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Ειδήσεις οικονομικού και εμπορικού ενδιαφέροντος 

Επιχειρηματικό και Επενδυτικό Συνέδριο Σερβικής Δημοκρατίας Βοσνίας και Ερζεγοβίνης.
Προώθηση ελληνικών επενδύσεων και προβολή Ελλάδος ως επενδυτικού προορισμού

Η Τράπεζα Επενδύσεων και Ανάπτυξης (IRB) της Σερβικής Δημοκρατίας της ΒκΕ (RS),
διοργάνωσε  στην  πόλη  Prijedor,  υπό  την  αιγίδα  της  Κυβέρνησης  της  Σερβικής
Δημοκρατίας,  το  2ο Επενδυτικό  Συνέδριο  «Invest  Srpska  2022»,  στο  οποίο  ήταν
προσκεκλημένος  ως  επίσημος  ομιλητής  ο  Πρέσβυς  της  Ελλάδος  στην  ΒκΕ,  κ.  Δ.
Παπανδρέου. Στο Συνέδριο, που είχε ως κεντρικό θέμα την ανάδειξη των δυνατοτήτων
προσέλκυσης επενδύσεων στην RS, συμμετείχαν πολιτικοί  της ΒκΕ, μεταξύ των οποίων ο
Πρωθυπουργός της RS, Radovan Viskovic, και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Υπουργών
της ΒκΕ, Zoran Tegeltija. Συμμετείχαν επίσης, διπλωμάτες, ακαδημαϊκοί και περίπου 200
επιχειρηματίες,  κυρίως  από  Ρωσία,  Αυστρία,  Σλοβενία,  Σερβία  και  Τουρκία.  Από  τα
διαμειφθέντα στο Συνέδριο, αξίζει ιδιαιτέρως να συγκρατήσουμε, όπως αναφέρθηκε από
επισήμους, ότι η RS διαθέτει πλεόνασμα ηλεκτρικής ενέργειας, σε αντίθεση με τις χώρες
της ΕΕ που αντιμετωπίζουν ενεργειακή κρίση και ότι, ο ενεργειακός κλάδος της RS και
ιδιαιτέρως  των  ανανεώσιμων  πηγών  ενέργειας,  προσφέρει,  στην  παρούσα  συγκυρία,
τεράστιες ευκαιρίες επενδυτικής ανάπτυξης.  

Στην ομιλία του ο Έλληνας Πρέσβυς, αναφέρθηκε, αρχικά, στις οικονομικές επιδόσεις της
χώρας  μας  η  οποία  εξερχόμενη  της  παγκόσμιας  οικονομικής  κρίσης  αντιμετώπισε  με
επιτυχία τις επιπτώσεις της πανδημίας του Covid-19. Παρουσίασε στους συμμετέχοντες
τους οικονομικούς δείκτες της χώρας μας που καταδεικνύουν την αναπτυξιακή δυναμική
της  και  ακολούθως,  αναφέρθηκε  στις  ευνοϊκές  διατάξεις  του  επενδυτικού  νόμου  στην
Ελλάδα,  επισημαίνοντας  ότι  σε  συνδυασμό  με  την  ανοδική  πορεία  της  ελληνικής
οικονομίας,  δημιουργείται  ένα ελκυστικότατο επιχειρηματικό και  επενδυτικό περιβάλλον.
Προέτρεψε τους παρευρισκόμενους επιχειρηματίες να συμπεριλάβουν τη χώρα μας στα
επενδυτικά τους σχέδια. Στη συνέχεια, παρουσίασε στο κοινό, επιτυχημένα παραδείγματα



ξένων επενδύσεων  στην  Ελλάδα και  ανέπτυξε  συνοπτικά  αλλά με  σαφήνεια  τους  πιο
ώριμους για επενδύσεις τομείς της ελληνικής οικονομίας. Τέλος, συμμετέχοντας σε πάνελ
ομιλητών,  απάντησε  σε  πολλές  ερωτήσεις  (ενδεικτικό  του  μεγάλου  ενδιαφέροντος),
επισημαίνοντας  ότι  οι  επενδυτές  αναζητούν  πρωτίστως  ένα  «φιλικό»  νομοθετικό
επενδυτικό  και  φορολογικό  πλαίσιο,  καθώς  και  πολιτική  σταθερότητα.  Δεν  παρέλειψε,
επίσης,  να  αναφέρει  την  πρωτοβουλία  της  Ελληνικής  Πρεσβείας  για  τη   σύσταση  και
λειτουργία 7 «Ελληνικών Εστιών» οι οποίες μπορούν να αποτελέσουν, εκτός από σημεία
διάδοσης του  ελληνικού  πολιτισμού και  της  ελληνικής  γλώσσας,  τον  αρχικό  συνδετικό
κρίκο  μεταξύ  Βόσνιων και  Ελλήνων επιχειρηματιών.  Πρόσθεσε,  ότι  οι  εποχές  κρίσεων
προσφέρουν επίσης και πολλές ευκαιρίες για δραστήριους και εξωστρεφείς επιχειρηματίες,
τους  οποίους  κάλεσε  και  πάλι  να  επισκεφθούν  την  Ελλάδα  και  να  διερευνήσουν  τις
δυνατότητες επιχειρηματικής δράσης. 


