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«Η Κίλα, κε 1,3 δηζεθαηνκκχξηα ελ δπλάκεη θαηαλαισηέο θαη κε πςεινχο ξπζκνχο
αλάπηπμεο ζε εηήζηα βάζε, απνηειεί ζήκεξα κηα κεγάιε πξφθιεζε γηα ην ζχλνιν
ησλ επξσπατθψλ επηρεηξήζεσλ.
Εηδηθά γηα ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο, ε αγνξά ηεο Κίλαο απνηειεί ηα ηειεπηαία
ρξφληα ζεκαληηθφ πεδίν εμσζηξεθνχο δξάζεο. Παξά ην κηθξφ ζπγθξηηηθά κέγεζφο
ηεο, ε Ειιάδα πθίζηαηαη σο αλαγλσξίζηκν brand name ζηε ρψξα απηή, ιφγσ ηεο
παλάξραηαο πνιηηηζηηθήο θαη ηζηνξηθήο θιεξνλνκηάο ηεο. Η ζηαζεξά αλνδηθή πνξεία
ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ πξνο ηελ Κίλα ηα ηειεπηαία ρξφληα, απνηππψλεη ηε
δπλακηθή πνπ ήδε έρεη δεκηνπξγεζεί σο ηψξα θαη θαιιηεξγεί αηζηνδνμία γηα ην
κέιινλ.
Τα πεξηζψξηα ελίζρπζεο ηεο παξνπζίαο ησλ ειιεληθψλ πξντφλησλ ζηελ Κίλα είλαη
ηδηαίηεξα ζεκαληηθά. Κιάδνη φπσο απηνί ησλ ηξνθίκσλ θαη πνηψλ, ηνπ ηνπξηζκνχ,
ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ησλ θαξκάθσλ, παξνπζηάδνπλ εμαηξεηηθέο επθαηξίεο γηα
αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ θαη δηείζδπζε ησλ ειιεληθψλ πξντφλησλ.
Βαζηθέο πξνυπνζέζεηο γηα λα κπνξέζνπλ λα αμηνπνηεζνχλ απηέο νη επθαηξίεο, είλαη ε
θαηλνηνκία, ε πνηφηεηα, αιιά θαη ε ζσζηή ζηξαηεγηθή κε βάζε ηελ γλψζε ησλ
ηδηαηηεξνηήησλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο αγνξάο. Μηαο αγνξάο ε νπνία, ιφγσ κεγέζνπο,
δηάξζξσζεο θαη θνπιηνχξαο, παξνπζηάδεη κεγάιεο δηαθνξέο ζε ζχγθξηζε κε απηέο
ησλ επξσπατθψλ ρσξψλ.
Γη’ απηφ αθξηβψο είλαη ζεκαληηθή θαη ρξήζηκε ε κειέηε ηνπ Επξσπατθνχ Εκπνξηθνχ
Επηκειεηεξίνπ. Είλαη έλα εξγαιείν πνπ αμηνπνηεί ηελ επηηφπηα έξεπλα θαη ηελ
εκπεηξία Επξσπαίσλ επηρεηξεκαηηψλ, γηα λα εληζρχζεη ηε γλψζε καο ζε ζρέζε κε ηελ
θηλεδηθή αγνξά. Τε γλψζε ησλ αλαγθψλ θαη ησλ πξνζδνθηψλ ησλ θαηαλαισηψλ, ησλ
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δνκψλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ πξνζέγγηζεο, αιιά θαη ησλ πνιηηηζκηθψλ ηδηαηηεξνηήησλ
θαη θσδίθσλ πνπ ζπρλά επηδξνχλ θαζνξηζηηθά ζηελ επηηπρία.
Οη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο, παξά ηα πξνβιήκαηα πνπ εμαθνινπζνχλ λα
αληηκεησπίδνπλ εμαηηίαο ηεο χθεζε, έρνπλ απνδείμεη φηη κπνξνχλ λα αμηνπνηήζνπλ
απηή ηε γλψζε. Έρνπλ απνδείμεη φηη κπνξνχλ λα απαληνχλ δεκηνπξγηθά ζηηο
δπζθνιίεο, αλαδεηψληαο λέεο πξννπηηθέο αλάπηπμεο εθηφο ζπλφξσλ.
Οη επηρεηξήζεηο έρνπλ αληηιεθζεί εδψ θαη πνιχ θαηξφ φηη ε εμσζηξέθεηα θαη ε
θαηλνηνκία απνηεινχλ ηε κφλε επηινγή αλάθακςεο θαη εμφδνπ απφ ηελ θξίζε. Καη ε
δξαζηεξηφηεηά ηνπο ζηνλ εμαγσγηθφ ηνκέα απνηειεί έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα
ειπηδνθφξα κελχκαηα ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ, κέζα ζε έλα θαηά ηα άιια αξλεηηθφ
νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ.
Απφ ηελ πιεπξά καο, σο Επηκειεηεξηαθή Κνηλφηεηα - ζε ηνπηθφ, εζληθφ αιιά θαη
επξσπατθφ επίπεδν - ζα ζπλερίζνπκε λα ζηεξίδνπκε κε θάζε ηξφπν απηή ηελ
πξνζπάζεηα. Θα ζπλερίζνπκε λα ζπκβάινπκε ζηε δηεχξπλζε θαη ηελ εκβάζπλζε ησλ
νηθνλνκηθψλ ζρέζεσλ κε ηελ Κίλα, ζε ζπλεξγαζία κε δηκεξή επηκειεηήξηα θαη θνξείο
εμσζηξέθεηαο. Θα ζπλερίζνπκε λα παξέρνπκε ρξήζηκεο ππεξεζίεο, ζε ζέκαηα
πιεξνθφξεζεο, δηθηχσζεο θαη ππνζηήξημεο ησλ εμαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ
ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ.
Πηζηεχνπκε φηη πξαγκαηηθά αμίδεη ηνλ θφπν. Καη θαινχκε ηελ Πνιηηεία λα αλαιάβεη
εμίζνπ ελεξγφ ξφιν κε επξχηεξεο θιίκαθαο παξεκβάζεηο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο
εμσζηξέθεηαο ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ».
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