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Χαιρετισμός 

 

Διευθύντρια Διεθνών Σχέσεων του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος 

(Σ.Β.Β.Ε.) 

κα. Κατερίνα Τζιτζινού   

στην ημερίδα με θέμα: «Οι Αγορές Πεκίνου, Σαγκάης, Μπουένος Άιρες» 

 Θεσσαλονίκη, Τετάρτη 19 Ιουλίου 2017  

 

Κυρίες και Κύριοι, (λοιπές προσφωνήσεις) 

Εκ μέρους του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, ευχαριστώ θερμά τον κ. 
Γιάννη Πατσιαβό, Senior Consultant του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και 
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου και Διευθυντή του Ελληνο-Ασιατικού Επιχειρηματικού 
Συμβουλίου και για την ευγενική τους πρόσκληση να είμαστε σήμερα εδώ για να 
συζητήσουμε για τις επιχειρηματικές ευκαιρίες στο Πεκίνο, Σαγκάη και Μπουένος 
Άιρες. Ευχαριστώ επίσης θερμό τον κο. Βλαχογιάννη για τη φιλοξενία του στις 
εγκαταστάσεις του ΕΒΕΘ και τον κο …..του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου 
Ελλάδος για τη πολύτιμη συνεργασία για τη διοργάνωση της ημερίδας αυτής. 

  

Κυρίες και Κύριοι, 

Έχω την τιμή να εκπροσωπώ το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος ο οποίος 
αυτή τη στιγμή έχει περισσότερα από 400 μέλη, τα οποία είναι οι μεγαλύτερες και 
πλέον δυναμικές βιομηχανίες των Περιφερειών του Βορειοελλαδικού Τόξου, δηλαδή 
της Ηπείρου, της Μακεδονίας και της Θράκης. Οι επιχειρήσεις της περιοχής μας 
παράγουν προϊόντα υψηλής ποιότητας και υψηλής προστιθέμενης αξίας, ενώ έχουν 
της δυνατότητα να προσαρμόσουν τα προϊόντα τους και τις υπηρεσίες που 
προσφέρουν στις απαιτήσεις οποιασδήποτε νέας αγοράς 

Τα τελευταία χρόνια η οικονομική κρίση έχει κινητοποιήσει το σύνολο των 
επιχειρήσεων της περιοχής προς την κατεύθυνση εντατικοποίησης των εξαγωγών 
τους και στο άνοιγμα νέων αγορών.  

Με βάση αυτή τη διαπίστωση η Κίνα και η Αργεντινή θεωρούμε ότι πραγματικά είναι 
δύο ενδιαφέρουσες αγορά για τις επιχειρήσεις μας, γι΄ αυτό λοιπόν περιμένουμε να 
ακούσουμε την περιγραφή του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και των προοπτικών 
ανάπτυξης στις χώρες αυτές από τους αξιόλογους ομιλητές μας, ούτως ώστε να 
κατανοήσουμε τις δυνατότητες που έχουν τελικά οι δικές μας επιχειρήσεις να 
δραστηριοποιηθούν στις συγκεκριμένες αγορές.  

Τα τελευταία 35 χρόνια η Κίνα έχει εμφανίσει έναν θεαματικό μετασχηματισμό από 
μία φτωχή αγροτική οικονομία στη μεγαλύτερη βιομηχανική και εξαγωγική χώρα του 
κόσμου.  
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Είναι η πιο πολυπληθής χώρα του κόσμου – με 1,374 δισεκατομμύρια κατοίκους το 
2015 (Ο πληθυσμός του Πεκίνου θα φθάσει στα 70 εκατ. κατοίκους και ο 
πληθυσμός της Σαγκάη έχει ξεπεράσει τα 24 εκατ.) 
 
Η θεαματική της λοιπόν ανάπτυξη αντανακλάται σε μία εξ ίσου θεαματική βελτίωση 
του βιοτικού επιπέδου των πολιτών της. Εκατοντάδες εκατομμύρια Κινέζοι 
μετακινήθηκαν σε υψηλότερα εισοδηματικά επίπεδα και δημιουργήθηκε μία νέα 
μεσαία τάξη με υψηλές δυνατότητες κατανάλωσης. Σύμφωνα με στοιχεία του 
Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, το κατά κεφαλήν εισόδημα της Κίνας (σε ισοτιμίες 
αγοραστικής δύναμης) αυξήθηκε το 2015 σε 14.107 δολάρια και προβλέπεται να 
υπερβεί τα 20.000 δολάρια το 2020. 

Οι κινεζικές επενδύσεις στην Ελλάδα εμφανίζουν ικανοποιητική αύξηση την 
περίοδο 2013-2015 και εστιάζονται σε τομείς ιδιαίτερα νευραλγικούς, όπως οι 
μεταφορές και η εφοδιαστική αλυσίδα, οι επικοινωνίες και τα ηλεκτρονικά 
εξαρτήματα. Κινεζικές επενδύσεις πραγματοποιήθηκαν επίσης στον τομέα των 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας με την εξαγορά αδειών για την εγκατάσταση 
φωτοβολταϊκών πάρκων.  

Ελληνικές Επενδύσεις στην Κίνα Εκτιμάται ότι στην Κίνα δραστηριοποιούνται 
περίπου 40-50 επιχειρήσεις ελληνικών συμφερόντων στους τομείς εξόρυξης, 
επαγγελματικών ψυγείων, κοσμημάτων, καλλυντικών, πλαστικών, επίπλων, 
πληροφορικής, τυχερών παιχνιδιών, τροφίμων, ναυτιλίας, παροχής συμβουλευτικών 
και τουριστικών υπηρεσιών, εσωτερικής διακόσμησης, εμπορίας, εστίασης κ.ά.  

Όλα αυτά τα δεδομένα καθιστούν τόσο το Πεκίνο όσο και την Σαγκάη 
εξαιρετικά ενδιαφέρουσες πόλεις από εμπορική και  επιχειρηματική άποψη.  

Μετά την οικονομική περιπέτεια που πέρασε η Αργεντινή από το 2001 και μετά 
φαίνεται ότι επιστρέφει σταδιακά και πάλι στην ανάπτυξη. 
Το ΑΕΠ της χώρας της Λατινικής Αμερικής αυξήθηκε κατά 0,5% τους τελευταίους 
τρεις μήνες του 2016. Η κυβέρνηση προβλέπει ότι η οικονομία θα αναπτυχθεί με 
ρυθμό 3,5% το 2017. 

Από την άλλη πλευρά βέβαια ο πληθωρισμός της Αργεντινής παρουσιάζει μία 
φρενήρης πορεία εφόσον πλέον υπερβαίνει το 40%. Λόγω αυτής της κατάστασης, 
1,5 εκατ. πολίτες ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. Ο πληθυσμός της 
Αργεντινής ξεπερνάει τα 40. Εκατ., και ο πληθυσμός του Μπουένος Άιρες είναι 
περίπου 2,8 εκατομμύρια.  

Παρά την γενικότερη μείωση των εισαγωγών της Αργεντινής, στο πλαίσιο της 
περιοριστικής πολιτικής ως προς τις εισαγωγές που εφάρμοσε η Αργεντινή 
έως τα τέλη του 2015 η αξία των εξαγωγών της Ελλάδας προς την Αργεντινή 
αυξήθηκε κατά 20,5% το 2015 σε σχέση με το 2014. H θετική εικόνα των ελληνικών 
εξαγωγών οφείλεται πρωτίστως στις εξαγωγές τσιμέντου, φύλλων καπνού, 
μετρητών υγρών, μηχανισμών άρδευσης και προϊόντων αλουμινίου. 
 
Σημειώνεται ότι η νέα κυβέρνηση της Αργεντινής προχωρά στην σταδιακή άρση 
των περιορισμών που αφορούν στο διεθνές εμπόριο της χώρας. Είναι 
επομένως εξαιρετικά σημαντικό για τις εξωστρεφείς ελληνικές εταιρείες να 
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εκμεταλλευτούν εγκαίρως το άνοιγμα της αγοράς της Αργεντινής. Οι επιχειρήσεις 
που θα επιτύχουν να αποκτήσουν πρόσβαση κατά την τρέχουσα συγκυρία 
στην αγορά αναμένεται να βρεθούν σε ιδιαίτερα ευνοϊκή θέση κατά το επόμενο, 
αναπόφευκτο κύμα ανάπτυξης μιας χώρας τόσο πλούσιας σε κάθε είδος 
πλουτοπαραγωγικούς πόρου.  

Τελειώνοντας τη σύντομη αυτή παρέμβασή του θέλω να τονίσω ότι στον Σύνδεσμο 
Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, πιστεύουμε ότι πραγματικά υπάρχουν δυνατότητες 
ανοίγματος νέων αγορών ειδικά τώρα την εποχή της οικονομικής κρίσης.   

Θα παρακολουθήσουμε τη σημερινή ημερίδα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
ευελπιστώντας ότι στο τέλος της θα υπάρξει επαρκής δικτύωση μεταξύ μας, για την 
ανάληψη σημαντικών επιχειρηματικών δράσεων στις προαναφερόμενες χώρες . 

Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας. Καλή επιτυχία.   


