Άγκυρα 3 Μαρτίου 2018
Συμμετοχή σε Διεθνή Ημερίδα για το Εμπόριο και τις Επενδύσεις στη Σμύρνη (26-27/2/2018)
Η ευρύτερη περιφέρεια Σμύρνης κατέχει εξέχουσα σημασία στην οικονομική δραστηριότητα της
Τουρκίας, με το 10% της συνολικής επιχειρηματικής δραστηριότητας της χώρας να αναπτύσσεται στην
περιοχή, η οποία μεταξύ άλλων, διαθέτει 4 λιμένες και 13 Βιομηχανικές Περιοχές. Το 2017 η
περιφέρεια Σμύρνης πραγματοποίησε εξαγωγές αξίας 9,8 δις δολλαρίων έναντι εισαγωγών αξίας 9,5 δις
δολλαρίων, διαθέτοντας σχεδόν ισοσκελισμένο εμπορικό ισοζύγιο. Παράλληλα, αποτελεί σημαντικό
τουριστικό προορισμό, ενώ αποτελεί κατεξοχήν τον δημοφιλέστερο προορισμό στη χώρα σε ότι αφορά
τον τουρισμό κρουαζιέρας. Από ελληνικής σκοπιάς, στην περιοχή δραστηριοποιείται σημαντικός
αριθμός επιχειρήσεων ελληνικών συμφερόντων, ιδίως στον τομέα των τροφίμων. Τέλος, λόγω της
γειτνίασης με νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, οι διμερείς επαφές και συναλλαγές είναι άμεσες,
συμβάλλοντας σημαντικά στην ενίσχυση των τοπικών οικονομιών.
Για τους λόγους αυτούς, κρίθηκε σκόπιμη η συμμετοχή στις εργασίες της εν θέματι Ημερίδας, η οποία
διοργανώθηκε για πρώτη φορά, υπό την αιγίδα του Εμπορικού Επιμελητηρίου και της Αναπτυξιακής
Αρχής της ομώνυμης πόλης, με τη συμμετοχή –πλην της Ελλάδος- 8 χωρών (ΗΠΑ, Γερμανία, Μ.
Βρετανία, Ιταλία, Ολλανδία, Καναδάς, Αυστραλία, Γεωργία).
Στο πλαίσιο της Ημερίδας πραγματοποιήθηκαν δεκαοκτώ B2B συναντήσεις μεταξύ στελεχών των
Γραφείων ΟΕΥ Αγκύρας και Κωνσταντινουπόλεως και εκπροσώπων τουρκικών επιχειρήσεων.
Σημειώνεται η διασπορά των εν λόγω τουρκικών επιχειρήσεων σε διάφορους τομείς της οικονομίας, με
έμφαση στον τουρισμό, τα δομικά υλικά και τον κατασκευαστικό τομέα, ενώ σημαντικός αριθμός
στελεχών ζήτησε πληροφορίες για το ελληνικό επενδυτικό περιβάλλον και τα παρεχόμενα επενδυτικά
κίνητρα.
Παράλληλα, στο πλαίσιο αναζήτησης νέων επιχειρηματικών συνεργασιών στην περιφέρεια Σμύρνης,
πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με εκπροσώπους του Εμπορικού (ΙΖΤΟ) και του
Ναυτιλιακού
(ΙΜΕΑΚ DTO) Επιμελητηρίου της πόλης καθώς και με εκπροσώπους του Βιομηχανικού Επιμελητηρίου
της Περιφέρειας Αιγαίου (EBSO).
Ακόμη, σε μια προσπάθεια ενίσχυσης της ελληνικής επιχειρηματικής παρουσίας στην ευρύτερη περιοχή
της Σμύρνης, διευθετήθηκαν συναντήσεις με εκπροσώπους ελληνικών επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά εκεί.
Από πλευράς μας θεωρούμε άκρως επιτυχημένη την συμμετοχή μας στις εργασίες της Ημερίδας, σε μια
περιοχή με ιδιαίτερη οικονομική και πολιτική σημασία για τη χώρα μας.

