ΣΕΒ: Επιχειρηματική αποστολή σε Σιγκαπούρη και Ταϊλάνδη με τη συνδρομή ΣΕΒΕ και Enterprise Gr

Ολοκληρώθηκε η επιχειρηματική αποστολή στη Σιγκαπούρη και την Ταϊλάνδη που
διοργάνωσαν από κοινού ο ΣΕΒ, ο ΣΕΒΕ και o Οργανισμός Enterprise Greece με την
υποστήριξη του Υπουργείου Εξωτερικών.

Την αποστολή συνόδευσε ο Υπουργός Εξωτερικών, κ. Γιώργος Κατρούγκαλος.

Η Ταϊλάνδη είναι η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Νοτιοανατολικής Ασίας. Το διεθνές
εμπόριο αντιπροσωπεύει το 122% του ΑΕΠ της. Οι ρυθμοί ανάπτυξης είναι σταθεροί και
αντανακλούν μια ανθεκτική οικονομία που το 2018 είχε μεγέθυνση της τάξης του 4,6%. Το
Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο της Κυβέρνησης αναμένεται να δώσει ώθηση στην οικονομία,
βελτιώνοντας το επιχειρηματικό περιβάλλον και ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα και
τις μακροπρόθεσμες οικονομικές επιδόσεις της χώρας, μέσω της ανάπτυξης
σιδηροδρομικών, οδικών και αερολιμενικών υποδομών.

Η Σιγκαπούρη, από την άλλη πλευρά, έχει ισχυρή οικονομία, με το ΑΕΠ να αυξάνεται κατά
2,9% το 2018. Εκτιμάται ότι θα αυξηθεί κατά 2,5% το 2019 και κατά 2,7% το 2020. Το κατά
κεφαλήν εισόδημα στη Σιγκαπούρη είναι μεταξύ των υψηλότερων στον κόσμο, ενώ η
ανεργία από τις χαμηλότερες παγκοσμίως. Οι βασικοί παράγοντες ανάπτυξης της χώρας
είναι το φιλικό προς τις επιχειρήσεις περιβάλλον και οι δυνατές εξαγωγικές της επιδόσεις,
που αντιπροσωπεύουν το 180% του ΑΕΠ.

Στην επιχειρηματική αποστολή συμμετείχαν 14 Ελληνικές επιχειρήσεις από τους κλάδους
των μετάλλων, των φαρμάκων, των χημικών, των τροφίμων, των ποτών και των υπηρεσιών.
Στο πλαίσιο της αποστολής διοργανώθηκαν Επιχειρηματικά Συνέδρια σε Σιγκαπούρη και
Μπανγκόκ, κατά τη διάρκεια των οποίων παρουσιάστηκαν οι ευκαιρίες διείσδυσης στις δύο
αυτές αγορές. Οι Ελληνικές εταιρείες προχώρησαν σε προγραμματισμένες B2B
συναντήσεις με ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις, και επίσημους φορείς προώθησης της
επιχειρηματικότητας.

Κατά τη διάρκεια των Συνεδρίων, ο ΣΕΒ υπέγραψε συμφωνίες συνεργασίας (MoUs) με την
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Ομοσπονδία Βιομηχανίας της Σιγκαπούρης (SMF), το Ταϊλανδικό Εμπορικό Επιμελητήριο
και το Ελληνο-Ταϊλανδικό Εμπορικό Επιμελητήριο (HTCC).

Εκφράζοντας την ικανοποίησή του για τις δυο αυτές αποστολές, ο Αντιπρόεδρος του ΣΕΒ,
κ. Κωνσταντίνος Μπίτσιος, αναφέρθηκε στη θετική πορεία των ελληνικών εξαγωγών και
τόνισε ότι ο ΣΕΒ θα συνεχίσει τις δράσεις εξωστρέφειας που στηρίζουν τις εξαγωγές των
ελληνικών επιχειρήσεων. Με δεδομένο τον κομβικό ρόλο της Ταϊλάνδης και της
Σιγκαπούρης στο Ασιατικό και παγκόσμιο εμπόριο, υπογράμμισε ότι «η ανάπτυξη
στενότερων οικονομικών και εμπορικών σχέσεων με τις δύο αυτές χώρες αποτελεί ένα
ακόμα βήμα για την περαιτέρω προώθηση των Ελληνικών εξαγωγών στις αγορές της Ασίας,
που είναι και η ταχύτερα αναπτυσσόμενη περιοχή του κόσμου. Τα δημογραφικά δεδομένα,
η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, και το ύψος των επενδύσεων σε έργα υποδομής στις
εν λόγω χώρες τις καθιστούν εξαιρετικά ενδιαφέρουσες αγορές για τις ελληνικές
επιχειρήσεις. Υπάρχει πληθώρα ευκαιριών σε κλάδους όπως οι κατασκευές και τα
οικοδομικά υλικά, τα τρόφιμα και ποτά, τα φαρμακευτικά και καλλυντικά προϊόντα, αλλά
και στις υπηρεσίες, όπως για παράδειγμα η εφοδιαστική αλυσίδα και ο τουρισμός».

Στην αποστολή συμμετείχαν εκπρόσωποι από τις ακόλουθες Ελληνικές επιχειρήσεις:

GRANTEX S.A. (Βιομηχανία Φρένων)

STEELMET S.A. (Μεταλλουργία)

DRAKOS POLEMIS FLUDUSTRIA (Τεχνική – Οικοδομική)

ELEA CRETA - PELOPOS NISSOS - SPARTAN TREASURE (Τρόφιμα)

DIONYSOS S.A. (Ποτά)

GLOBAL OCEANIC CHARTERING (Ναυτιλιακά)
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GREKA ICONS S.A. (Ελληνικά Παραδοσιακά Τοπικά Είδη και Προϊόντα)

SELONDA AQUACULTURE (Ιχθυοτροφεία)

HELLENIC FINE OILS S.A. (Τρόφιμα)

UNIPHARMA S.A. PHARMACEUTICAL LABORATORIES (Φαρμακοβιομηχανία)

INTERMED S.A. PHARMACEUTICAL LABORATORIES (Φαρμακοβιομηχανία)

TEMES S.A. (Τουρισμός)

VIORYL S.A. (Χημική Βιομηχανία)

ZANAE/NIKOGLOU BAKERY YEAST SA. (Τρόφιμα)

Ο ΣΕΒ, μέσα από τις δράσεις που διοργανώνει σε τακτικά χρονικά διαστήματα, αποδίδει
ιδιαίτερη σημασία στην προώθηση της εξωστρέφειας και θα συνεχίσει να στηρίζει
έμπρακτα τις Ελληνικές επιχειρήσεις να διεισδύσουν σε νέες αγορές.
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