Δελτίο Τφπου

Συνζδριο Συλλόγου Εξαγωγζων Βορείου Ελλάδοσ (ΣΕΒΕ)
«Export Summit VII: Fostering Maritime Economy-Θεςςαλονίκη»
«Η αξιοποίηση των δυναμικών της θαλάσσιας οικονομίας πυλώνας
ανάπτυξης της Ελλάδας»
Ο Γιώργοσ Ξθραδάκθσ, Διευκφνων Σφμβουλοσ τθσ XRTC Business Consultants Ltd και
Πρόεδροσ του Propeller Club Πειραιά, ιταν καλεςμζνοσ ομιλθτισ ςτο Export Summit
VII Summit VII: Fostering Maritime Economy, που
πραγματοποιικθκε
ςτθ
Θεςςαλονίκθ ςτισ 13 Ιουνίου 2019 υπό τθν αιγίδα του Συλλόγου Εξαγωγζων
Βορείου Ελλάδοσ (ΣΕΒΕ) . O κ. Ξθραδάκθσ παρουςίαςε τισ προοπτικζσ που
δθμιουργοφνται τόςο για τθν Θεςςαλονίκθ όςο και για τθν Ελλθνικι οικονομία θ
αξιοποίθςθ των χαρακτθριςτικών αλλά και των πόρων τθσ Ελλάδασ θ οποία ζχει με
τθν μεγαλφτερθ ακτογραμμι ςτθν Ευρώπθ αλλά παράλλθλα απολαμβάνει
διαχρονικά τθν θγεμονία ςτθν παγκόςμια Ναυτιλία.
Ο κ. Ξθραδάκθσ τόνιςε ότι οι παγκόςμιεσ γεωπολιτικζσ εξελίξεισ, και ειδικά τθσ Ν.Α.
Μεςογείου, ςε ςυνδυαςμό με το εκπαιδευμζνο και απολφτωσ επαρκζσ ανκρώπινο
δυναμικό τθσ χώρασ αλλά και τθν πολιτικι βοφλθςθ για τθ δθμιουργία ςυνκθκών
ενόσ φιλικοφ επενδυτικοφ περιβάλλοντοσ, αποτελοφν τθ μαγιά ώςτε θ Ελλάδα να
γίνει κζντρο διαμετακόμιςθσ και μεταποίθςθσ τθσ Ευρώπθσ, με τθ Θεςςαλονίκθ να
αποτελεί κεντρικό πυλώνα ανάπτυξθσ.
«Η Ελλάδα ζχει μια χρυςι ευκαιρία τα επόμενα χρόνια εκμεταλλευόμενθ τθ
γεωγραφικι τθσ κζςθ και το ανκρώπινο δυναμικό τθσ να αποτελζςει τθ γζφυρα
προϊόντων και υπθρεςιών για Ευρώπθ, Αςία και Αφρικι.» διλωςε ο
κ. Ξθραδάκθσ. Εταιρείεσ 3PL και 4PL όπωσ θ DHL, FEDEX, AMAZON, DAMCO, UPS και
άλλεσ, μποροφν να χρθςιμοποιιςουν τθν Ελλάδα ωσ το κζντρο ελζγχου των
παγκόςμιων αλυςίδων εφοδιαςμοφ υγείασ, αυτοκινθτοβιομθχανίασ, ζνδυςθσ,
ενζργειασ, τροφίμων και ποτών και άλλων, από όπου κα μποροφν να
παρακολουκοφν όλα τα ςτάδια παραγωγισ των προϊόντων και να ςυντονίηουν τθν
μεταφορά, αποκικευςθ και διανομι τουσ μζχρι τον τελικό καταναλωτι.
Η δυνατότθτα δθμιουργίασ κζντρων διαμετακόμιςθσ και μεταποιθτικισ
δραςτθριότθτασ μπορεί να υλοποιθκεί με ςειρά χρθματοδοτικών εργαλείων όπωσ
είναι:
 Η ςυγχρθματοδότθςθ δθμοςίων και ιδιωτικών φορζων
 Η ςυμβολι ςτα ζξοδα εγγφθςθσ δανείων του Ευρωπαϊκοφ Ταμείου
Επενδφςεων ι άλλων χρθματοπιςτωτικών ιδρυμάτων
 Οι επιδοτιςεισ επιτοκίων των δανείων που χορθγοφνται από τθν Ευρωπαϊκι
Τράπεηα Επενδφςεων (ΕΤΕπ) ι από άλλουσ δθμόςιουσ ι ιδιωτικοφσ
χρθματοπιςτωτικοφσ οργανιςμοφσ
 Οι άμεςεσ επιδοτιςεισ των επενδφςεων ςε δεόντωσ αιτιολογθμζνεσ
περιπτώςεισ.

Ο κ. Ξθραδάκθσ κατζλθξε «με όλεσ αυτζσ τισ δυνατότθτεσ θ Θεςςαλονίκθ πρζπει να
αξιοποιιςει τισ δυναμικζσ τθσ καλάςςιασ οικονομίασ και να ςτραφεί το
επιχειρθματικό βλζμμα προσ το λιμάνι τθσ και όλουσ τουσ τομείσ οικονομικισ
δραςτθριότθτασ που ςχετίηονται με αυτό. Τοφτο μποροφν να το κάνουν όλεσ οι
πόλεισ τθσ χώρασ εκμεταλλευόμενεσ τθν πρόςβαςθ που ζχουν ςτο εκνικό δίκτυο
μεταφορών αλλά και τουσ πολλοφσ λιμζνεσ που υπάρχουν ςτθν επικράτεια. Η
επιτυχθμζνθ πρόςφατθ ανάπτυξθ του λιμανιοφ του Πειραιά μπορεί να αποτελζςει
παράδειγμα για όλθ τθν Ελλάδα. ».
Η πλιρθσ τοποκζτθςθ είναι διακζςιμθ ςτθν ιςτοςελίδα:
https://www.livemedia.gr/video/367768

Συνζντευξθ ςτο τοπικό διαδίκτυο livemedia.gr:
https://www.facebook.com/livemediagr/videos/358491084809241/
Δελτίο Τφπου ΣΕΒΕ : https://www.seve.gr/%cf%8c%ce%bb%ce%b1-%cf%84%ce%b1%ce%b2%ce%b1%cf%81%ce%b9%ce%ac%ce%bf%ce%bd%cf%8c%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%cf%84%ce%b7%cf%82%ce%bd%ce%b1%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%bb%ce%af%ce%b1%cf%82%cf%83%cf%85%ce%bd/
Σχετικζσ Ιςτοδελίδεσ
www.propellerclub.gr - www.xrtc.gr -

www.seve.gr

