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«Ζνύκε ζε έλαλ θόζκν πνπ αιιάδεη κέξα κε ηελ εκέξα. Καη πξσηαγσληζηηθό ξόιν ζε
απηή ηε δηαδηθαζία αιιαγήο, έρεη ε αικαηώδεο αλάπηπμε κηαο ζεηξάο ρσξώλ, κε
επηθεθαιήο ηε Βξαδηιία, ηε Ρσζία, ηελ Θλδία, ηελ Κίλα θαη ηε Νόηην Αθξηθή. Οη
πέληε απηέο ρώξεο, καδί κε κεξηθέο αθόκε, όπσο ε Κνξέα, ην Μεμηθό θαη ε Θλδνλεζία
- πνπ απνηεινύλ κέιε κηαο λέαο αλεξρόκελεο νκάδαο - ζπγθξνηνύλ ζήκεξα ην 25%
ηνπ παγθόζκηνπ ΑΕΠ.
Τπό απηή ηελ άπνςε ζα έιεγα όηη ν όξνο αλαδπόκελεο νηθνλνκηθέο δπλάκεηο, είλαη
ήδε μεπεξαζκέλνο γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο ρώξεο. Αο κελ μερλάκε όηη ην αθξσλύκην
BRICS πθίζηαηαη ήδε εδώ θαη 11 ρξόληα, αληηπξνζσπεύνληαο ηηο ηάζεηο ηνπ
κέιινληνο ζηελ παγθόζκηα νηθνλνκία θαη αλάπηπμε.
Η δηαδηθαζία δηακόξθσζεο απηνύ ηνπ λένπ ηνπίνπ, βξίζθεηαη αθόκε ζε εμέιημε.
Βιέπνπκε ήδε λα ζπληειείηαη κηα παγθόζκηα θαηαλαισηηθή επαλάζηαζε, ε νπνία
έρεη σο θηλεηήξην δύλακε ηελ επέθηαζε ηεο κεζαίαο ηάμεο ζηηο αγνξέο απηέο.
ύκθσλα κε εθηηκήζεηο, Πεξίπνπ 3 δηζ. άλζξσπνη πνπ αληηζηνηρνύλ ζε πάλσ από ην
40% ηνπ ζεκεξηλνύ πιεζπζκνύ, ζα εληαρζνύλ ζηε κεζαία ηάμε κέρξη ην 2050,
πξνεξρόκελνη θπξίσο από ηηο αλαδπόκελεο αγνξέο.
Οη θιάδνη πνπ εθηηκάηαη όηη ζα πξσηαγσληζηήζνπλ ζηελ αύμεζε ηεο θαηαλαισηηθήο
δήηεζεο, είλαη νη ηνκείο ρώξεο, είλαη νη ηνκείο έλδπζεο θαη ππόδεζεο, ηα ηερλνινγηθά
πξντόληα, ν νηθηαθόο εμνπιηζκόο θαη ηα έπηπια, ν ηνπξηζκόο, αιιά θαη ν ηνκέαο ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθώλ/ηξαπεδηθώλ ππεξεζηώλ θαη ηεο πγείαο.
Η Ειιάδα κπνξεί λα επσθειεζεί ζεκαληηθά από ηελ αμηνπνίεζε απηώλ ησλ
επθαηξηώλ. Είλαη σζηόζν ηδηαίηεξα ζεκαληηθό, ε ελεξγνπνίεζε λα μεθηλήζεη ηώξα.
ηε θάζε όπνπ ε πνξεία αλάδεημεο απηώλ ησλ λέσλ πόισλ νηθνλνκηθήο ηζρύνο
επηηαρύλεηαη. Είλαη κηα πξνζπάζεηα πνπ ρξεηάδεηαη ζπλέπεηα θαη επηκνλή, εθόζνλ
κηιάκε γηα αγνξέο νη νπνίεο είλαη ζε κεγάιν βαζκό αραξηνγξάθεηεο. Μηιάκε γηα
ρώξεο νη νπνίεο ραξαθηεξίδνληαη από ηζρπξά πνιηηηζηηθά ζηεξεόηππα - ή αθόκα θαη
κύζνπο - πνπ επεξεάδνπλ ηελ εηθόλα καο γηα απηέο, γηα ηελ νξγάλσζή ηνπο, γηα ηηο
επηρεηξήζεηο ηνπο, γηα ηνπο θαηαλαισηέο ηνπο.
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Έλα ζεκείν, επνκέλσο, ζην νπνίν ζα πξέπεη λα ζηαζνύκε είλαη λα πάκε έλα βήκα πην
πέξα από ηελ εηθόλα θαη ηα ζηεξεόηππα πνπ ηζρύνπλ γηα θάζε κηα από απηέο ηηο
ρώξεο.
Εμίζνπ ζεκαληηθό, όκσο, είλαη λα θαηαλνήζνπκε θαη ηηο δηαθνξέο κεηαμύ ηνπο.
Μπνξεί λα απνηεινύλ κέιε κηαο νκάδαο, εμαηηίαο θνηλώλ ραξαθηεξηζηηθώλ, όπσο
είλαη ν πςειόο ξπζκόο αλάπηπμεο θαη ε κεγάιε ζρεηηθά πιεζπζκηαθή βάζε. Όκσο,
ην πνιηηηθό ππόβαζξν, ε ηζηνξηθή πνξεία, ε θνηλσληθή νξγάλσζε θαη ε θνπιηνύξα
θάζε κηαο από απηέο ηηο ρώξεο δηαθέξνπλ ζεκαληηθά. Μηα επηρείξεζε πνπ ζηνρεύεη
λα δξαζηεξηνπνηεζεί π.ρ. ζηε Βξαδηιία θαη ζηελ Κίλα, ζα πξέπεη λα ζρεδηάζεη
εληειώο δηαθνξεηηθέο ζηξαηεγηθέο.
ε απηή ηελ πξνζπάζεηα, θηινδνμνύκε λα ζπκβάινπκε. Όρη κόλν κέζσ ηεο
ζπγθεθξηκέλεο εθδήισζεο, αιιά θαη κέζσ ελόο επξύηεξνπ πιέγκαηνο ππεξεζηώλ πνπ
παξέρνπκε ζηα κέιε καο. Απηό πνπ επηδηώθνπκε είλαη λα εμαζθαιίζνπκε πξόζβαζε
ζην πνιύηηκν ζηνηρείν ηεο πιεξνθόξεζεο. Σεο γλώζεο ζρεηηθά κε ηηο επθαηξίεο θαη
ηηο δπλαηόηεηεο ρξεκαηνδόηεζεο εμσζηξεθώλ πξσηνβνπιηώλ. Αιιά θαη ηεο γλώζεο
ζρεηηθά κε ηηο αλάγθεο θαη ηηο πξνζδνθίεο ηεο αγνξάο - ζηόρνπ, κε δνκέο θαη
δηαδηθαζίεο πνπ δηεπθνιύλνπλ ηελ πξνζέγγηζε, αιιά θαη κε πνιηηηζκηθέο
ηδηαηηεξόηεηεο θαη θώδηθεο πνπ ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο επηδξνύλ θαζνξηζηηθά ζηελ
εκπνξηθή επηηπρία ελόο πξντόληνο ή ππεξεζίαο.
Η πξνζπάζεηα απηή αθνξά θαη’ εμνρήλ ζηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο
αληηκεησπίδνπλ ηηο κεγαιύηεξεο δπζθνιίεο πξόζβαζεο ζε απηνύ ηνπ είδνπο ηε γλώζε
θαη ηελ θαζνδήγεζε. Θεσξνύκε όηη εηδηθά ζηελ πεξίνδν πνπ δηαλύνπκε, ε
εμσζηξέθεηα θαη ε αλαδήηεζε επθαηξηώλ αλάπηπμεο εθηόο ζπλόξσλ, απνηεινύλ
ζηόρν επηβίσζεο γηα ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο, αιιά θαη γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία.
Παξά ην εθηαιηηθό πεξηβάιινλ ζην νπνίν θαινύληαη λα ιεηηνπξγήζνπλ νη
επηρεηξήζεηο ηα ηειεπηαία ηξία θαη πιένλ ρξόληα, όια ηα ζεκάδηα δείρλνπλ όηη
ππάξρεη εμσζηξεθήο πξνζαλαηνιηζκόο θαη δπλακηθή. Απηό επηβεβαηώλεηαη θαη από
ηελ αύμεζε ζηελ πνξεία ησλ εμαγσγώλ, αιιά θαη από ην απμεκέλν ελδηαθέξνλ ησλ
ειιεληθώλ επηρεηξήζεσλ ζε δξάζεηο ελεκέξσζεο, δηθηύσζεο θαη αλάπηπμεο δηεζλώλ
ζπλεξγαζηώλ.
Εκείο ζα ζπλερίζνπκε λα θάλνπκε ό,ηη πεξλάεη από ην ρέξη καο γηα λα εληζρύζνπκε
απηή ηε δπλακηθή, ζε ζπλεξγαζία κε δηκεξή επηκειεηήξηα θαη άιινπο θνξείο ηεο
αγνξάο.
Καινύκε θαη ηελ Πνιηηεία λα αλαιάβεη ην ξόιν πνπ ηεο αλαινγεί, κε θαηάιιειεο
παξεκβάζεηο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο εμσζηξέθεηαο θαη γεληθόηεξα ηελ ελδπλάκσζε ησλ
ειιεληθώλ επηρεηξήζεσλ».
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