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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
Πξόεδξνο ηεο Έλσζεο Βαιθαληθώλ Επηκειεηεξίσλ αλεδείρζε νκόθσλα ν θ.
Κσλζηαληίλνο Μίραινο, αληηπξόεδξνο ησλ Επξσεπηκειεηεξίσλ θαη πξόεδξνο ηεο
ΚΕΕ θαη ηνπ ΕΒΕΑ, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηώλ ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο ησλ
Βαιθαληθώλ Επηκειεηεξίσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζήκεξα ζηελ Πνληγθόξηηζα ηνπ
Μαπξνβνπλίνπ.
Ο θ. Μίραινο, σο λένο πξόεδξνο ησλ Βαιθαληθώλ Επηκειεηεξίσλ, επεζήκαλε ην
ζπνπδαίν ξόιν πνπ θαινύληαη λα παίμνπλ ηα Επηκειεηήξηα ηεο πεξηνρήο ελόςεη θαη
ηνπ λένπ θύκαηνο δηεύξπλζεο ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο.
«Δίλαη αλάγθε λα δηαζθαιηζηεί ε ζπκκεηνρή ηωλ ρωξώλ ηεο Ννηηναλαηνιηθήο
Δπξώπεο ζηε ζπλνιηθή επξωπαϊθή ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο. Σην πιαίζην απηό, ηα
Δπηκειεηήξηα ωο νξγαληζκνί πνπ έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα κεηαηξέπνπλ ηελ ηνπηθή
γλώζε ζε εζληθή, πεξηθεξεηαθή θαη επξωπαϊθή δξάζε, κπνξνύλ λα ζπλεηζθέξνπλ
ηα κέγηζηα πξνο απηήλ ηελ θαηεύζπλζε» αλέθεξε ν θ. Μίραινο.
Σηελ νκηιία ηνπ, ν λένο πξόεδξνο ηόληζε επίζεο όηη «Η νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηωλ
Βαιθαλίωλ κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζα από ηελ πεξαηηέξω εκβάζπλζε ηεο
ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ηωλ ρωξώλ ηεο πεξηνρήο.
Γηα λα κπνξέζνπλ λα θεξδίζνπλ έλα θνηλό επξωπαϊθό κέιινλ, ζα πξέπεη λα
επελδύζνπλ ζηε ζπλεξγαζία θαη ζηε ζπλέλωζε δπλάκεωλ: γηα ηελ αληηκεηώπηζε
θνηλώλ πξνβιεκάηωλ, γηα ηελ από θνηλνύ αμηνπνίεζε θαη ηε κεγηζηνπνίεζε θνηλώλ
αληαγωληζηηθώλ πιενλεθηεκάηωλ.
Η ζπλεξγαζία κπνξεί επίζεο λα εληζρύζεη ηελ αλζεθηηθόηεηα ηωλ βαιθαληθώλ
νηθνλνκηώλ απέλαληη ζε εμωηεξηθά ζνθ, ή ζε αξλεηηθέο εμειίμεηο όπωο π.ρ. ε ύθεζε
θαη ε νηθνλνκηθή ζηαζηκόηεηα ζηελ επξωδώλε.
Οη ηνκείο ζηνπο νπνίνπο κπνξεί λα ππάξμεη ζηελόηεξε ζπλεξγαζία είλαη:
- Η ελέξγεηα, κε ζηόρν ηελ νξζνινγηθή θαη βηώζηκε αμηνπνίεζε ηωλ πεγώλ
ηωλ βαιθαληθώλ ρωξώλ.
- Η γεωξγηθή παξαγωγή, εηδηθά ζηνλ ηνκέα ηεο βηνινγηθήο γεωξγίαο
- Ο ηνπξηζκόο
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Η αλάπηπμε ππνδνκώλ – έλαο θιάδνο ζηνλ νπνίν νη ειιεληθέο
θαηαζθεπαζηηθέο εηαηξείεο δηαζέηνπλ εμαηξεηηθή ηερλνγλωζία θαη εκπεηξία.
Οη κεηαθνξέο, κε ζηόρν ηελ θαιύηεξε αμηνπνίεζε ηεο θαίξηαο γεωγξαθηθήο
ζέζεο ηεο βαιθαληθήο ρεξζνλήζνπ.

Η Κεληξηθή Έλωζε Δπηκειεηεξίωλ Διιάδνο απνδίδεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηε
δηαβαιθαληθή ζπλεξγαζία.
Η νπζηαζηηθή απηή ζπκκεηνρή ηεο απνβιέπεη ζην λα γίλνπλ ηα Βαιθάληα ρώξνο
νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη ζηελήο εκπνξηθήο ζπλεξγαζίαο, ελώ παξάιιεια ελεξγεί
γηα ηε ζηαδηαθή θαη ζηαζεξή πξνζέγγηζε θαη ζύγθιηζε ηωλ Βαιθαληθώλ ρωξώλ
ζηελ πξννπηηθή ηεο ελωκέλεο Δπξώπεο.
Οη δξαζηεξηόηεηεο πεξηιακβάλνπλ:






Τελ επηβνήζεζε ηωλ επηρεηξήζεωλ ηωλ ρωξώλ - κειώλ γηα ηελ αλάπηπμε
δηκεξώλ ή πνιπκεξώλ ζρέζεωλ ζηελ πεξηνρή ηεο Βαιθαληθήο.
Τελ εδξαίωζε ηωλ απαξαίηεηωλ ζεζκώλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο ειεύζεξεο
αγνξάο.
Τελ απειεπζέξωζε ηνπ εκπνξίνπ ζηελ πεξηνρή ηωλ Βαιθαλίωλ.
Τε δεκηνπξγία θαη αλάπηπμε ελόο πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο
επηρεηξεκαηηθήο ελεκέξωζεο.
Τε δηνξγάλωζε εθζέζεωλ θαη εκπνξηθώλ απνζηνιώλ».

Σήκεξα ην απόγεπκα ν θ. Κσλζηαληίλνο Μίραινο, ζα έρεη - σο λένο πξόεδξνο ηεο
Έλσζεο Βαιθαληθώλ Επηκειεηεξίσλ - εζηκνηππηθή ζπλάληεζε κε ηνλ πξσζππνπξγό
ηνπ Μαπξνβνπλίνπ, θ. Μίιν Τδνπθάλνβηηο.

Γ/λζε: Ακαδημίας 6, 10671 Αθήνα, Σηλ: (210) 3387105 (-06), Fax: 36.22.320,
e-mail: keeuhcci@uhc.gr, http://www.uhc.gr

