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 Δελτίο Τύπου 
 
Mια από τις σημαντικότερες εκδηλώσεις σε διεθνές επίπεδο για το 2010, το 3ο Αραβο-
Ελληνικό Οικονομικό Φόρουμ διοργανώνουν από κοινού το Αραβο-Ελληνικό 
Επιμελητήριο Εμπορίου & Αναπτύξεως και ο ΣΕΒ στις 23-25 Σεπτεμβρίου 2010 στην 
Αθήνα (Ξενοδοχείο DIVANI APOLLON PALACE & Spa, Καβούρι). Το Συνέδριο αυτό 
αποτελεί συνέχεια των δυο προηγούμενων που είχαν γίνει το 2006 και το 2008 και σκοπεύει 
να ενισχύσει τις οικονομικές και επιχειρηματικές σχέσεις της Ελλάδας με όλες τις αραβικές 
χώρες που εκτείνονται από τη δυτική Μεσόγειο μέχρι τον αραβικό κόλπο.  
 
Η φετινή διοργάνωση επιδιώκει να αναδείξει τις επενδυτικές και επιχειρηματικές ευκαιρίες 
που υπάρχουν σε πολλές από τις αραβικές αγορές, οι οποίες παρά τη δυσμενή διεθνή 
συγκυρία, διατηρούν αναπτυξιακή δυναμική λόγω των πλουτοπαραγωγικών πηγών, των 
διαφόρων έργων υποδομής και των διαθεσίμων κεφαλαίων. Δεδομένου ότι έως τώρα η 
ελληνική επιχειρηματική παρουσία στον αραβικό κόσμο είναι σχετικά περιορισμένη και τα 
αποτελέσματα υπολείπονται των δυνατοτήτων, θεωρούμε ότι η δυναμική αυτή περιοχή 
μπορεί να αποτελέσει διέξοδο για εξωστρέφεια σε αντιστάθμισμα της ύφεσης στην 
εσωτερική αγορά. Κατά τη διάρκεια του Φόρουμ, θα πραγματοποιηθούν στοχευμένες 
παρουσιάσεις σε τομείς ενδιαφέροντος για τις προοπτικές των χωρών αυτών με επικέντρωση 
σε εκείνες του αραβικού κόλπου, ενώ παράλληλα θα προβληθούν συγκεκριμένα 
αναπτυξιακά έργα δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που έχουν ουσιαστικό επιχειρηματικό 
ενδιαφέρον. Στόχος του Φόρουμ είναι επίσης να αναδείξει τις προοπτικές ανάκαμψης της 
ελληνικής οικονομίας, τη γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας για επενδυτικές δραστηριότητες 
τόσο στην ίδια τη χώρα όσο και στην ευρύτερη περιοχή της Ν.Α. Ευρώπης από κοινού με 
δυναμικές ελληνικές εταιρίες.  
 
Ειδικότερα, η 1η ενότητα θα αφορά τις επιχειρηματικές ευκαιρίες για ελληνικές εταιρίες στις 
χώρες του Αραβικού Κόλπου και η 2η στις χώρες Μέσης Ανατολής και Νοτίου Μεσογείου. 
Στην 3η ενότητα θα γίνουν παρουσιάσεις προς τους Άραβες επιχειρηματίες των τομέων που 
μπορούν να επενδύσουν στην Ελλάδα με έμφαση σε δράσεις που σχετίζονται με την πράσινη 
ανάπτυξη. Η 4η ενότητα είναι αφιερωμένη στην οικονομική ανάπτυξη της Παλαιστίνης και 
στο επιχειρηματικό ενδιαφέρον που υπάρχει, ενώ κατά την 5η ενότητα ελληνικές και 
αραβικές επιχειρήσεις θα παρουσιάσουν εξειδικευμένα projects για τα οποία αναζητούν 
συνεργασίες.  
 
Την εκδήλωση έχει προσκληθεί να τιμήσει με την παρουσία του και να κηρύξει την έναρξη ο 
Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Κάρολος Παπούλιας, ενώ ομιλητής στο επίσημο 
δείπνο θα είναι ο Πρωθυπουργός κ. Γιώργος Παπανδρέου. Μεταξύ των ομιλητών 
περιλαμβάνονται επίσης η Υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κα 
Λούκα Κατσέλη, ο Υπουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας του Λιβάνου κ. Mohamad Safadi, ο 
Υπουργός Οικονομικών της Παλαιστίνης κ. Hassan Abu Libdeh, o Yφυπουργός Εξωτερικών  



 

κ. Σπύρος Κουβέλης, ο Πρόεδρος της Ένωσης Επιμελητηρίων Αραβικών Χωρών κ. Adnan 
Kassar, o Αντιπρόεδρος της Ένωσης Αραβικών Τραπεζών και ο Διευθύνων Σύμβουλος 
Ισλαμικής Τράπεζας. Αναμένεται να συμμετέχουν περισσότερες από 300 ελληνικές εταιρίες 
και 250 Άραβες επιχειρηματίες και υψηλόβαθμα στελέχη που θα έλθουν στην Αθήνα για να 
έχουν κατ’ ιδίαν συναντήσεις με έλληνες ομολόγους τους με αποκλειστικό στόχο τη 
διερεύνηση νέων συνεργασιών και συμφωνιών. 
Ήδη μας έχουν επιβεβαιώσει τη συμμετοχή τους, αρκετές επιχειρηματικές αποστολές από τις 
αραβικές χώρες & υψηλά ιστάμενοι Άραβες οι οποίοι εκπροσωπούν Οργανισμούς, 
Ινστιτούτα και Επιμελητήρια Εμπορίου & Βιομηχανίας των Αραβικών Χωρών. 
 
Στο πλαίσιο του Φόρουμ θα λειτουργήσει και το “Arab-Greek Business Village” (παράλληλη 
έκθεση), όπου ιδιωτικές εταιρίες, φορείς, Οργανισμοί και οι χορηγοί θα προβάλουν τα 
προϊόντα και τις υπηρεσίες τους, ενώ όλες οι Αραβικές και οι Ελληνικές εταιρίες που θα 
συμμετάσχουν θα έχουν προγραμματισμένες επιχειρηματικές επαφές με στόχο την 
αναζήτηση νέων συνεργασιών και συμφωνιών. 
 
Όλες οι πληροφορίες καθώς και η δήλωση εγγραφής βρίσκονται στην ιστοσελίδα 
(www.arabgreekforum3.gr)  
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