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Αθήνα, 17 Μαΐου 2013

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΚΔΔΔ & ΔΒΔΑ, κ. Κ. ΜΙΥΑΛΟΤ,
Δ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΟ ΠΔΚΙΝΟ

Να εκπηζηεπηνχλ ηελ Διιάδα θαη ηηο επηρεηξήζεηο ηεο, λα αμηνπνηήζνπλ ηελ πείξα θαη
ηηο ηθαλφηεηεο ησλ Διιήλσλ επηρεηξεκαηηψλ γηα λα επσθειεζνχλ απφ ηα
πιενλεθηήκαηα θαη ηηο επθαηξίεο πνπ παξνπζηάδεη ε ρψξα καο, θάιεζε ηα κέιε ηεο
θηλεδηθήο επηρεηξεκαηηθήο θνηλφηεηαο ο πρόεδρος ηης ΚΔΔΔ και ηοσ ΔΒΔΑ κ.
Κωνζηανηίνος Μίταλος, μιλώνηας ζήμερα ζε επιτειρημαηικό ζσνέδριο ζηο
Πεκίνο.
Ο πξφεδξνο ηεο ΚΔΔΔ θαη ηνπ ΔΒΔΑ αλέπηπμε δηεμνδηθά ηηο δπλακηθέο πξννπηηθέο
θαη επθαηξίεο πνπ παξνπζηάδνληαη γηα δηκεξείο ζπλεξγαζίεο ζε κηα ζεηξά απφ ηνκείο,
φπσο ε λαπηηιία, ε ελέξγεηα, νη λέεο ηερλνινγίεο, ε λαππεγηθή, νη ππνδνκέο, ηα
αθίλεηα, ε παξαγσγή θαξκάθσλ, ελψ έκθαζε έδσζε ζηελ πεξαηηέξσ ελδπλάκσζε
ησλ εμαγσγψλ ησλ αξίζηεο πνηφηεηαο ειιεληθψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ ζηελ θηλεδηθή
αγνξά.
«Απφ ηελ πιεπξά καο, σο Δπηκειεηεξηαθή Κνηλφηεηα, 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, ζπλεξγαδφκελνη άξηζηα
κε δηκεξή επηκειεηήξηα θαη θνξείο εμσζηξέθεηαο. Θα ζπλερίζνπκε λα παξέρνπκε
νπζηαζηηθή δηεπθφιπλζε ζηελ αλάιεςε επηρεηξεκαηηθήο δξάζεο ζηελ Διιάδα,
εκπινπηίδνληαο δηαξθψο ηηο ππεξεζίεο καο ζε ζέκαηα market intelligence θαη
αδεηνδνηήζεσλ.
Η Διιάδα είλαη κηα ρψξα πνπ αιιάδεη πξφζσπν, θεξδίδνληαο ηε κάρε απέλαληη ζηελ
θξίζε. αο θαινχκε λα κνηξαζηείηε απηή ηελ πνξεία θαη καδί, ηα νθέιε πνπ κπνξεί
λα θέξεη ε επφκελε εκέξα», θαηέιεμε ζηελ νκηιία ηνπ ν θ. Μίραινο.
Ο πρόεδρος ηης ΚΔΔΔ και ηοσ ΔΒΔΑ θα μεηαβεί αύριο ζηη αγκάη όποσ θα
μιλήζει, αμέζως μεηά ηον πρωθσποσργό κ. Ανηώνη αμαρά, ζε επιτειρημαηικό
Forum.

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

ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟ

2

Δπηζπλάπηεηαη ε νκηιία ηνπ θ. Μίραινπ ζην επηρεηξεκαηηθφ ζπλέδξην ηνπ Πεθίλνπ:
«Δίλαη κεγάιε ηηκή γηα κέλα λα βξίζθνκαη ζήκεξα εδψ, κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ
Πξνέδξνπ ηνπ Δκπνξηθνχ θαη Βηνκεραληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Αζελψλ θαη ηεο
Κεληξηθήο Έλσζεο Δπηκειεηεξίσλ Διιάδνο, ε νπνία εθπξνζσπεί ζρεδφλ 900.000
ειιεληθέο επηρεηξήζεηο – ην ζχλνιν δειαδή ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θφζκνπ ηεο ρψξαο.
Σα ειιεληθά επηκειεηήξηα ζπληζηνχλ έλα ζεζκφ κε εθαηνληαεηή θαη πιένλ ηζηνξία
πξνζθνξάο ζηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο Διιάδαο.
ήκεξα ζηελ Διιάδα ιεηηνπξγνχλ 59 επηκειεηήξηα. Ωο εθπξφζσπφο ηνπο, ε
Κεληξηθή Έλσζε Δπηκειεηεξίσλ Διιάδνο επηδηψθεη…
o λα απνηειεί ην ζπλδεηηθφ θξίθν κεηαμχ επηρεηξήζεσλ θαη δεκφζηαο δηνίθεζεο
o λα ιεηηνπξγεί σο επίζεκνο θνξέαο δηαιφγνπ κεηαμχ ηεο Πνιηηείαο θαη ησλ
παξαγσγηθψλ ηάμεσλ
o λα ζηεξίδεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ, κε ηδηαίηεξε
έκθαζε ζε ζέκαηα αληαγσληζηηθφηεηαο, επελδχζεσλ, αλάπηπμεο θαη
εμσζηξέθεηαο.
ην πιαίζην απηήο ηεο απνζηνιήο, έρνπκε ηε ραξά λα ζπλνδεχνπκε ηνλ Έιιελα
πξσζππνπξγφ, θ. Αληψλε ακαξά, ζηελ επίζεκε επίζθεςή ηνπ ζηελ Κίλα.
Η επίζθεςε απηή, επηβεβαηψλεη ην άξηζην επίπεδν ζην νπνίν βξίζθνληαη νη
ειιελνθηλεδηθέο ζρέζεηο θαη – θπξίσο – ηε δηάζεζε θαη ησλ δχν πιεπξψλ γηα
πεξαηηέξσ εκβάζπλζε απηψλ ησλ ζρέζεσλ. Γηα επξχηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε
ζπλεξγαζία, κε ζηφρν ηελ απφ θνηλνχ αμηνπνίεζε ζεκαληηθψλ επθαηξηψλ.
Δίλαη κηα ζπλάληεζε πνπ παξέρεη δπλαηφηεηεο ελεκέξσζεο αιιά θαη αλάπηπμεο
γφληκσλ επαθψλ, αλάκεζα ζε δηαθεθξηκέλνπο εθπξνζψπνπο ησλ δχν επηρεηξεκαηηθψλ
θνηλνηήησλ.
Θα έιεγα, κάιηζηα, φηη πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ πιένλ θαηάιιειε ρξνληθή ζπγθπξία.
Μεηά απφ κηα καθξά πεξίνδν δπζθνιηψλ, ζήκεξα φια δείρλνπλ φηη ε ειιεληθή
νηθνλνκία επηζηξέθεη ζε ζηαζεξή θαη ζεηηθή ηξνρηά. Μηα ηξνρηά πνπ νδεγεί ζηελ
έμνδν απφ ηε δεκνζηνλνκηθή θξίζε, ζηελ αλαδηάξζξσζε θαη ζηελ αλάθακςε ηεο
ειιεληθήο νηθνλνκίαο.
Η αβεβαηφηεηα πνπ επηθξάηεζε φιν ην πξνεγνχκελν δηάζηεκα, απνηειεί πιένλ
παξειζφλ. Η Διιάδα θαηέβαιε κηα ηεξάζηηα πξνζπάζεηα, ππήξμε απφιπηα ζπλεπήο
ζηηο δεζκεχζεηο ηεο θαη θαηάθεξε λα αθήζεη νξηζηηθά πίζσ ηεο ηελ απεηιή πνπ
εθθξάζηεθε κε ηνλ φξν Grexit.
Οη δεκνζηνλνκηθνί ζηφρνη πνπ έρνπλ ζπκθσλεζεί βξίζθνληαη ζε πνξεία επίηεπμεο θαη
– παξά ην γεγνλφο φηη ε χθεζε ζπλερίδεηαη – ππάξρνπλ βάζηκεο εθηηκήζεηο φηη ε
ειιεληθή νηθνλνκία ζα εκθαλίζεη θέηνο πξσηνγελέο πιεφλαζκα.
ίγνπξα παξακέλεη αθφκε κπξνζηά καο ε κεγάιε πξφθιεζε ηεο επηζηξνθήο ζε
ζεηηθνχο ξπζκνχο κεηαβνιήο ηνπ ΑΔΠ. Ωζηφζν, είλαη πιένλ πξνθαλέο φηη ε δηεζλήο
αμηνπηζηία ηεο ρψξαο έρεη ζε κεγάιν βαζκφ απνθαηαζηαζεί. Οη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ
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επηζηξνθή ηεο επηρεηξεκαηηθήο εκπηζηνζχλεο ζηελ ειιεληθή αγνξά είλαη πιένλ
ππαξθηέο. Κη απηφ απνηειεί ην ζεκαληηθφηεξν βήκα, ζην δξφκν πξνο ηελ αλάπηπμε.
Ήδε κηα ζεηξά απφ εμειίμεηο, επηβεβαηψλνπλ φηη ε Διιάδα πξνεηνηκάδεηαη γηα κηα
δπλακηθή αλάθακςε, ζηεξηδφκελε ζηελ αμηνπνίεζε ησλ ζπνπδαίσλ αληαγσληζηηθψλ
ηεο πιενλεθηεκάησλ. Πιενλεθηεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε γεσγξαθηθή ζέζε,
ην θιίκα, ηε θπζηθή θαη πνιηηηζηηθή ηεο θιεξνλνκηά, ηηο ηθαλφηεηεο θαη ην ηαιέλην
ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο.
Θα κνπ επηηξέςεηε λα αλαθέξσ κεξηθέο απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο:
-

Η επηθείκελε νινθιήξσζε ηεο αλαθεθαιαηνπνίεζεο ηνπ ειιεληθνχ ηξαπεδηθνχ
ζπζηήκαηνο απνηειεί ζίγνπξα έλα ζεηηθφ κήλπκα – ζε ζπλδπαζκφ κε κηα
επξχηεξε δηαδηθαζία κεηαζρεκαηηζκνχ, απφ ηελ νπνία αλακέλεηαη λα πξνθχςνπλ
ηζρπξά θαη αμηφπηζηα ζρήκαηα, κε αλαλεσκέλε πξφζβαζε ζηηο δηεζλείο αγνξέο.
Έηζη, θαζίζηαηαη δπλαηή ε δπλακηθή επαλελεξγνπνίεζε ελφο θξίζηκνπ θιάδνπ γηα
ηελ αλάπηπμε θαη ηηο επελδχζεηο. Οη ειιεληθέο ηξάπεδεο δηαζέηνπλ πςειφ επίπεδν
ππεξεζηψλ, εμσζηξεθή πξνζαλαηνιηζκφ, ζεκαληηθή παξνπζία θαη νπζηαζηηθή
εκπεηξία ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο. Με ηελ νξηζηηθή
απνθαηάζηαζε ηεο θεθαιαηαθήο ηνπο βάζεο, αλαδεηθλχνληαη θαη πάιη ζε δχλακε
ζηήξημεο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ θαη επελδπηηθψλ πξσηνβνπιηψλ ζηε ρψξα.

-

Δμίζνπ ζεκαληηθή εμέιημε είλαη ε επηηάρπλζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ
απνθξαηηθνπνηήζεσλ, πνπ δεκηνπξγεί επθαηξίεο ζε ζεκαληηθέο αγνξέο, φπσο ε
ελέξγεηα, νη κεηαθνξέο, ν ηνπξηζκφο θ.ά. Ιδηαίηεξα ζεηηθέο πξννπηηθέο
δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ αμηνπνίεζεο ηεο δεκφζηαο
αθίλεηεο πεξηνπζίαο θαη βεβαίσο απφ ην ζρέδην ζηξαηεγηθψλ ζπλεξγαζηψλ ζε
πεξηθεξεηαθά ιηκάληα, καξίλεο θαη αεξνδξφκηα.

-

Δπίζεο, ζα πξνζζέζσ ηελ επαλέλαξμε ηεο θαηαζθεπήο κηαο ζεηξάο κεγάισλ
νδηθψλ έξγσλ ζηελ Πεξηθέξεηα. Σα έξγα απηά ζα δεκηνπξγήζνπλ άκεζν, αιιά
θαη καθξνπξφζεζκν αλαπηπμηαθφ φθεινο γηα ηε ρψξα. Θα αλαβαζκίζνπλ
ζεκαληηθά ην ρεξζαίν κεηαθνξηθφ δίθηπν ηεο Διιάδαο, ζα δηαζθαιίζνπλ
ηαρχηεξε ζχλδεζε ησλ ππιψλ εηζφδνπ κε ηα δηεπξσπατθά δίθηπα, ζα αλαδείμνπλ
λέεο πεξηνρέο γηα ηελ αλάπηπμε επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ.

-

Βεβαίσο, ζα ήηαλ παξάιεηςε λα κελ αλαθέξσ ηελ αικαηψδε αλάπηπμε πνπ
παξνπζηάδεη ην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά, ην νπνίν πιένλ αληαγσλίδεηαη δπλακηθά ηα
κεγαιχηεξα ιηκάληα ηεο Δπξψπεο, φπσο απηά ηνπ Ρφηεξληακ, ηεο Ακβέξζαο θαη
ηνπ Ακβνχξγνπ.

ε ζρέζε κε απηά ηα ιηκάληα, ε επηινγή ηνπ Πεηξαηά σο πχιεο εηζφδνπ, κπνξεί
εμνηθνλνκήζεη πεξίπνπ 6 εκέξεο ζε ρξφλν, αιιά θαη ζεκαληηθά πνζά ζε θαχζηκα.
Γελ είλαη ηπραίν φηη ε δηαθίλεζε εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ ζηνλ Πεηξαηά έρεη
ππεξηξηπιαζηαζηεί ζηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο ηξηεηίαο. Ο ξπζκφο απηφο είλαη
Δ/νση: Ακαδημίας 6, 10671 Αθήνα, Σηλ: (210) 3387105 (-06), Fax: 36.22.320,
e-mail: keeuhcci@uhc.gr, http://www.uhc.gr

ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟ

4

πξαγκαηηθά εληππσζηαθφο, αλ αλαινγηζηεί θαλείο φηη ηελ ίδηα πεξίνδν ε δηαθίλεζε
ζηα ππφινηπα αληαγσληζηηθά κεζνγεηαθά ιηκάληα απμήζεθε κφιηο θαηά 20%.
Αθφκε πην εληππσζηαθέο, φκσο, είλαη νη εθηηκήζεηο φζνλ αθνξά ηηο πξννπηηθέο
πεξαηηέξσ αλάπηπμεο. Όπσο πξνβιέπεηαη απφ ζρεηηθή κειέηε, ε δηαθίλεζε
εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ απφ ειιεληθά ιηκάληα κπνξεί λα απμεζεί πεξαηηέξσ, κε ηνλ
Πεηξαηά λα θαηαθηά ηελ πξψηε ζέζε κεηαμχ ησλ ιηκαληψλ ηεο Μεζνγείνπ.
Αληίζηνηρεο πξννπηηθέο κπνξεί λα παξέρεη θαη ην ιηκάλη ηεο Θεζζαινλίθεο - ην νπνίν
παξέρεη άκεζε πξφζβαζε ζηα δίθηπα θαη ηηο αγνξέο ησλ Βαιθαλίσλ θαη ηεο
Αλαηνιηθήο Δπξψπεο – αιιά θαη κηα ζεηξά απφ άιια πεξηθεξεηαθά ιηκάληα.
ε ζπλδπαζκφ κε ηε ζηξαηεγηθή αλαβάζκηζε ηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ, ηελ
νινθιήξσζε ησλ λέσλ νδηθψλ αμφλσλ, αιιά θαη ηηο ζηξαηεγηθέο ζπλεξγαζίεο ζηα
αεξνδξφκηα, ε Διιάδα αλαδεηθλχεηαη ζε ζεκαληηθφ πεξηθεξεηαθφ θφκβν.
Δμειίζζεηαη ζηαζεξά ζε πχιε εηζφδνπ πξνο ηελ Δπξψπε, παξέρνληαο ζπνπδαία
πιενλεθηήκαηα ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ επηιέγνπλ λα αμηνπνηήζνπλ ηε ζέζε ηεο.
Παξάιιεια, κε ηηο εμειίμεηο απηέο, κηα ζεηξά κεηαξξπζκίζεσλ θαη πνιηηηθψλ πνπ
έρνπλ πινπνηεζεί ή βξίζθνληαη ζε εμέιημε, βειηηψλνπλ πεξαηηέξσ ην επελδπηηθφ
πεξηβάιινλ ζηε ρψξα. Δλδεηθηηθά ζα αλαθέξσ:
-

Σελ εθαξκνγή ελφο λένπ Δπελδπηηθνχ Νφκνπ, ην νπνίν παξέρεη θίλεηξα γηα ηελ
πινπνίεζε επηρεηξεκαηηθψλ ζρεδίσλ ζε πνιιά ππνζρφκελνπο ηνκείο

-

Σε ξχζκηζε ε νπνία δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζε ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ, νη νπνίνη
πξνβαίλνπλ ζε αγνξά ή δεθαεηή ρξνλνκεξηζηηθή κίζζσζε αθηλήησλ χςνπο
250.000 επξψ θαη άλσ, λα ιάβνπλ πεληαεηή άδεηα δηακνλήο, κε δπλαηφηεηα
αλαλέσζεο γηα ηνπο ίδηνπο θαη ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο. Η ξχζκηζε απηή, ε
νπνία πεξηιακβάλεηαη ζην λέν Δπελδπηηθφ Νφκν, δηεπθνιχλεη ζεκαληηθά ηνπο
ελδηαθεξφκελνπο επελδπηέο απφ ρψξεο φπσο ε Κίλα, λα επσθειεζνχλ απφ ηηο
επθαηξίεο πνπ παξνπζηάδεη ε ειιεληθή αγνξά, γηα επελδχζεηο ζε πςειήο αμίαο
αθίλεηα.

Δπίζεο βξίζθνληαη ζε εμέιημε:
-

ε δηαδηθαζία αλακφξθσζεο ηνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο, κε ζθνπφ λα γίλεη
αληαγσληζηηθφηεξν, απινχζηεξν θαη ζηαζεξφ.

-

ε νινθιήξσζε ηεο απειεπζέξσζεο αγνξψλ θαη επαγγεικάησλ

-

ε εθαξκνγή ζρεδίνπ αλαδηάξζξσζεο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, κε ζηφρν ηε κείσζε
ηεο γξαθεηνθξαηίαο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο.

-

ε πεξαηηέξσ απινπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο αδεηνδφηεζεο λέσλ επελδχζεσλ θαη ε
αλάπηπμε δνκψλ πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθή δξάζε, φπσο ην Γεληθφ
Δκπνξηθφ Μεηξψν θαη ε Τπεξεζία Μηαο ηάζεο.
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Κάζε κηα απφ απηέο ηηο κεηαξξπζκίζεηο απνηειεί θαη έλα βήκα ζηελ πξνζπάζεηα ηεο
ρψξαο λα απμήζεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα θαη ηελ εμσζηξέθεηά ηεο.
Η δπλακηθή απηή αληηθαηνπηξίδεηαη απφιπηα απφ ηηο εμειίμεηο. Σν γεγνλφο φηη φιν
θαη πεξηζζφηεξεο κεγάιεο εηαηξείεο, φπσο ε Hewlett Packard, ε LG, ε Lenovo, ε Dell
θ.ά. έρνπλ απνθαζίζεη ή εμεηάδνπλ ηελ αλαδξνκνιφγεζε ησλ πξντφλησλ ηνπο πξνο
ηνλ Πεηξαηά, δείρλεη φηη ε Διιάδα εμειίζζεηαη ζηαζεξά ζε πχιε εηζφδνπ πξνο ηελ
Δπξψπε.
Καη ην ελδηαθέξνλ πνπ έρεη εθδεισζεί απφ θηλεδηθέο επηρεηξήζεηο, ζην πιαίζην ησλ
απνθξαηηθνπνηήζεσλ ιηκέλσλ θαη αεξνδξνκίσλ, επηβεβαηψλεη φηη απηέο νη
πξννπηηθέο αλαγλσξίδνληαη απφ κηα κεγάιε νηθνλνκηθή δχλακε.
Αληίζηνηρα ζεηηθή ηάζε ππάξρεη θαη ζηνλ ηνκέα ηνπ εκπνξίνπ. ηε δηάξθεηα ηεο
πεξαζκέλεο ρξνληάο νη ειιεληθέο εμαγσγέο πξνο ηελ Κίλα παξνπζίαζαλ αικαηψδε
αχμεζε ζε ζχγθξηζε κε ην 2011. Μνλαδηθήο πνηφηεηαο ειιεληθά πξντφληα, φπσο ην
ειαηφιαδν, ην θξαζί θαη ηα γαιαθηνθνκηθά, εληζρχνπλ δηαξθψο ηελ παξνπζία θαη ηελ
απήρεζή ηνπο ζηελ θηλεδηθή αγνξά.
Σάζεηο ελίζρπζεο εκθαλίδεη θαη ην ηνπξηζηηθφ ξεχκα απφ ηελ Κίλα πξνο ηελ Διιάδα.
Φέηνο, εηδηθά, αλακέλεηαη φηη ζα είλαη αηζζεηά απμεκέλε ε ζπκκεηνρή ησλ Κηλέδσλ
επηζθεπηψλ ζην ζχλνιν ησλ 17 εθαηνκκπξίσλ ηνπξηζηψλ πνπ εθηηκάηαη φηη ζα
επηιέμνπλ ηε ρψξα καο.
Ωζηφζν, δπλακηθέο πξννπηηθέο θαη επθαηξίεο παξνπζηάδνληαη θαη ζε κηα ζεηξά απφ
άιινπο ηνκείο, φπσο ε λαπηηιία, ε ελέξγεηα, νη θαηαζθεπέο, νη λέεο ηερλνινγίεο, ε
λαππεγηθή, νη ππνδνκέο, ηα αθίλεηα, ε παξαγσγή θαξκάθσλ. ε θάζε έλαλ απφ
απηνχο ηνπο ηνκείο, ε Διιάδα δηαζέηεη θαηλνηφκεο θαη εμσζηξεθείο επηρεηξήζεηο.
Δπηρεηξήζεηο, πνπ φιν απηφ ην δηάζηεκα, θαηάθεξαλ λα αληεπεμέιζνπλ ζηηο
δπζθνιίεο ηεο θξίζεο, λα γίλνπλ αληαγσληζηηθφηεξεο θαη λα ρηίζνπλ ηζρπξή δηεζλή
παξνπζία.
Απέλαληη ζηε ρεηξφηεξε νηθνλνκηθή θξίζε πνπ γλψξηζε ε ρψξα καο ζηε ζχγρξνλε
ηζηνξία ηεο, νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο έδσζαλ θαη δίλνπλ κηα κεγάιε κάρε. Καη ζηελ
πιεηνςεθία ηνπο, πέηπραλ φρη κφλν λα επηβηψζνπλ, αιιά θαη λα κεηεμειηρζνχλ θαη λα
γίλνπλ θαιχηεξεο ζε ζρέζε κε πξηλ.
Καιψ ινηπφλ ηα κέιε ηεο θηλεδηθήο επηρεηξεκαηηθήο θνηλφηεηαο λα εκπηζηεπζνχλ ηελ
Διιάδα, αιιά θαη ηηο επηρεηξήζεηο ηεο. Να αμηνπνηήζνπλ ηελ πείξα θαη ηηο ηθαλφηεηεο
ησλ Διιήλσλ επηρεηξεκαηηψλ, γηα λα επσθειεζνχλ απφ ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηηο
επθαηξίεο πνπ παξνπζηάδεη ε ρψξα.
Απφ ηελ πιεπξά καο, σο Δπηκειεηεξηαθή Κνηλφηεηα, 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, ζπλεξγαδφκελνη άξηζηα
κε δηκεξή επηκειεηήξηα θαη θνξείο εμσζηξέθεηαο. Θα ζπλερίζνπκε λα παξέρνπκε
νπζηαζηηθή δηεπθφιπλζε ζηελ αλάιεςε επηρεηξεκαηηθήο δξάζεο ζηελ Διιάδα,
εκπινπηίδνληαο δηαξθψο ηηο ππεξεζίεο καο ζε ζέκαηα market intelligence θαη
αδεηνδνηήζεσλ.
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Η Διιάδα είλαη κηα ρψξα πνπ αιιάδεη πξφζσπν, θεξδίδνληαο ηε κάρε απέλαληη ζηελ
θξίζε. αο θαινχκε λα κνηξαζηείηε απηή ηελ πνξεία θαη καδί, ηα νθέιε πνπ κπνξεί
λα θέξεη ε επφκελε εκέξα».
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