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∆ΕΛΤΙΟ

ΤΥΠΟΥ

∆είπνο προς τιµήν του Υφυπουργού Εµπορίου της Κίνας κ. Zhang
Zhigang και της επίσηµης Αντιπροσωπείας Κρατικών Λειτουργών και
επιχειρηµατιών που τον συνοδεύει παρέθεσε χθες 29/10/2003 η ∆ιοίκηση
του ΣΕΒ στα Γραφεία του. Η κινεζική αποστολή επισκέφθηκε την Αθήνα
στο πλαίσιο της 8ης Μικτής-∆ιϋπουργικής Επιτροπής Ελλάδας-Κίνας κατά
την οποία εξετάσθηκε η πορεία των διµερών οικονοµικών και εµπορικών
σχέσεων, αναζητήθηκαν τρόποι ανάπτυξης της συνεργασίας, ενώ τέθηκαν
και τα ειδικότερα
προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι ελληνικές
επιχειρήσεις στις εµπορικές και επενδυτικές δραστηριότητές τους στην
Κίνα. Στο δείπνο του ΣΕΒ παρεκάθησαν ο Υφυπουργός Εξωτερικών κ.
Ανδρέας Λοβέρδος, ο Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου Οικονοµίας και
Οικονοµικών κ. Γιώργος Ζανιάς, ο Πρόεδρος του ΕΛ.Κ.Ε. κ. Στράτος
Παπαδηµητρίου, ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος του ΟΠΕ κ. ∆ηµήτρης Μάρδας,
καθώς και µεγάλος αριθµός µελών του Συνδέσµου και εκπροσώπων
εταιριών που έχουν ή σκοπεύουν να αναπτύξουν συνεργασίες στην Κίνα, οι
οποίοι είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν µε τους κινέζους επισήµους και
επιχειρηµατίες θέµατα αµέσου ενδιαφέροντος.
Ο Πρόεδρος του ΣΕΒ κ. Οδυσσέας Κυριακόπουλος προσφωνώντας
τους Κινέζους προσκεκληµένους αναφέρθηκε στο ειδικό βάρος που έχει για
την ελληνική πλευρά η ραγδαία εξελισσόµενη αγορά της Κίνας που
παρουσιάζει τον υψηλότερο ρυθµό ανάπτυξης παγκοσµίως και αποτελεί
ελκυστικό προορισµό
ξένων αµέσων επενδύσεων. Αναφερόµενος στα
στοιχεία του διµερούς εµπορίου σηµείωσε την εντυπωσιακή αύξηση των
κινεζικών εξαγωγών προς την Ελλάδα καθώς και την παρουσία πολλών
κινεζικών προϊόντων στην ελληνική αγορά, υπογραµµίζοντας την ανάγκη
να ανατραπεί η οικονοµική ανισοσκέλεια που συνεπάγεται το ελλειµµατικό
για την Ελλάδα εµπορικό ισοζύγιο. Όπως τόνισε, υπάρχουν δυναµικοί
ελληνικοί εξαγωγικοί τοµείς, όπως η οινοποιία, η ελαιουργία, τα καπνά, τα
καλλυντικά όπου η Ελλάδα δικαιούται µία πιο ισχυρή παρουσία στην
κινεζική αγορά και προς τούτο απαιτείται µεγαλύτερη αποδοχή από
κινεζικής πλευράς και αύξηση των εισαγωγών ελληνικών προϊόντων και
υπηρεσιών. Αναφερόµενος ειδικά στο πρόβληµα των εξαγωγών ελληνικών
καπνών, ο κ. Κυριακόπουλος ζήτησε την αναθεώρηση της τακτικής
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αποκλεισµού των ελληνικών καπνών από την κινεζική αγορά
υπογραµµίζοντας την υψηλή ποιότητα και καθαρότητά τους. Στον τοµέα
του τουρισµού, επίσης, σηµείωσε ότι
υπάρχουν µεγάλα περιθώρια
ενίσχυσης του τουριστικού ρεύµατος µε τα κατάλληλα προγράµµατα
προβολής και τη διευκόλυνση των επιχειρηµατικών ταξιδίων.
Ο Πρόεδρος του ΣΕΒ τόνισε την ελληνική επιχειρηµατική παρουσία
-παρά τις δυσκολίες και την απόσταση- στους τοµείς των βιοµηχανικών
ορυκτών, των λιπασµάτων, των µαρµάρων, των πλαστικών, της
κοσµηµατοποιίας καθώς και της νηµατουργίας, του λογισµικού, της
περιβαλλοντικής προστασίας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον υπάρχει επίσης για
συνεργασία στον τοµέα της ναυτιλίας, των ναυπηγήσεων και κατασκευών,
καθώς και για την προώθηση της συνεργασίας στην αεροναυπηγική και τη
µεταφορά τεχνογνωσίας.
Επισηµαίνοντας τα προβλήµατα που
αντιµετωπίζουν οι ελληνικές επενδύσεις στην Κίνα, τα οποία δόθηκε η
ευκαιρία να τεθούν και κατά τη Μικτή ∆ιϋπουργική Επιτροπή, ο κ.
Κυριακόπουλος χαρακτήρισε ως πιο
κρίσιµα τις γραφειοκρατικές
διαδικασίες για αδειοδότηση, την αυθαίρετη ερµηνεία και εφαρµογή
νοµοθεσίας σε τοπικό επίπεδο, την κρατική παρεµβατικότητα και τη
δηµιουργία µονοπωλίων, τον αθέµιτο ανταγωνισµό από κρατικές εταιρίες,
τους υψηλούς και ανοµοιογενείς εισαγωγικούς δασµούς και τα φορολογικά
κίνητρα. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά δε το ζητούµενο για τους ΄Ελληνες
επενδυτές είναι ένα πιο σταθερό κανονιστικό περιβάλλον.
Τέλος, ο κ. Κυριακόπουλος αναφερόµενος στη µεταφορά τεχνογνωσίας
προς τη διοργανώτρια πόλη των επόµενων Ολυµπιακών Αγώνων του 2008,
το Πεκίνο, κάλεσε τους Κινέζους επιχειρηµατίες να αξιοποιήσουν τις νέες
δυνατότητες που αποκτά η ελληνική οικονοµία µακροπρόθεσµα στη µετάολυµπιακή εποχή.
Ο Υφυπουργός Εµπορίου της Κίνας κ. Zhang στον χαιρετισµό του
συµφώνησε στην ανάγκη ενίσχυσης των ελληνικών εξαγωγών προς την
Κίνα, για τις οποίες πρέπει να καταβάλλουν προσπάθειες οι ελληνικές
εταιρίες για την περαιτέρω προβολή των προϊόντων και υπηρεσιών τους.
Υποσχόµενος να συµβάλλει στη µεγαλύτερη αποδοχή από την κινεζική
αγορά των ελληνικών προϊόντων, σηµείωσε τις δυνατότητες της ελληνικής
ναυτιλίας να αντισταθµίσει το αρνητικό για την Ελλάδα ισοζύγιο στο
διµερές εµπόριο.
Ο Υφυπουργός Εξωτερικών κ. Λοβέρδος αναφερόµενος στα
αποτελέσµατα της 8ης Μικτής ∆ιϋπουργικής Επιτροπής παρουσίασε τις
συµφωνίες των δύο πλευρών που είναι η ίδρυση Ελληνικού Γενικού
Προξενείου στη Σαγκάη, η υποστήριξη της Κίνας για την υποψηφιότητα
της Θεσσαλονίκης για την ΄Εκθεση EXPO 2008, η δέσµευση της κινεζικής
πλευράς για αύξηση ελληνικών εισαγωγών σε προϊόντα όπως λάδι,
κρασιά, καπνά, καλλυντικά κ.λπ., καθώς και η προώθηση από ελληνικής
πλευράς στην Ευρωπαϊκή ΄Ενωση θεµάτων κινεζικού ενδιαφέροντος.-
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