Μεγάλη αποστολή της Νομαρχίας Λάρισας, του ΣΘΕΒ και Λαρισαίων επιχειρηματιών στο Βουκουρ

Ανοίγει ο δρόμος για την αγορά της Ρουμανίας στις επιχειρήσεις του ν. Λάρισας.
Ο δρόμος για άμεσες οικονομικές και εμπορικές συνεργασίες επιχειρήσεων του ν. Λάρισας
με την δυναμικά ανερχόμενη ρουμανική αγορά άνοιξε, μέσα από μια μεγάλη επιχειρηματική
αποστολή που πραγματοποιήθηκε στο Βουκουρέστι με κοινή πρωτοβουλία της Νομαρχίας
Λάρισας και του Συνδέσμου Θεσσαλικών Βιομηχανιών.

Από τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου έως και την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου, ιδιοκτήτες και
εκπρόσωποι από δεκαπέντε επιχειρήσεις του ν. Λάρισας, με τη συνοδεία του νομάρχη
Λάρισας κ. Λουκά Κατσαρού, του Προέδρου του ΣΘΕΒ κ. Νίκου Ρώμνιου, της αντινομάρχη
Ανάπτυξης κ. Ρένας Καραλαριώτου, του γεν. γραμματέα του ΣΘΕΒ κ. Ιωάννη Δημοβέλη και
της Προέδρου των ξενοδόχων του νομού κ. Ειρήνης Παπαϊωάννου επισκέφθηκαν το
Βουκουρέστι και είχαν μια ευρύτατη γκάμα επαφών με επιχειρηματικούς αλλά και
κυβερνητικούς παράγοντες της Ρουμανίας.

Με τις επαφές αυτές – που είχαν άμεσο και πρακτικό αποτέλεσμα - εγκαινιάζεται μια νέα
περίοδος στις σχέσεις του ν. Λάρισας με τη Ρουμανία, μια αγορά πολλά υποσχόμενη για
εξαγωγές και επενδύσεις, η οποία σφραγίστηκε και με Μνημόνιο Συνεργασίας που
υπέγραψε ο ΣΘΕΒ με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Βουκουρεστίου.

Οι Λαρισαίοι επιχειρηματίες που μετείχαν στην αποστολή, εκπροσωπούσαν τους τομείς
του επίπλου και ξύλου, της κλωστοϋφαντουργίας, των τροφίμων, των ζωοτροφών, των
βιοκαυσίμων, της οινοποιίας, των πλαστικών, των αγροτικών προϊόντων, του αλουμινίου και
των τουριστικών επιχειρήσεων. Δηλαδή, τους πιο χαρακτηριστικούς και δυναμικούς τομείς
της παραγωγής του νομού, που έχουν σημαντικές δυνατότητες για εξαγωγές.

Συγκεκριμένα, μετείχαν οι ακόλουθες επιχειρήσεις:

BDLS ΕΠΕ, EXALCO AE, Hotel Metropol AE, PFS SA, SIN HELLAS AE , STAFF AE, STAFF
COLOUR ENERGY AE, VAISHYA TRUSTEES LIMITED, XL FURNITURE AE, BIOKEX AE,
ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, MΠΕΤΤΙΝΑ ΑΕ, ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΖΑΧΑΡΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ Α & Ξ. ΑΕ.

Ειδικότερα, η λαρισαϊκή αποστολή, είχε συνάντηση εργασίας με ρουμάνους επιχειρηματίες,
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συνάντηση και υπογραφή Μνημονίου με τη διοίκηση του Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου
Ρουμανίας, συνάντηση με το Νομάρχη Βουκουρεστίου, την υφυπουργό Τουρισμού της
Ρουμανίας, τον Έλληνα Πρέσβη κ. Γ. Πουκαμισά, στο Βουκουρέστι, με στελέχη του
Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας και του ΟΠΕ, με τη
διοίκηση του Ελληνορουμανικού Επιμελητηρίου και την Ένωση Μικρομεσαίων
Μεταποιητικών Επιχειρήσεων.

Στο περιθώριο των επίσημων εκδηλώσεων, οι Λαρισαίοι επιχειρηματίες είχαν πληθώρα
συνομιλιών και συνεργασιών με ρουμάνους επιχειρηματίες, επισκέφθηκαν μονάδες, και
δρομολόγησαν ήδη τις πρώτες εμπορικές ανταλλαγές και συνεργασίες.

«Ήταν μια πάρα πολύ χρήσιμη και καλά οργανωμένη αποστολή», δήλωσε σχετικά ο
νομάρχης κ. Λουκάς Κατσαρός, σημειώνοντας:
«Διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν άριστες προοπτικές για εξαγωγές, επενδύσεις και ανάπτυξη
του τουρισμού. Ως Νομαρχία, φέραμε πιο κοντά τους επιχειρηματίες του νομού με τη
ρουμάνικη πλευρά, και διαμορφώσαμε ένα καλό κλίμα. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει
μαζί με την επιχειρηματικότητα και η αναγκαία πολιτική στήριξη, ώστε να κατανοήσει και η
άλλη πλευρά ότι το ενδιαφέρον μας είναι πολύ σοβαρό και όχι ευκαιριακό. Ειδικά στον
τομέα του τουρισμού ο νομός μπορεί να προσδοκά πολλά»

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Νίκος Ρώμνιος, σημείωσε :

«Ο ΣΘΕΒ έχει εγκαίρως αντιληφθεί ότι οι γειτονικές αγορές, και ειδικά οι ανερχόμενες
όπως αυτή της Ρουμανίας των 23 εκατ. κατοίκων, παρέχουν μεγάλες δυνατότητες στις
επιχειρήσεις και βιομηχανίες του νομού μας. Για το λόγο αυτό υλοποιεί μια εξωστρεφή
πολιτική, καλά σχεδιασμένη, ώστε να προωθήσει την οικονομική διείσδυση του νομού και να
δώσει νέες δυνατότητες στις επιχειρήσεις μας».
Συγκεκριμένα, οι εκπρόσωποι της λαρισαϊκής αποστολής συναντήθηκαν με τη διοίκηση του
Επιμελητηρίου Βουκουρεστίου, τους αντιπροέδρους κ.κ. Ν. Βασίλε, Φλ. Αντονέσκου και Β.
Μιλιτάρου. Έγινε συζήτηση για τους τομείς που μπορεί να αναπτυχτεί μια διμερής
συνεργασία, και υπεγράφη Μνημόνιο από τον ΣΘΕΒ με το οποίο οι δυο πλευρές
αναλαμβάνουν την υποχρέωση μόνιμης συνεργασίας, αλληλοπληροφόρησης, ανταλλαγής
επισκέψεων, και, κυρίως τη θέσπιση μιας μόνιμης δομής μέσα από την οποία όσοι
επιχειρηματίες επιθυμούν θα μπορούν να έρχονται σε επαφή για κοινή δράση.

Ακολούθως, συναντήθηκαν με τα μέλη του Δ.Σ του Ελληνορουμανικού Επιμελητηρίου κκ
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Αλιφέρη και Μπαρλαγιάννη , που ανέλαβε να στηρίξει την συνεργασία που εγκαινιάζεται και
συζήτησε για το πώς διαμορφώνεται σήμερα η κατάσταση στη Ρουμανία. Κοινή εκτίμηση
ήταν ότι η ρουμανική αγορά παρουσιάζει πολλές ευκαιρίες σε πολλούς τομείς.

Η αποστολή, με επικεφαλής το Νομάρχη κ. Λουκά Κατσαρό έγινε στη συνέχεια δεκτή από
το Νομάρχη Βουκουρεστίου κ. Ίων Τίνκου. Συζητήθηκαν θέματα αμοιβαίας συνεργασίας σε
πολλούς τομείς και συναποφασίστηκε η δημιουργία μόνιμης Επιτροπής που θα προωθήσει
τα ζητήματα αυτά, ενώ ο Νομάρχης κάλεσε το συνάδελφο του να επισκεφθεί τη Λάρισα.

Πολύ χρήσιμη συνάντηση έγινε και στην Ελληνική Πρεσβεία, με τον Πρέσβη κ. Δημ.
Πουκαμισά, ο οποίος ανέλυσε στα μέλη την κατάσταση στη σημερινή Ρουμανία, από
πολιτικής και οικονομικής απόψεως.

Η αποστολή συναντήθηκε με την Υφυπουργό Τουρισμού κ. Λουτσία Μοράρου, με την οποία
έγινε χρήσιμη συζήτηση και στην οποία παρουσιάστηκαν οι δυνατότητες του νομού Λάρισας
και της Θεσσαλίας για τον τουρισμό στην προοπτική αύξησης του ρεύματος των ρουμάνων
τουριστών που τα τελευταία χρόνια διαρκώς ενδυναμώνεται.

Τέλος, ο νομάρχης και η διοίκηση του ΣΘΕΒ, επισκέφθηκαν Λαρισαϊκές Επιχειρήσεις που
ήδη δραστηριοποιούνται στην Ρουμανία. Όπως η «EXALCO Ρουμανίας» - όπου τους
υποδέχθηκε ο διευθύνων σύμβουλος κ. Γιώργος Καντώνιας, και η STAFF – που έχει ανοίξει
καταστήματα σε μεγάλα εμπορικά κέντρα του Βουκουρεστίου.
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