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«Θα ήζεια θαη’ αξρήλ λα θαισζνξίζσ ηελ Α.Ε. ηελ ππνπξγό Αλαηνιηθν–
Αθξηθαληθώλ Υπνζέζεσλ, Εκπνξίνπ θαη Τνπξηζκνύ ηεο Κέλπαο, θαζώο θαη όια ηα
κέιε ηεο απνζηνιήο πνπ επηζθέπηεηαη ηε ρώξα καο.
Οθείισ κάιηζηα λα επηζεκάλσ κε ηδηαίηεξε ηθαλνπνίεζε ηελ παξνπζία ηνπ Εζληθνύ
Επηκειεηεξίνπ Εκπνξίνπ θαη Βηνκεραλίαο ηεο Κέλπαο, σο επηθεθαιήο ηεο νκάδαο
ησλ επηρεηξεκαηηώλ. Απνδεηθλύεηαη γηα κηα αθόκε θνξά ν ζηξαηεγηθόο ξόινο ηνπ
Επηκειεηεξηαθνύ Θεζκνύ ζηελ πξνώζεζε ηεο αλάπηπμεο αιιά θαη ηεο ζηαζεξόηεηαο
δηεζλώο, κέζσ ηεο επηρεηξεκαηηθήο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο θαιιηέξγεηαο ακνηβαία
επσθειώλ νηθνλνκηθώλ ζρέζεσλ.
Ζνύκε ζε έλαλ θόζκν πνπ αιιάδεη κέξα κε ηελ εκέξα. Καη πξσηαγσληζηηθό ξόιν ζε
απηή ηε δηαδηθαζία αιιαγήο, έρεη ε αλάδπζε κηαο ζεηξάο ηζρπξώλ νηθνλνκηώλ, νη
νπνίεο βξίζθνληαη ζην ιεγόκελν αλαπηπζζόκελν θόζκν.
Πξόθεηηαη γηα ρώξεο νη νπνίεο θαηαθέξλνπλ λα βειηηώλνπλ ζηαζεξά ηηο δνκέο θαη ηηο
επηδόζεηο ησλ νηθνλνκηώλ ηνπο, κε απνηέιεζκα λα αλαβαζκίδεηαη δηαξθώο ην
εηζόδεκα θαη ην βηνηηθό επίπεδν ησλ πνιηηώλ ηνπο. Μηα λέα κεζαία ηάμε γελληέηαη
ζηαδηαθά ζε πεξηνρέο όπσο ε Αθξηθή, ε Νόηηνο Ακεξηθή θαη ε Αζία. Νένη
θαηαλαισηηθνί πιεζπζκνί, λέεο αλάγθεο, λέεο επηρεηξήζεηο, λέεο επθαηξίεο θαη
πξννπηηθέο ζην επίπεδν ηεο εμσζηξέθεηαο.
Η Κέλπα είλαη ε πην αλεπηπγκέλε νηθνλνκία ηεο Αλαηνιηθήο Αθξηθήο, κε εηήζην
ξπζκό αλάπηπμεο άλσ ηνπ 5%. Είλαη κηα αγνξά 40 εθαηνκκπξίσλ αλζξώπσλ, έλαο
δεκνθηιήο θαη ηνπξηζηηθόο πξννξηζκόο, έλαο δηαξθώο αλεξρόκελνο πόινο
επηρεηξεκαηηθόηεηαο θαη θαηλνηνκίαο.
Καηέρεη επίζεο θνκβηθήο ζεκαζίαο
γεσγξαθηθή ζέζε, ζηε θαξδηά ηεο Αλαηνιηθήο Αθξηθήο, παξέρνληαο πξόζβαζε ζε
κηα επξύηεξε αγνξά 140 εθαηνκκπξίσλ θαηνίθσλ.
Από ηα ζηνηρεία απηά πξνθύπηεη έλα ζεκαληηθό πεδίν γηα ηελ αλάπηπμε ησλ δηκεξώλ
εκπνξηθώλ θαη επηρεηξεκαηηθώλ ζρέζεσλ κεηαμύ Ειιάδαο θαη Κέλπαο. Ο ηνκέαο ησλ
ππνδνκώλ, ζηνλ νπνίν ζπκπεξηιακβάλνληαη ηειεπηθνηλσλίεο, κεηαθνξέο θαη
θαηαζθεπέο, παξέρεη ζπνπδαίεο επθαηξίεο ζπλεξγαζίαο. Τν ίδην ηζρύεη θαη γηα ηνλ
ηνκέα ησλ ππεξεζηώλ, κε έκθαζε βεβαίσο ζηνλ ηνπξηζκό, πνπ απνηειεί ηε βαξηά
βηνκεραλία θαη ησλ δύν ρσξώλ.
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Οη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο δηαζέηνπλ ζεκαληηθή εκπεηξία θαη ηερλνγλσζία ζε όινπο
απηνύο ηνπο θιάδνπο. Μπνξνύλ λα ιεηηνπξγήζνπλ σο αμηόπηζηνη ζπλεξγάηεο, νη
νπνίνη ζα ζηεξίμνπλ απνθαζηζηηθά ηελ νηθνδόκεζε κηαο νηθνλνκίαο κε ηζρπξέο
βάζεηο θαη εμσζηξεθή πξννπηηθή.
Η Ειιάδα, από ηελ πιεπξά ηεο, αλαθάκπηεη ζήκεξα από κηα βαζηά θξίζε, έρνληαο
αληηκεησπίζεη πνιιέο από ηηο αδπλακίεο πνπ ηελ πξνθάιεζαλ. Έρνληαο θάλεη κηα
ηεξάζηηα πξνζπάζεηα, ε νπνία δελ έρεη πξνεγνύκελν γηα ην δπηηθό θόζκν ζε θαηξό
εηξήλεο, ε ρώξα καο είλαη ζήκεξα έηνηκε λα αμηνπνηήζεη κηα ζεηξά από ζπνπδαία
πιενλεθηήκαηα. Με θπξηόηεξν ηελ ζηξαηεγηθή ηεο ζέζε ζηε Μεζόγεην, αλάκεζα ζε
ηξεηο επείξνπο. Μηα ζέζε πνπ ηελ θαζηζηά αλαδπόκελν ελεξγεηαθό θόκβν θαη
βεβαίσο ζε δίαπιν γηα ην δηεζλέο εκπόξην, κεηαμύ ηεο Επξώπεο θαη ησλ αγνξώλ ηεο
Αζίαο θαη ηεο Αθξηθήο.
Η Ειιάδα επίζεο είλαη κηα ρώξα πνπ αλαπηύζζεη ζηαζεξά ηνλ εμαγσγηθό ηεο
πξνζαλαηνιηζκό, αμηνπνηώληαο ηνπο θπζηθνύο πόξνπο ηεο θαη ηηο ηθαλόηεηεο ησλ
Ειιήλσλ επηρεηξεκαηηώλ. Είλαη ραξαθηεξηζηηθό όηη ζηε δηάξθεηα ηεο θξίζεο, νη
ειιεληθέο εμαγσγέο ζεκείσζαλ αικαηώδε αύμεζε, θαηαγξάθνληαο ηηο πςειόηεξεο
επηδόζεηο ζε όιε ηελ Επξώπε. Τξόθηκα θαη πνηά, ρεκηθά θαη κεηαιιηθά πξντόληα,
πξντόληα ηερλνινγίαο θαη θάξκαθα βξίζθνληαη ζηελ αηρκή ησλ ειιεληθώλ εμαγσγώλ,
ράξε ζηελ πνηόηεηα θαη ηελ θαηλνηνκία πνπ ελζσκαηώλνπλ.
Παξά ηηο δύζθνιεο ζπλζήθεο ζηηο νπνίεο θιήζεθαλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ηα
πξνεγνύκελα ρξόληα, νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο πέηπραλ όρη κόλν λα επηβηώζνπλ,
αιιά θαη λα κεηεμειηρζνύλ θαη λα γίλνπλ θαιύηεξεο ζε ζρέζε κε πξηλ. Καιώ ινηπόλ
ηα κέιε ηεο Κελπαηηθήο επηρεηξεκαηηθήο θνηλόηεηαο λα εκπηζηεπζνύλ ηελ Ειιάδα,
αιιά θαη ηηο επηρεηξήζεηο ηεο. Να αμηνπνηήζνπλ ηελ πείξα θαη ηηο ηθαλόηεηεο ησλ
Ειιήλσλ επηρεηξεκαηηώλ, γηα λα επσθειεζνύλ από ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηηο
επθαηξίεο πνπ πξνθύπηνπλ κέζα από ηε ζπλεξγαζία.
Από ηελ πιεπξά καο, σο Επηκειεηεξηαθή Κνηλόηεηα, ζα ζπλερίζνπκε λα ζηεξίδνπκε
κε θάζε ηξόπν απηή ηελ πξνζπάζεηα. Θα ζπλερίζνπκε λα ζπκβάινπκε ζηε δηεύξπλζε
θαη ηελ εκβάζπλζε ησλ νηθνλνκηθώλ ζρέζεσλ κε ηελ Κέλπα, ζπλεξγαδόκελνη άξηζηα
κε δηκεξή επηκειεηήξηα θαη θνξείο εμσζηξέθεηαο. Θα ζπλερίζνπκε λα παξέρνπκε
νπζηαζηηθή δηεπθόιπλζε ζηελ αλάιεςε επηρεηξεκαηηθήο δξάζεο ζηελ Ειιάδα,
εκπινπηίδνληαο δηαξθώο ηηο ππεξεζίεο καο ζε ζέκαηα market intelligence θαη
αδεηνδνηήζεσλ.
Σαο θαισζνξίδσ γηα κηα αθόκε θνξά ζηελ Ειιάδα θαη ειπίδσ όηη ε επίζθεςε απηή
ζα απνηειέζεη ηελ απαξρή γόληκσλ θαη δεκηνπξγηθώλ επηρεηξεκαηηθώλ
ζπλεξγαζηώλ».
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