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ΓΔΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Go International: δςναηό ξεκίνημα με 240 επισειπήζειρ, 1.000 επισειπημαηικέρ
ζςνανηήζειρ πεπίπος και άνοιγμα ζηον απαβικό κόζμο, ζηην ππώηη εκδήλωζη ηηρ
ππωηοβοςλίαρ για ζηήπιξη ηων Ελλήνων εξαγωγέων
Με πεξίπνπ 1.000 επηρεηξεκαηηθέο ζπλαληήζεηο, ζηηο νπνίεο ζπκκεηείραλ πεξί ηηο 240
επηρεηξήζεηο από ηελ Διιάδα, ηελ Κύπξν θαη πέληε αξαβηθέο ρώξεο, θαζώο θαη κε έλα
Δπηρεηξεκαηηθό Φόξνπκ πνπ αλέδεημε ηηο δπλαηόηεηεο θαη ηηο πξννπηηθέο ηεο εμσζηξεθνύο
ειιεληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο εγθαηληάζηεθε ζηε Λεπθσζία ην πξόγξακκα Go
International.
Τν Go International είλαη κηα πξσηνβνπιία ηεο Eurobank EFG, πνπ πινπνηείηαη ζε
ζπλεξγαζία κε ηνπο ηξεηο θύξηνπο εμαγσγηθνύο θνξείο ηεο Διιάδαο, ηνπ Σπλδέζκνπ
Δμαγωγέωλ Βνξείνπ Διιάδνο (ΣΔΒΔ), ηνπ Παλειιελίνπ Σπλδέζκνπ Δμαγωγέωλ (ΠΣΔ)
θαη ηνπ Σπλδέζκνπ Δμαγωγέωλ Κξήηεο (ΣΔΚ). Έρεη ζηόρν ηε δεκηνπξγία ελόο ηζρπξνύ θαη
εθηεηακέλνπ δηθηύνπ επαθώλ, γηα ηελ πξνώζεζε ησλ ειιεληθώλ εμαγσγώλ ζηελ επξύηεξε
γεσγξαθηθή πεξηθέξεηα ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ θαη ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξώπεο, θαη
ηειεί ππό ηελ αηγίδα ηνπ Υπνπξγείνπ Δμσηεξηθώλ.
Σην Πξόγξακκα Δπηρεηξεκαηηθώλ Σπλαληήζεσλ Go International ζηελ Κύπξν πήξαλ κέξνο
240 επηρεηξήζεηο – από ηηο νπνίεο 80 ήηαλ εμαγσγείο από ηελ Διιάδα, ελώ αληίζηνηρα νη
εηζαγσγηθέο επηρεηξήζεηο έθηαζαλ ηηο 160 από ηελ Κύπξν θαη ηηο αξαβηθέο ρώξεο, αλάκεζά
ηνπο θαη πνιιέο από ηηο κεγαιύηεξεο θαη δπλακηθόηεξεο επηρεηξήζεηο ηεο πεξηνρήο, κε δηεζλή
εκβέιεηα θαη αλαγλσξηζηκόηεηα. Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ππνζηεξίρζεθε ε ζπκκεηνρή 12
λέσλ εξεπλεηώλ από ηα κεγαιύηεξα εξεπλεηηθά θέληξα ηεο Διιάδαο, κε ηνπο νπνίνπο ε
Eurobank EFG ήξζε ζε επαθή ζην πιαίζην ηνπ δηαγσληζκνύ Δθαξκνζκέλεο Έξεπλαο θαη
Καηλνηνκίαο, πνπ ζπλδηνξγαλώλεη κε ην ΣΔΒ.
«Tν ζχγρξνλν επηρεηξείλ δελ γλσξίδεη φξηα θαη γεσγξαθηθά ζχλνξα. Γηθαηψλεηαη θαη
επηβεβαηψλεηαη θαζεκεξηλά απφ ηελ επηηπρή αλάπηπμή ηνπ εθηφο ζπλφξσλ, ππφ ζπλζήθεο
έληνλνπ αληαγσληζκνχ». Με απηή ηε δηαπίζησζε, ηαπηόρξνλα θαη πξνηξνπή, άλνημε ηηο
εξγαζίεο ηνπ Δπηρεηξεκαηηθνύ Φόξνπκ, ν Αλαπιεξσηήο Γηεπζύλσλ Σύκβνπινο ηεο Eurobank
θ. Νηθόιανο Καξακνύδεο, ζεκεηώλνληαο πσο «πξνηεξαηφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη λα
γίλεη ε Eurobank EFG θαηαιχηεο θαη αξσγφο ζηε ζχζθημε ησλ εκπνξηθψλ ζρέζεσλ, ζηελ
νιφπιεπξε ελίζρπζε ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ θαη ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ζπλεξγαζηψλ ζηε
Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε θαη ηε Μεζφγεην». Ο θ. Καξακνύδεο πεξηέγξαςε θαη ηνλ απώηεξν
ζηόρν ηεο πξσηνβνπιίαο, πνπ είλαη λα γίλεη ε επξύηεξε πεξηνρή ηεο Ννηηναλαηνιηθήο
Δπξώπεο «δψλε νηθνλνκηθήο ειεπζεξίαο, επελδχζεσλ, ειεχζεξεο δηαθίλεζεο αγαζψλ,
ππεξεζηψλ θαη θεθαιαίσλ κε πςεινχο ξπζκνχο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη κε δηεζλνπνηεκέλεο
θαη αληαγσληζηηθέο επηρεηξήζεηο. Οη εκπνξηθέο θαη νηθνλνκηθέο ζρέζεηο κεηαμχ Διιάδαο,

Κχπξνπ θαη Αξαβηθψλ ρσξψλ δελ έρνπλ γλσξίζεη ζεκαληηθή αλάπηπμε, παξά ηνπο
καθξνρξφληνπο ηζηνξηθνχο, πνιηηηθνχο θαη θνηλσληθνχο δεζκνχο. Υπάξρνπλ ζεκαληηθέο
επθαηξίεο δηεχξπλζεο ηεο νηθνλνκηθήο θαη εκπoξηθήο ζπλεξγαζίαο».
Κεληξηθνί νκηιεηέο ήηαλ ν Υθππνπξγόο Δμσηεξηθώλ ηεο Διιάδαο θ. Σπύξνο Κνπβέιεο θαη ν
Υπνπξγόο Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη Τνπξηζκνύ ηεο Κύπξνπ θ. Αληώλεο Παζραιίδεο.
Ο θ. Κνπβέιεο ηφληζε φηη «ην Υπνπξγείν Δμσηεξηθψλ έρεη επεμεξγαζζεί θαη πινπνηεί έλα
ζηνρεπκέλν θαη πνιχπιεπξν πξφγξακκα δξάζεσλ νηθνλνκηθήο δηπισκαηίαο, ην νπνίν έρεη
ζρεδηαζζεί κε γλψκνλα ηε ζέζε πνπ επηδηψθεη λα θαηαιάβεη ε Διιάδα ζην παγθφζκην δηεζλέο
νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ζπλερείο θαη ξαγδαίεο εμειίμεηο ζην παγθφζκην
ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα θαη ηε ζνβαξή δεκνζηνλνκηθή θξίζε πνπ πιήηηεη έλα ζπλερψο
απμαλφκελν αξηζκφ νηθνλνκηψλ παγθνζκίσο, αιιά παξάιιεια θαη ηηο επθαηξίεο γηα ελίζρπζε
θαη πξνψζεζε ηεο νηθνλνκηθήο, εκπνξηθήο θαη επηρεηξεκαηηθήο ζπλεξγαζίαο πνπ δηαλνίγνληαη
ζε δηεζλέο επίπεδν». Ο θ. Κνπβέιεο πξφζζεζε φηη «ην πξφγξακκα δξάζεσλ ηεο ειιεληθήο
νηθνλνκηθήο δηπισκαηίαο έρεη σο θχξηνπο άμνλεο
ηελ αλάδεημε ησλ ζπγθξηηηθψλ
πιενλεθηεκάησλ ηεο ρψξαο καο, ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε θαη νπζηαζηηθφηεξε πξνψζεζε ησλ
ειιεληθψλ ζπκθεξφλησλ θαη ηελ ελίζρπζε ηεο εμσζηξέθεηαο ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ θαη
ηελ πξαγκαηνπνίεζε λέσλ πξνζνδνθφξσλ θαη θαηλνηφκσλ επελδχζεσλ. Η ειιεληθή
νηθνλνκηθή δηπισκαηία, κε έκθαζε ζηελ πξάζηλε αλάπηπμε θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ
ελεξγεηαθφ θαη αλαπηπμηαθφ πξνζαλαηνιηζκφ, απνηειεί θεληξηθή ζπληζηακέλε ηεο αζθνχκελεο
απφ ην Υπνπξγείν Δμσηεξηθψλ εμσηεξηθήο πνιηηηθήο».
Ο θ. Παζραιίδεο επηζήκαλε ηηο δπλαηόηεηεο αλάπηπμεο επηρεηξεκαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ
ζηελ Κύπξν θαη ηα ακνηβαία νθέιε από ηηο πξννπηηθέο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ησλ
επηρεηξήζεσλ, θαζώο «ε Κχπξνο κπνξεί λα αλαδεηρζεί δσηηθφο δηακεηαθνκηζηηθφο θφκβνο θαη
πχιε ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ ζηηο αγνξέο ηηο Μέζεο Αλαηνιήο θαη ηεο Βνξείνπ Αθξηθήο»,
θάηη πνπ «νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα επηηχρνπλ απνηειεζκαηηθφηεξα ζε ζπλεξγαζία
κε ηηο θππξηαθέο επηρεηξήζεηο».
Σε παξέκβαζή ηνπ, ν πξόεδξνο ηνπ Αξαβν-Διιεληθνύ Δπηκειεηεξίνπ θ. Φξήζηνο Φώιηαο
αλέθεξε όηη «ζηελ επνρή καο, ε ζηαζηκφηεηα θαη ε εζσζηξέθεηα ηζνδπλακνχλ κε νηθνλνκηθφ
ζάλαην» θαη πξόζζεζε: «ζαο ιέσ κε ζηγνπξηά φηη ν δξφκνο πνπ αλνίγνπκε ζήκεξα εδψ, είλαη ν
ζσζηφο. Αλ παξακείλνπκε πηζηνί ζε απηή ηελ πνξεία, ηφηε ηα απνηειέζκαηα ζα είλαη
ζεακαηηθά».
Σην ραηξεηηζκό ηνπ, ν Dr Saleh Jallad, αληηπξόεδξνο ηεο Consolidated Constructors
Company (CCC), ραξαθηήξηζε ηελ Διιάδα «απαξαίηεηε πχιε ηφζν γηα ηε Γχζε φζν θαη γηα
ηελ Αλαηνιή». Ο θ. Jallad επηζήκαλε όηη νη εκπνξηθέο αληαιιαγέο κεηαμύ Διιάδαο θαη ησλ 22
Αξαβηθώλ Κξαηώλ, εάλ εμαηξεζνύλ ηα θαύζηκα, είλαη εμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλεο. Παξάιιεια,
αλέθεξε όηη νη αξαβηθέο επελδύζεηο ζηελ Διιάδα «παξακέλνπλ ζε εκβξπαθφ επίπεδν, παξά ηηο
ειθπζηηθέο δπλαηφηεηεο ζε ηνκείο φπσο ν ηνπξηζκφο, νη κεηαθνξέο, ν ηαηξηθφο θαη
θαξκαθεπηηθφο θιάδνο, ε ηξαπεδηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή δηακεζνιάβεζε θ.ά.», θαζώο «ζε
ζρέζε κε ην ραξηνθπιάθηφ ηνπ, ν αξαβηθφο πινχηνο δείρλεη λα έρεη ζρεδφλ παξαθάκςεη ηελ
Διιάδα», θάηη πνπ αθήλεη εμαηξεηηθά κεγάια πεξηζώξηα αλάπηπμεο ησλ επηρεηξεκαηηθώλ
ζρέζεσλ κεηαμύ Διιάδαο θαη αξαβηθνύ θόζκνπ.
Ο Γηεπζύλσλ Σύκβνπινο ηεο Eurobank EFG Cyprus θ. Μηράιεο Λνύεο ηόληζε πσο «ε
Κχπξνο ιφγσ ηεο ζηξαηεγηθήο γεσγξαθηθήο ζέζεο, ησλ ππνδνκψλ ηεο, ηεο αλάδεημεο ηεο ζαλ
έλα ζεκαληηθφ δηεζλέο επηρεηξεκαηηθφ θέληξν, κέινο ηεο ΔΔ θαη ηεο Δπξσδψλεο θαη κε
δεδνκέλεο ηηο εμαηξεηηθέο ζρέζεηο πνπ δηαηεξεί κε ην ζχλνιν ηνπ Αξαβηθνχ θφζκνπ κπνξεί λα

ιεηηνπξγήζεη ζαλ δίαπινο ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο Κχπξνπ θαη ησλ ρσξψλ ηεο επξχηεξεο
γεσγξαθηθήο πεξηνρήο πξνο ηηο ρψξεο ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο θαη αληίζηξνθα».
Από ηνπο εμαγσγηθνύο θνξείο, ν πξόεδξνο ηνπ ΣΔΒΔ θ. Γεκήηξεο Λαθαζάο επηζήκαλε ηελ
εκπεηξία πνπ έρεη ζπζζσξεύζεη ε Διιάδα σο κέινο ηεο Δ.Δ. θαη πνπ «ηεο δίλεη ην
αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ηεο δπλαηφηεηαο κεηαθνξάο ηερλνγλσζίαο ζηηο Αξαβηθέο ρψξεο θαη
ηηο ρψξεο ηεο ΝΑ Μεζνγείνπ». «Η ζπλεξγαζία ησλ επηρεηξήζεσλ ησλ ρσξψλ θαηά ζπλέπεηα»,
είπε ν θ. Λαθαζάο, «κπνξεί λα απνηειέζεη θπζηθή εμέιημε, είηε κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζε
θνηλά επξσπατθά πξνγξάκκαηα, είηε κέζσ ζχλαςεο ζπλεξγαζίαο ζε κνξθή joint venture,
αληαιιαγή ηερλνγλσζίαο, αληηπξνζψπεπζε θαη δίθηπα δηαλνκήο».
Η πξόεδξνο ηνπ ΠΣΔ θα Φξηζηίλα Σαθειιαξίδε απεύζπλε πξόζθιεζε πξνο ηνπο
επηρεηξεκαηίεο «λα ελσζνχλ γχξσ απφ ηελ ηζρπξή αιπζίδα ηνπ Go International» θαη λα
αμηνπνηήζνπλ ηα πιενλεθηήκαηά ηνπο «γηα λα δεκηνπξγήζνπλ πινχην, ζέζεηο εξγαζίαο θαη
πξνυπνζέζεηο επεκεξίαο ζηελ πεξηνρή». Η Κύπξνο είλαη έλα εκπνξηθό hub πξνο ηε
Μ.Αλαηνιή θαη ηελ Αζία, είπε ε θα Σαθειιαξίδε, θαη «πξέπεη απφ εδψ, λα κεηαθέξνπκε ζηηο
παηξίδεο καο κήλπκα αηζηνδνμίαο».
Ο πξόεδξνο ηνπ ΣΔΚ θ. Αιθηβηάδεο Καιακπόθεο ηόληζε πσο «ηα πνηνηηθά πηζηνπνηεκέλα
πξντφληα θαη νη πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο ηεο Διιάδαο έρνπλ ηε δπλακηθή λα είλαη εμαγψγηκα
θαη ππάξρνπλ πάξα πνιιέο θαιέο πξαθηηθέο πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ πνηφηεηά ηνπο αιιά θαη ηελ
ζπλέπεηα ησλ Διιήλσλ εμαγσγέσλ. Η δηεζλήο αγνξά έρεη ην ρψξν λα ηα θηινμελήζεη. Απηφ πνπ
κέλεη είλαη ε ζπληνληζκέλε πξνζπάζεηα πξνψζεζήο ηνπο. Η δεκηνπξγία ηνπ cluster
εμσζηξέθεηαο θαη νη δξάζεηο κέζα απφ απηφ ζα κπνξέζνπλ λα θαιχςνπλ ηελ ζπγθεθξηκέλε
αλάγθε. Άιισζηε, ε ζηξνθή ζηηο εμαγσγέο απνηειεί κνλφδξνκν γηα ηελ έμνδν ηεο Διιάδαο απφ
ηελ θξίζε».
Υπνζηεξηθηήο ηεο δηνξγάλσζεο ηνπ Go International ζηελ Κύπξν ήηαλ ην Κππξηαθό
Δκπνξηθό θαη Βηνκεραληθό Δπηκειεηήξην. Ο πξόεδξόο ηνπ θ. Μάλζνο Μαπξνκκάηεο
ππνγξάκκηζε όηη ε εθδήισζε «εληζρχεη ηελ εηθφλα ηεο Κχπξνπ σο πεξηθεξεηαθνχ
επηρεηξεκαηηθνχ θέληξνπ» θαη αλαθέξζεθε ηδηαίηεξα ζηελ επθαηξία γηα ηελ απνθαηάζηαζε
ελόο ζηαζεξνύ δηαύινπ γηα πξντόληα θαη ππεξεζίεο από ηελ Δ.Δ. πξνο ηηο αξαβηθέο ρώξεο –
θαη αληίζηξνθα– κέζσ ηεο Κύπξνπ.

Τα πιήξε θείκελα ησλ νκηιηψλ ζα αλαξηεζνχλ ζηελ ηζηνζειίδα www.eurobank.gr, θάησ απφ ην
ινγφηππν ηνπ Go International.

Υπό ηελ Αηγίδα ηνπ Υπνπξγείνπ Δμσηεξηθώλ

ΤΙ ΔΙΝΑΙ ΤΟ GO INTERNATIONAL

Αθεηεξία γηα ην πξόγξακκα Go International απνηειεί ε δηαπηζησκέλε
αλάγθε γηα ηελ αλαδήηεζε ελόο λένπ πξνηύπνπ ζηαζεξήο θαη βηώζηκεο
αλάπηπμεο γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία, κε έκθαζε ζηελ εμσζηξέθεηα θαη ηελ
εμαγσγηθή δξαζηεξηόηεηα, παξάιιεια κε ηελ έξεπλα θαη ηελ θαηλνηνκία. Η
θξίζε αλέδεημε απηή ηελ αλάγθε ζε απόιπηε πξνηεξαηόηεηα γηα ηελ Διιάδα θαη
ηελ νηθνλνκία ηεο.
H Eurobank EFG, πνπ πξώηε από πνιύ λσξίο είρε πξνβάιεη ηελ αλάγθε ελόο
λένπ αλαπηπμηαθνύ κνληέινπ, ιεηηνύξγεζε θαηαιπηηθά ζηελ αλάιεςε κηαο
πξσηνπνξηαθήο πξσηνβνπιίαο, πνπ ζηόρν έρεη ηελ ππνζηήξημε κηαο «Δζληθήο
Σηξαηεγηθήο γηα ηηο Δμαγσγέο». Οη ηξεηο κεγαιύηεξνη εμαγσγηθνί θνξείο ηεο
ρώξαο, ν Σύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Βνξείνπ Διιάδνο (ΣΔΒΔ), ν Παλειιήληνο
Σύλδεζκνο Δμαγωγέωλ (ΠΣΔ) θαη ν Σύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Κξήηεο (ΣΔΚ)
ζπγθξόηεζαλ cluster εμαγσγηθώλ θνξέσλ θαη, κε ηε ζηήξημε ηεο Eurobank,
ζπκκεηέρνπλ από θνηλνύ ζην πξόγξακκα Go International, ην νπνίν ηειεί ππό
ηελ αηγίδα ηνπ ππνπξγείνπ Δμσηεξηθώλ.

Τν Go International είλαη κηα πξσηνβνπιία κεγάιεο θιίκαθαο, ζηε ζύιιεςε
θαη ηελ εκβέιεηά ηεο. Τν πξόγξακκα αξζξώλεηαη ζε κηα ζεηξά εθδειώζεσλ, πνπ

θαζεκηά ηεο πεξηιακβάλεη αθελόο έλα πιαίζην δηθηύσζεο γηα δηκεξείο ή
πνιπκεξείο επηρεηξεκαηηθέο ζπλαληήζεηο θαη αθεηέξνπ fora αληαιιαγήο
απόςεσλ κεηαμύ θνξέσλ ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο θαη ησλ αληίζηνηρσλ
ρεηξηζηώλ ησλ δεκόζησλ πνιηηηθώλ γηα ην εκπόξην θαη ηελ αλάπηπμε.
Σρεδηάζηεθε γηα λα εμειηρζεί ζηαδηαθά ζε έλα επξύηαην γεσγξαθηθό νξίδνληα,
κε εθδειώζεηο πνπ πξνγξακκαηίδνληαη ήδε, κεηά ηελ Κύπξν, θαη ζε άιιεο
ρώξεο ηεο Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο Δπξώπεο θαη απνθηά ακέζσο ηζρπξή
δπλακηθή κε βάζε ηε ζπκκεηνρή, ην ελδηαθέξνλ θαη ηελ αληαπόθξηζε πνπ
βξήθε ακέζσο κε ηελ εθθίλεζή ηνπ.
Σηόρνο ηνπ Go International είλαη λα απνηειέζεη ηελ πην δπλακηθή πιαηθόξκα
γηα ηε δεκηνπξγία επηρεηξεκαηηθώλ δεζκώλ ζηελ επξύηεξε πεξηνρή θαη γηα ηελ
αλάδεημε θαη αμηνπνίεζε ηνπ εμαγσγηθνύ δπλακηθνύ πνπ δηαζέηνπλ ειιεληθέο
επηρεηξήζεηο, είηε κε ηε δηεύξπλζε ησλ δηθηύσλ ζπλεξγαζίαο πνπ ήδε
δηαζέηνπλ, είηε επσάδνληαο ηελ πξώηε έμνδό ηνπο ζην πεδίν ηνπ δηεζλνύο
αληαγσληζκνύ.

Υπό ηελ Αηγίδα ηνπ Υπνπξγείνπ Δμσηεξηθώλ

