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Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2020 
Δελτίο Τύπου 

 
«Ελληνογερμανική Ημέρα για την Οικονομία και τις Επενδύσεις» 
 

Διεθνής εξωστρέφεια μέσω του Δικτύου των 140 Διμερών Γερμανικών Επιμελητηρίων 
 
Τις δυνατότητες εξωστρέφειας, που προσφέρει στις ελληνικές επιχειρήσεις το Ελληνογερμανικό 
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο ως μέλος του παγκόσμιου Δικτύου των 140 Διμερών Γερμανικών 
Επιμελητηρίων ανέδειξαν οι εκπρόσωποι πέντε διμερών Γερμανικών φορέων, συμμετέχοντας στο 
τέταρτο και τελευταίο πάνελ της ψηφιακής εκδήλωσης του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου με τίτλο: 
«Ελληνογερμανική Ημέρα για την Οικονομία και τις Επενδύσεις», που πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα 
της Πρεσβείας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στην Αθήνα και της Κεντρικής Ένωσης 
Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων Γερμανίας (DIHK). 
 
Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια του πάνελ με τίτλο «Αξιοποιώντας το Διεθνές Δίκτυο των 140 Διμερών 
Γερμανικών Επιμελητηρίων ως όχημα εξωστρέφειας», το οποίο συντόνισε ο κ. Γιάννης Πατσιαβός, Senior 
Manager του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου, εκπρόσωποι των Διμερών Επιμελητηρίων από την 
Ιαπωνία, την Κίνα με έδρα τη Σαγκάη, την Ινδία, τη Νότιο Αφρική, και τη Βραζιλία δήλωσαν, μεταξύ 
άλλων, τα εξής: 
 
O Δρ. Lucas Witoslawski, Διευθύνων Σύμβουλος του Γερμανικού Επιμελητηρίου στην Ιαπωνία, 
Αναπληρωτής Εκπρόσωπος της Γερμανικής Βιομηχανίας και Εμπορίου στην Ιαπωνία, αναφέρθηκε στις 
λειτουργίες του Επιμελητηρίου και στις υπηρεσίες δικτύωσης που προσφέρει, καθώς και σε 
δραστηριότητες που αναπτύσσει με Ευρωπαϊκές χώρες. Περιέγραψε, επίσης, τις τρέχουσες προκλήσεις, 
που αντιμετωπίζει η Ιαπωνική Κυβέρνηση, σχολίασε τις Συμφωνίες Ελευθέρου Εμπορίου και Σύνδεσης, 
που έχει υπογράψει η Ιαπωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και ανέδειξε τις επιχειρηματικές ευκαιρίες, που 
προσφέρονται στη χώρα. 
 
Ο κ. Jan Jovy, Γενικός Διευθυντής του Γερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου για 
την περιοχή της Σαγκάης στην Κίνα, τόνισε ότι το 72% των 5.200 γερμανικών επιχειρήσεων με 1,1 εκατ. 
απασχολούμενους επανακάμπτει σταδιακά στην επιχειρηματική δράση, αλλά μειώνει τους στόχους, 
αναβάλει ή ακυρώνει επενδυτικές αποφάσεις, θεωρώντας ότι αργεί ακόμη η πλήρης ομαλοποίηση της 
αγοράς από την πανδημική κρίση. Σημείωσε, τέλος, τους τρεις πυλώνες για επιτυχή δραστηριότητα στην 
Κίνα, αναφέροντας την πράσινη ανάπτυξη, την καινοτομία και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής για τους 
πολίτες. 
 
Ο κ. Bernhard Steinrücke, Γενικός Διευθυντής του Ινδο-Γερμανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, 

δήλωσε ότι, μετά το πρώτο δραματικό τετράμηνο του 2020 στην Ινδία, η επιχειρηματικότητα καταγράφει 

αξιόλογη ανάκαμψη, οι γερμανικές επιχειρήσεις σε μεγάλο βαθμό διατηρούν την έντονη δραστηριότητά 

τους, ενώ ιδιαίτερη ήταν η αναφορά του και στην ελληνική επενδυτική παρουσία στη χώρα, με αιχμή 

την παραγωγική δραστηριότητα της Chipita στην αγορά τροφίμων και τη ναυτιλιακή Lyra, αλλά και στην 

εξαγορά εγκαταστάσεων ελληνικής εταιρείας από τον ινδικό βιομηχανικό κολοσσό Tata. 

 
Ο κ. Frank Aletter, Αναπληρωτής CEO του Νοτιοαφρικανικού-Γερμανικού Εμπορικού και 
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, στάθηκε ιδιαίτερα στις πρωτοβουλίες, που ανέλαβε ο φορέας για την 
επέκτασή του σε μεγάλες εθνικές αγορές της Αφρικανικής Ηπείρου ιδρύοντας τοπικά γραφεία, και 
υπογράμμισε τις ευκαιρίες που προσφέρει η χώρα για ευρωπαίους εξαγωγείς, ενώ προσδιόρισε τους 
κλάδους για τους οποίους υπάρχει επενδυτικό ενδιαφέρον. 
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Ο κ. Ricardo Castanho, Διευθυντής Market Entry and Business Development Services του 
Βραζιλιανικού-Γερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, υπογράμμισε ότι η Ευρώπη 
είναι ο δεύτερος πιο σημαντικός εμπορικός εταίρος της Βραζιλίας και η Βραζιλία ο πιο σημαντικός 
εμπορικός εταίρος της Ευρώπης προερχόμενος από τη Νότιο Αμερική. Επίσης, επεσήμανε τις πολλές και 
σημαντικές ευκαιρίες, που υπάρχουν στη χώρα για εξωστρεφείς ευρωπαϊκές εταιρείες του κλάδου 
τροφίμων και ποτών και ανέλυσε τις υπηρεσίες, που παρέχει το τοπικό επιμελητήριο σε ενδιαφερόμενους 
επιχειρηματίες. 
 
Χορηγοί της ψηφιακής εκδήλωσης είναι οι εταιρείες: AEGEAN MOTORWAY, ALLIANZ, BAYER HELLAS, 
BOEHRINGER INGELHEIM ELLAS, DHL EXPRESS, ERGO, JUWI HELLAS, LIDL HELLAS, ΣΧΣ Α.Τ.Ε.Ε, TÜV 
HELLAS (TÜV NORD), V+O και Veridos Matsoukis ΑΕ. 
 


