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AΠΟΤΙΜΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΒΕΑ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΕΡΑΣΑ ΚΑΤΑΛΟΝΙΑΣ
Μάιος – Ιούλιος 2020, ΜΑΔΡΙΤΗ
Εγκαίνια κύκλου τηλεδιασκέψεων μεταξύ Ε.Β.Ε.Α. και Cambra de Terrassa, 27.05.2020
Πραγματοποιήθηκε στις 27 Μαΐου 2020, η πρώτη τηλεδιάσκεψη μεταξύ του Εμπορικού και
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών και του Επιμελητηρίου Εμπορίου, Βιομηχανίας και
Υπηρεσιών Tεράσα (Cambra de Terrassa), με τη συμμετοχή του Ισπανο-Ελληνικού Εμπορικού
Επιμελητηρίου και του Γραφείου Ο.Ε.Υ. της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Μαδρίτη.
Η καταρχήν πρωτοβουλία ανήκει στο Επιμελητήριο Tεράσα (Cambra de Terrassa), το οποίο
επικοινώνησε πρόσφατα με το Ισπανοελληνικό Εμπορικό Επιμελητήριο στη Μαδρίτη για να
διερευνήσει την ύπαρξη ενδιαφέροντος ως προς τη διευθέτηση τηλε-συναντήσεων (virtual
agenda) μεταξύ μελών του, ειδικότερα, μκρομεσαίων εταιριών και αντίστοιχων Ελληνικών
επιχειρήσεων. Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών ανταποκρίθηκε θετικά στο
κάλεσμα του Ισπανοελληνικού Εμπορικού Επιμελητηρίου και άμεσα διευθετήθηκε η πρώτη τηλε
– διεργασία, η οποία έλαβε χώρα στις 27 τ.μ.
Σημειώνεται ότι το Επιμελητήριο Τεράσα καλύπτει μία περιοχή 1 εκατομμυρίου κατοίκων, στην
ευρύτερη περιοχή της Βαρκελώνης, στην Αυτόνομη Κοινότητα της Καταλονίας. Η οικονομική
δραστηριότητα της περιοχής και του ανωτέρω Επιμελητήριου, κυρίως, εστιάζει στους
τομείς φαρμάκου, μεταλλουργίας, τεχνολογίας και υφαντουργίας.
Ο στόχος των τηλε-συναντήσεων είναι η μείωση του κόστους (έναντι λ.χ. πραγματοποίησης
επαγγελματικού ταξιδίου) και η επιτάχυνση της επιχειρηματικής δικτύωσης, έτσι ώστε αν
υπάρξει διαπιστωμένο ενδιαφέρον, οι δύο πλευρές να προχωρούν στα επόμενα βήματα
ανταλλαγής επαγγελματικών επισκέψεων, αποστολών και άλλων συνεργειών που μπορεί να
προκύψουν.
Αρχικά, το Επιμελητήριο Tεράσα ενημέρωσε τους υπόλοιπους συνομιλητές ότι βρίσκεται σε
διαδικασία επικοινωνίας με τα διμερή ευρωπαϊκά εμπορικά επιμελητήρια της Ισπανίας,
προκειμένου να αναζητηθούν δυνητικές συνεργασίες μεταξύ των μελών - επιχειρήσεών τους.
Επομένως, δεδομένων και των υφιστάμενων περιορισμών της πανδημίας του κορωνοϊού καθώς
και για την επίτευξη οικονομιών κλίμακος, προβαίνουν σε τηλεδιασκέψεις με σκοπό να
γνωρίσουν τη διαθεσιμότητα και τις αντίστοιχες υπηρεσίες που προσφέρει κάθε Επιμελητήριο,
προτού πραγματοποιήσουν το επόμενο βήμα, ένα ταξίδι εργασίας ή ενδεχομένως, ακόμη και
εμπορική αποστολή.
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Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε θετικό κλίμα και διήρκησε περί τα τριάντα λεπτά, ενώ τα
Επιμελητήρια συμφώνησαν να συνεχίσουν την επικοινωνία τους με τη συνδρομή του ΙσπανοΕλληνικού Εμπορικού Επιμελητηρίου και, εφόσον χρειαστεί, του Γραφείου μας.
Από πλευράς Γραφείου ΟΕΥ Μαδρίτης, θεωρείται επιτακτική η συνέχιση των συνεργασιών
φορέων εξωστρέφειας, με τρόπους τους οποίους διευκολύνουν, ευτυχώς, οι νέες τεχνολογίες
και η ηλεκτρονική διασύνδεση. Παράλληλα, υπάρχουν πάντα αναδυόμενες ευκαιρίες σε
περιόδους κρίσεων σε τομείς του εμπορίου και της οικονομίας, συνεπώς η πρωτοβουλία που
ξεκίνησε από το Ισπανοελληνικό Εμπορικό Επιμελητήριο και το Επιμελητήριο Τεράσα, με την
υποστήριξη του Γραφείου ΟΕΥ και την αποδοχή συνεργασίας από πλευράς ΕΒΕΑ, αποτιμάται
θετικά.
Ακόμη, παρόμοιες προτάσεις κρίνονται σημαντικές και για τους εξής λόγους:
α) Οι τομείς φαρμακευτικών, μεταλλουργίας, τεχνολογίας και υφαντουργίας, στους οποίους,
κυρίως, επικεντρώνεται η οικονομική δραστηριότητα της ζώνης, όπου εδράζεται το Επιμελητήριο
Τerrassa, προκρίνονται για συνεργασία με την ελληνική επιχειρηματική κοινότητα.
β) Η Βαρκελώνη και η περιοχή της Καταλονίας είναι ιδιαίτερα σημαντική για την ανάπτυξη των
διμερών οικονομικών και εμπορικών μας σχέσεων.
γ) Συμβαδίζει με την προσπάθεια που έχει ξεκινήσει το Γραφείο ΟΕΥ Μαδρίτης για την
εντονότερη δραστηριοποίηση της ελληνικής πλευράς στη συγκεκριμένη περιοχή, ιδίως, σε
συνέχεια των συμμετοχών μας σε διεθνείς τεχνολογικές εκθέσεις και την πρόσφατη επιτυχή
συνεργασία με τη ΘΕΑ κατά τις τεχνολογικές ημερίδες που οργάνωσε η Δημαρχία της
Βαρκελώνης περί τα τέλη Φεβρουαρίου 2020.
δ) Παρόμοιες δράσεις εξωστρέφειας θεωρούνται ιδανικές καθώς αποτελούν ευέλικτες,
διαχείρισιμες και εξίσου επωφελείς, και για τις δύο πλευρές, προτάσεις, οι οποίες με την
κατάλληλη στοχοθεσία, μπορούν να καταλήξουν σε συμφωνίες συνεργασίας μεταξύ των
εξαγωγικών επιχειρήσεων των δύο χωρών.

Άλια Ν. Παπαναστασίου
Σύμβουλος ΟΕΥ Α’
Επικεφαλής Γραφείου ΟΕΥ Μαδρίτης
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