Αυτοί που πετυχαίνουν στην Κίνα είναι οι
επιχειρηµατίες που επιµένουν

Δηλώνει ο Δηµήτρης Μούρσας, σύµβουλος
επενδύσεων στη Λαϊκή Δηµοκρατία της Κίνας.
Αυτοί που πετυχαίνουν στην Κίνα είναι οι επιχειρηµατίες που επιµένουν
και έχουν διάρκεια στην προσπάθειά τους, σηµειώνει σε δηλώσεις του
στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Δηµήτρης Μούρσας, σύµβουλος επενδύσεων στη
Λαϊκή Δηµοκρατία της Κίνας.
Σχετικά µε τις εντυπώσεις που αποκόµισε από την 1η Διεθνή Έκθεση
Εισαγωγών της Κίνας (5-10 Νοεµβρίου 2018), ο κ. Μούρσας σηµείωσε
ότι, µετά από 17 χρόνια στην Κίνα, µε παρουσία στις εµπορικές
εκθέσεις, η φετινή έκθεση, η 1η Διεθνή Έκθεσης Εισαγωγικού
Εµπορίου της Κίνας, αποτελεί µια δυναµική τεράστια προσπάθεια της
κινεζικής κυβέρνησης και προσωπικά του προέδρου της Κίνας Σι
Τζινπίνγκ, προκειµένου να καταφέρει µέσα από συντονισµένες
προσπάθειες του υπουργείου Εµπορίου της Κίνας, σε όλο τον κόσµο

και µέσα από τους εµπορικούς ακολούθους και τις πρεσβείες να
πραγµατοποιήσει µία έκθεση προϊόντων και υπηρεσιών που να
αφορά στους αγοραστές της δεύτερης αγοραστικής δύναµης στον
κόσµο.
Η Ελλάδα από την πλευρά της ξεχώρισε έχοντας µία σηµαντική
παρουσία στην έκθεση µέσω του οργανισµού Enterprise Greece. Με
σηµαντική επιχειρηµατική παρουσία από τους κλάδους των τροφίµων
και ποτών αλλά και των υπηρεσιών οι οποίες κατάφεραν, παρά τις
οικονοµικές αντιξοότητες, να έχουν µία σοβαρή παρουσία και να
προωθήσουν τη χώρα µας µε επιτυχία..
Ιδιαίτερα θέλω να αναφερθώ, συνέχισε ο ίδιος, στην περιφέρεια
Πελοποννήσου και στο ΣΕΒΙΤΕΛ διότι και αυτοί από την πλευρά τους
έδωσαν δυναµικό παρών µε χαρακτηριστικά προϊόντα της πατρίδας
µας που προκάλεσαν το ενδιαφέρον των επισκεπτών της έκθεσης.
Στις παράλληλες εκδηλώσεις της έκθεσης είχε ιδιαίτερη ανταπόκριση,
αλλά και σηµασία για τη χώρα µας, το φόρουµ για τη ναυτιλία, το
οποίο διοργάνωσε η COSCO, και στο οποίο συµµετείχε και ο
αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Κατρούγκαλος,
τονίζοντας ότι είναι ιδιαίτερης σηµασίας για την Ελλάδα η
ναυπηγοεπισκευή «Όµως είναι ιδιαίτερης σηµασίας και ότι ο
πρόεδρος της COSCO, Σου Λιρονγκ στην δική του οµιλία στο φόρουµ
έκανε αναφορά για την πολύ,επιτυχηµένη παρουσία του οµίλου στην
Ελλάδα» υπογράµµισε ο κ. Μούρσας.
Σε ότι αφορά στη σηµασία της έκθεσης για την ελληνική
επιχειρηµατική κοινότητα ο ίδιος συνέχισε ότι ήταν αναµφισβήτητα
σηµαντική «αλλά σε αυτό το σηµείο θα πρέπει να υπογραµµίσω ότι
αυτοί που πετυχαίνουν στην Κίνα είναι οι επιχειρηµατίες που επιµένουν
και έχουν διάρκεια στην προσπάθειά τους» είπε χαρακτηριστικά.
Σχετικά µε τη βοήθεια που µπορεί να έχει ένας επιχειρηµατίας αν θέλει
να δραστηριοποιηθεί στην Κίνα, ο κ. Μούρσας ανέφερε ότι η βοήθεια
των εµπορικών ακόλουθων και των Οικονοµικών και Εµπορικών
Υπηρεσιών σε Πεκίνο και Σαγκάη είναι επαρκής και παράγει σηµαντικό
έργο τόσο στο πεδίο της πληροφόρησης όσο και της βοήθειας σε
οποιοδήποτε γραφειοκρατικό πρόβληµα παρουσιαστεί στην
προσπάθεια των επιχειρηµατιών.
«Παρά ταύτα οι Έλληνες επιχειρηµατίες θα πρέπει να είναι πολύ
προσεκτικοί στις συµφωνίες που προχωρούν διότι έχουν
παρατηρηθεί κάποιες φορές περιπτώσεις εξαπάτησης» συνέχισε ο
ίδιος και κατέληξε αναφέροντας ότι: «η Ελλάδα είναι η πύλη της Λαϊκής

Δηµοκρατίας της Κίνας στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια, αλλά,
µπορεί να εξελιχθεί πέρα από µια σηµαντική εµπορευµατική ζώνη και
σε πύλη µεταφοράς και ανάπτυξης τεχνολογίας και πολιτισµού
καθώς αξιόλογα στελέχη έχουν τη δυνατότητα να συνεργαστούν και
να παράξουν υψηλής τεχνολογίας υπηρεσίες και καινοτόµα προϊόντα
τα οποία να διοχετευτούν τόσο στην Ελληνική και Ευρωπαϊκή αγορά
όσο και σε όλο τον κόσµο».
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