ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΕΤΟΡΙΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΓΙΟΧΑΝΕΣΜΠΟΥΡΓΚ
Διοργάνωση, από πλευράς ΣΕΒ και Ελληνο-Αφρικανικού Επιμελητηρίου,
επιχειρηματικής αποστολής και Forum στη Νοτ. Αφρική (1.11.2017)
Ο Υφυπουργός Εξωτερικών κ. Κουίκ πραγματοποίησε επίσκεψη στο Γιοχάνεσμπουργκ της
Νοτ. Αφρικής, ως επικεφαλής επιχειρηματικής αποστολής, την οποία διοργάνωσε ο Σύνδεσμος
Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών-ΣΕΒ και το Ελληνο-Αφρικανικό Επιμελητήριο Εμπορίου και
Ανάπτυξης.
Στην επιχειρηματική αποστολή συμμετείχαν δύο-2 στελέχη του ΣΕΒ (ο Εκτελεστικός
Αντιπρόεδρος κ. Κ. Μπίτσιος και ο Σύμβουλος κ. Γ. Φιλιόπουλος) καθώς και 10 επιχειρηματίες,
εκπροσωπώντας αντίστοιχο αριθμό εταιρειών-μελών του ΣΕΒ:
-HALCOR S.A.(VIOHALCO GROUP)
-UNI-PHARMA S.A.
-AENAOS ENERGY SYSTEMS
-METKA (MYTILINEOS GROUP)
-HELLENIC CABLES S.A. (VIOHALCO GROUP)
-ELVIAL S.A.
-PHARMEX S.A.
-TITAN S.A.
-JOTIS S.A.
-STEELET S.A.
Οι εν λόγω επιχειρήσεις, δραστηριοποιούνται εξαγωγικά σε ένα ευρύ φάσμα εμπορικών
συναλλαγών που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων: ηλιακά συστήματα και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας,
φαρμακευτικά προϊόντα, συμπληρώματα διατροφής και πολυβιταμίνες, προϊόντα αλουμινίου
(κουφώματα, έτοιμες κατασκευές), προπαρασκευασμένα είδη διατροφής, δομικά υλικά, καλώδια,
προϊόντα χαλκού, προϊόντα κατασκευαστικού τομέα.
Η διοργάνωση της επιχειρηματικής αποστολής στη Νοτ. Αφρική αποτελεί υλοποίηση σχετικής
πρότασης που είχε υποβληθεί, από πλευράς ΣΕΒ, κατά τη διάρκεια προηγηθείσας επίσκεψης του κ.
Υφυπουργού στη χώρα (3.3.2017). Το πρόγραμμα της επίσκεψης διαμορφώθηκε ως εξής:
-

Πραγματοποίηση επιχειρηματικού Forum και επιχειρηματικών συναντήσεων Β2Β, στους
χώρους του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Γιοχάνεσμπουργκ (Johannesburg
Chamber of Commerce and Industry-JCCI).
Τις εργασίες του Forum άνοιξε ο κ. Υφυπουργός, ο οποίος αφού αναφέρθηκε στις τρέχουσες
οικονομικές συγκυρίες και στις θετικές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, στη συνέχεια
μίλησε για τις προοπτικές και τις ευκαιρίες συνεργασίας που διανοίγονται μεταξύ των
ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων και αντίστοιχων νοτιοαφρικανικών. Κατόπιν έλαβε τον
λόγο ο Πρόεδρος του JCCI, κ. Herman Breedt, ο οποίος αφού ευχαρίστησε τον κ. Υφυπουργό
και την ελληνική Αντιπροσωπεία για την παρουσία της, έκανε ιδιαίτερη μνεία στη δυναμική
και πολύπλευρη παρουσία ομογενών επιχειρηματιών σε πολλούς τομείς της οικονομικής
δραστηριότητας της Νοτ. Αφρικής, εκφράζοντας και αυτός με της σειρά του την πεποίθησή
του για τις δυνατότητες ανάπτυξης αμοιβαία επωφελών επιχειρηματικών συνεργασιών. Στη
συνέχεια ο κ. Μπίτσιος επισήμανε τον δυναμισμό της τοπικής οικονομίας, ο οποίος δημιουργεί
σημαντικές επιχειρηματικές ευκαιρίες για τις ελληνικές εταιρίες, με έμφαση στους τομείς της
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ενέργειας, των υποδομών, των κατασκευών, των φαρμάκων και των τροφίμων. Ακολούθως, ο
ομογενής δικηγόρος, με ειδίκευση στο Εμπορικό Δίκαιο, κ. Χ. Χριστοδούλου, έκανε μια
ενημερωτική παρουσίαση με θέμα “Doing Business in South Africa”. Το Forum
παρακολούθησαν ο Έλληνας Πρέσβυς κ. Ελ. Κουβαριτάκης, ο Πρέσβυς της Κύπρου κ. Ι.
Ιακώβου, ο Γεν. Πρόξενος στο Γιοχάνεσμπουργκ κ. Ι. Χατζαντωνάκης, ο Πρόεδρος της
Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων και Σωματείων Νοτ. Αφρικής κ. Ι. Φιλίππου και ο
Γενικός Δ/ντής της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (European Investment Bank-EIB) κ.
Tom Andersen. Μετά το πέρας του επιχειρηματικού Forum, στους ίδιους χώρους,
πραγματοποιήθηκαν στοχευμένες Β2Β συναντήσεις μεταξύ Ελλήνων και Νοτιοαφρικανών
επιχειρηματιών. Το Γραφείο μας είχε μεριμνήσει και για την πρόσκληση και διευθέτηση
συναντήσεων με αξιόλογο αριθμό ομογενών επιχειρηματιών, οι οποίοι επιχειρούν σε
αντίστοιχους τομείς εμπορικής δραστηριότητας.
-

Μετά το πέρας των επιχειρηματικών συναντήσεων στο Επιμελητήριο Γιοχάνεσμπουργκ,
ακολούθησε επίσκεψη και συνάντηση εργασίας στις εγκαταστάσεις του Συμβουλίου Μαύρης
Επιχειρηματικότητας (Black Business Council-BBC). Το BBC, έχει τη μορφή
Συνομοσπονδίας και λειτουργεί ως φορέας «ομπρέλλα». Διαθέτει 33 συνολικά μέλη: εκ των
οποίων 11 είναι Επιχειρηματικοί Σύνδεσμοι, 18 Επαγγελματικές Ενώσεις και 4 Εμπορικά
Επιμελητήρια. Δραστηριοποιούνται δε σε πολλούς και διαφορετικούς τομείς της οικονομίας,
όπως: κατασκευές, μεταφορές, εξορυκτικές δραστηριότητες, νομικές υπηρεσίες, αγροτικός
τομέας, κ.ά. Αποτελεί τον σημαντικότερο φορέα έκφρασης και προώθησης των συμφερόντων
της ραγδαία ανερχόμενης μαύρης επιχειρηματικής κοινότητας στη Νοτ. Αφρική. Στη
συνάντηση, παραβρέθηκε ο Αντιπρόεδρος του BBC κ. Gilber Mosena, η Ταμίας κα Sindi
Mzamo καθώς και επιμέρους εκπρόσωποι των διαφόρων Συνδέσμων και Ενώσεων. Από
πλευράς BBC εκφράσθηκε η επιθυμία για περαιτέρω προώθηση των διμερών επαφών και
ανταλλαγών, τόσο μεταξύ επιχειρήσεων όσο και μεταξύ φορέων (ΣΕΒ και BBC).

Η επιχειρηματική αποστολή του ΣΕΒ και του Ελληνο-Αφρικανικού Επιμελητηρίου στη Νοτ.
Αφρική, εκτιμούμε ότι πέτυχε τους στόχους της, που ήταν μια πρώτη εκ του σύνεγγυς επαφή και
γνωριμία με τις επικρατούσες συνθήκες αγοράς και τις εμπορικές πρακτικές στη χώρα. Ο αριθμός των
επιχειρηματικών συναντήσεων που πραγματοποιήθηκε, τόσο από ποσοτικής αλλά κυρίως από
ποιοτικής πλευράς, πιστεύουμε ότι θα χρησιμεύσει στους Έλληνες επιχειρηματίες ως ένας πρόσφορος
“οδηγός” σε μελλοντικές επαφές και δραστηριότητές τους.

