διαμορφωθούν οι 
κατάλληλες προϋποθέσεις ώστε να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής 
οικονομίας  και να επιστρέψει σε αναπτυξιακή τροχιά. 

 
• Πρέπει να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας για να επανεκκινήσουμε την 

οικονομία και να προσελκύσουμε Έλληνες και ξένους επενδυτές. Χρειάζεται μια 
ολοκληρωμένη, σύγχρονη και υπεύθυνη ελληνική στρατηγική προσέλκυσης 
επενδύσεων που θα τύχει θετικής αξιολόγησης από τα ελληνικά και διεθνή 
επενδυτικά κεφάλαια που θα διαβλέψουν τις ευκαιρίες που μπορεί να προσφέρει η 
δραστηριοποίησή τους στην Ελλάδα. Πιστεύω ακράδαντα πως όπου υπάρχει κρίση, 
υπάρχουν και ευκαιρίες.  

 
 
Ευχαριστώ για την προσοχή σας 


