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ΦΟΡΟΥΜ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Το Χρηµατιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης (Χ.Κ.Θ.), αποτελεί µια θυγατρική
εταιρία του οµίλου της ΕΧΑΕ, που στόχο έχει να παρέχει υποστήριξη σε
επενδυτές και επιχειρήσεις της Β. Ελλάδος. Το Χ.Κ.Θ. λειτουργεί δηλαδή σαν
η πύλη του Χ.Α.Α. στην Β. Ελλάδα αλλά και µακρύτερα στον γεωγραφικό
χώρο της Ν.Α. Ευρώπης. Οι δράσεις του Κέντρου είναι πολυποίκιλες και
αναφέρονται στην προώθηση της επενδυτικής ιδέας στους κατοίκους της Β.
Ελλάδας, στην υποστήριξη Βορειοελλαδικών επιχειρήσεων που θέλουν να
εισαχθούν στο ΧΑΑ και στις αγορές του και τον τελευταίο χρόνο στην
προώθηση της Ελληνικής Αγοράς Αναδυοµένων Κεφαλαιαγορών (ΕΑΓΑΚ)
στις χώρες της Ν.Α. Ευρώπης και Μέσης Ανατολής.
Επιτρέψτε µου να σηµειώσω τον ρόλο του ΧΚΘ και την σηµασία που
διαδραµατίζει στην πόλη αλλά και στην ευρύτερη περιοχή.
-

το ΧΚΘ λειτουργεί και φιλοδοξεί να ενισχύσει τον ρόλο του ως
βραχίονας της ελληνικής κεφαλαιαγοράς στην Κεντρική, Ν.Α. Ευρώπη
και Μέση Ανατολή.

-

Το ΧΚΘ ενδυναµώνει τον ρόλο του στην οικονοµική ανάπτυξη της Β.
Ελλάδας γενικότερα, παρέχοντας άµεση υποστήριξη σε επιχειρήσεις
εισηγµένες ή µη, σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισµών µέσω των
ειδικών σεµιναρίων που διοργανώνει και γενικότερα παρέχοντας
υποστήριξη σε επενδυτές

-

Η προώθηση και ανάπτυξη της Ελληνικής Αγοράς Αναδυόµενων
Κεφαλαιαγορών από το ΧΚΘ αυξάνει την αναγνωρισιµότητά του,
αναφερόµενοι στις κεφαλαιαγορές των αναδυοµένων οικονοµιών και
στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε αυτές. Ταυτόχρονα η
ανάπτυξη της αγοράς αυτής ενισχύει συνολικά πιστεύω και την
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Θες/νίκη γενικότερα, καθώς το όνοµα της πόλης προβάλλεται ακόµη
και στην διεθνή επιχειρηµατική κοινότητα.
-

Τέλος το ΧΚΘ αναπτύσσει και βελτιώνει την συνεργασία του µε τις
τοπικές κεφαλαιαγορές της περιοχής, ενισχύοντας και αναδεικνύοντας
ταυτόχρονα τον δυναµικό ρόλο της πόλης ως κέντρο που παρέχει
υψηλής στάθµης χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες στον τριτογενή τοµέα.

Οι στόχοι του ΧΚΘ λειτουργούν συµπληρωµατικά προς τους γενικότερους
στόχους που τίθενται από το στρατηγικό σχέδιο και συνίστανται στα εξής:
-

στην καθιέρωση και ανάπτυξη της ελληνικής Αγοράς Αναδυόµενων
Κεφαλαιαγορών στην ευρύτερη περιοχή µας αλλά και διεθνώς.

-

Στην εδραίωση του ΧΚΘ ως αναπτυξιακού βραχίονα των αγορών του
ΧΑΑ

στην

περιφερειακή

αγορά

και

στην

βελτίωση

της

αναγνωρισιµότητάς του.
-

Στην καθιέρωση του ΧΚΘ ως φορέα παροχής τεχνογνωσίας και
εκπαίδευσης προς τις κεφαλαιαγορές της περιοχής.

Οι στόχοι αυτοί πιστεύω πως συνταιριάζουν µε τους γενικότερους στόχους
που θέτει η οµάδα εργασίας στο κείµενο το οποίο έχουµε όλοι στα χέρια µας.
Θεωρώ επίσης πως η βιώσιµη ανάπτυξη της πόλης περνάει µέσα από την
συνεργασία των φορέων επιχειρηµατικότητας και της πολιτικής και τοπικής
ηγεσίας , µέσα από τις συνέργιες και τις συµπληρωµατικότητες των στόχων
που έχουν οι εµπλεκόµενοι.
Η πρόταξη στο σχέδιο ανάπτυξης του ισχυρού επιχειρηµατικά δεδοµένου πως
υπάρχει και λειτουργεί πλήρως στην Θεσ/νίκη ένα επίσηµο κέντρο της
ελληνικής κεφαλαιαγοράς, είναι ένα στοιχείο το οποίο θα πρέπει να τονισθεί
στο κοµµάτι των υπηρεσιών και των χρηµατοπιστωτικών κέντρων που
υφίστανται στην πόλη. Ταυτόχρονα σηµαντικό στοιχείο επίσης που θα πρέπει
να

τονισθεί

αποτελεί

η

ύπαρξη

πάνω

από

40

υποκαταστηµάτων

χρηµατιστηριακών εταιριών.
Πρέπει πιστεύω να γίνει κατανοητό πως η προβολή και ανάπτυξη της ΕΑΓΑΚ
θα πρέπει να αποτελέσει βήµα όλων των φορέων επιχειρηµατικότητας και της
πολιτικής

ηγεσίας

καθώς

είναι

από

τους

πλέον

αποτελεσµατικούς

µηχανισµούς προώθησης του ρόλου της πόλης σε διεθνές επίπεδο. Η διεθνής
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προβολή της ΕΑΓΑΚ θα πρέπει να βρίσκεται στην ατζέντα όλων των
εµπλεκοµένων καθώς πολύ συγκεκριµένα αποτελεί µια πύλη για τις
επιχειρήσεις της περιοχής προς την κατεύθυνση της διεθνοποίησης τους και
λειτουργεί ταυτόχρονα στην διεθνοποίηση της σπουδαιότητας της Θες/νίκης
ως χρηµατοπιστωτικό κέντρο.
Θα συµφωνήσω στην πρόταση για την δηµιουργία ενός φορέα προσέλκυσης
επενδύσεων, ο οποίος µε την στενή συνεργασία όλων των φορέων άσκησης
επιχειρηµατικότητας, µε την στενή συνεργασία του ΕΛΚΕ και του Υπουργείου
Οικονοµίας και Οικονοµικών, θα προβάλλει το πρόσωπο της πόλης σε
επιχειρηµατικό επίπεδο και όχι µόνο.
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