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Μήνυμα του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας χ. Κ. Σημίτη
με την ευκαιρία τηε έναρξης του Εξαγωγιχού Σεμιναρίου 2-3.12.85

Με την ευκαιρία της πραγματοποίησης του επαγωγικού σεμιναρίου 
που διοργανώνει το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επι
μελητήριο σε συνεργασία με τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης στη 
διάρκεια της 14ης ΤΕΞΤΙΛΙΑ, επιθυμώ να απευθύνω θερμό χαιρετισμό 
προς όλους όσους συμμετέχουν στις εργασίες του σεμιναρίου αυτού.
Λόγοι που με αναγκάζουν να παραμείνω στην Αθήνα με εμποδίζουν
να παρευρεθώ στην εκδήλωση αυτή η οποία απευθύνεται σε παραγωγούς, ^
εξαγωγείς, συνδέσμους και δημόσιους φορείς και για την οποία
είμαι βέβαιος ότι θα προσθέσει ένα ακόμη στοιχείο στη βελτίωση
των συνθηκών για την αύξηση των Ελληνικών εξαγωγών στην Ο.Δ.
της Γερμανίας.

Η δυναμική προώθηση των Ελληνικών εξαγωγών στις αγορές της ·
Κοινότητας γενικά και της Ο.Δ.Γ. ειδικά, προϋποθέτει την εκπλή
ρωση ορισμένων ποιοτικών και ποσοτικών παραγόντων οι οποίοι 
εκτείνονται από την ποιοτική στάθμη, τη μέθοδο παραγωγής και το
marketing του προϊόντος ως την έρευνα αγοράς, τη διαφήμιση και 
τα δίκτυα διανομής και μεταφοράς.

Είμαι βέβαιος ότι κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου αυτού στο 
οποίο συμμετέχουν και εξέχοντες εκπρόσωποι των Γερμανικών Συνδέ
σμων Εμπορικών Αντιπροσώπων, γνώστες της Γερμανικής αγοράς και 
των απαιτήσεών της, ο διάλογος, η αλληλ)ενημέρωση οι ανταλλαγές 
απόψεων, αλλά και οι επαφές που θα πραγματοποιηθούν θα βοηθήσουν 
τις επιχειρήσεις μας για μία ακόμη επιτυχέστερη εξαγωγική προσπά- 
θεια στην Ο.Δ.Γ.

Το σεμινάριο αυτό πιστεύω ότι θα βοηθήσει στην ανάπτυξη των 
αμοιβαίων οικονομικών σχέσεων ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Ο.Δ.Γ.
Ας σημειωθεί ότι η Ο.Δ.Γ. είναι ρ σημαντικότερος εμπορικός εταίρος 
της χώρας μας τόσο σε ότι αφορά τις εξαγωγές μας όσο και τις εισα
γωγές μας. Ωστόσο παρά τον μεγάλο όγκο του διμερούς εμπορίου 
υπάρχουν σημαντικά περιθώρια για την παραπέρα ανάπτυξή του σε μία 
πιό δυναμική αλλά και περισσότερο ισόρροπη βάση, αφού τη στιγμή 
αυτή η κατάσταση είναι σοβαρά ελλειμματική για τη χώρα μας. Οι 
εξαγωγές ενδυμάτων και κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων αποτελούν
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τη σημαντικότερη ομάδα εξαγωμένων προϊόντων μας. Η υψηλή τους 
ποιότητα και διεθνής ανταγωνιστικότητα τα έχει εγκαθιδρύσει 
στη Γερμανική αγορά ενώ έχουν επιτευχθεί άριστες σχέσεις 
συνεργασίας στον τομέα αυτό ανάμεσα στις δύο πλευρές. Ωστόσο 
εδώ υπάρχουν σημαντκά περιθώρια αν ληφθεί υπόψη η δυναμικότητα 
της Ελληνικής παραγωγής στον τομέα αυτό και η απορροφητικότητα 
της Γερμανικής αγοράς.

Αλλά οι επαγωγικές δυνατότητες της Ελλάδας προς τον Ο.Δ.Γ. 
αυξάνονται περισσότερο αν ληφθεί υπόψη η δυνατότητα να προμη
θεύσουμε τη Γερμανική αγορά με μεγαλύτερες ποσότητες και από 
άλλα ήδη εξαγώμενα προϊόντα μας στην Ο.Δ.Γ. αλλά και με νέα 
Ελληνικά προϊόντα. Πιστεύω ότι προς την κατεύθυνση αυτή θα 
πρέπει να κλείνουν οι προσπάθειες και των δύο χωρών μας.

Πιστεύοντας ότι θα συμβάλλει στην εξαγωγική προσπάθεια της 
Ελλάδας επιθυμώ να ευχηθώ καλή επιτυχία στις εργασίες του σεμι
ναρίου αυτού.
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