ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
-1980-

Αθήνα, 20 Μαΐου 2013

ΓΔΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Σηελ αμηνπνίεζε ησλ επαθώλ πνπ είραλ νη εθπξόζσπνη ηεο Διιεληθήο
επηρεηξεκαηηθόηεηαο κε Κηλέδνπο επηρεηξεκαηίεο, θαηά ηελ επίζημη επίζκευη ποσ
πραγμαηοποιήθηκε ηις προηγούμενες ημέρες ζηο Πεκίνο και ηη Σανγκάη,
ζηνρεύεη ε Κεληξηθή Έλσζε Δπηκειεηεξίσλ Διιάδνο.
Όπσο δήισζε κεηά ηελ επηζηξνθή ηνπ από ηελ Κίλα ο Πρόεδρος ηης ΚΔΔΔ και ηοσ
ΔΒΔΑ, κ. Κφνζηανηίνος Μίταλος, ν δξόκνο είλαη πιένλ αλνηρηόο γηα λα
πξαγκαηνπνηεζνύλ ζεκαληηθέο επελδύζεηο Κηλεδηθώλ θεθαιαίσλ ζηελ Διιάδα, αιιά
θαη γηα λα επηηεπρζνύλ εκπνξηθέο ζπκθσλίεο κεηαμύ ησλ επηρεηξήζεσλ ησλ δύν
ρσξώλ.
Ο θ. Μίραινο είρε ζπλάληεζε κε ηνλ Πξόεδξν ηνπ Δπηκειεηεξίνπ ηεο Κίλαο (China
Chamber of Commerce for Import & Export of Machinery & Electronic Products), θ.
Zhang Yujing, θαζώο θαη κε ηε Γεληθή Γηεπζύληξηα ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Τξνθίκσλ ηεο
Κίλαο (China Chamber of Commerce for I/E of Foodstuffs, Native Produce and
Animal By-Products), θα. Li Li, θαη ζπδήηεζαλ αλαιπηηθά ηα επόκελα βήκαηα πνπ
πξέπεη λα γίλνπλ, ώζηε ε Δπηκειεηεξηαθή Κνηλόηεηα λα πξσηνζηαηήζεη ζηελ
πεξαηηέξσ ζύζθημε ησλ εκπνξηθώλ ζρέζεσλ ησλ δύν ρσξώλ θαη λα δηεπθνιύλεη ηε
ζύλαςε θαη νινθιήξσζε ζπκθσληώλ κεηαμύ ησλ επηρεηξήζεσλ ησλ δύν ρσξώλ ζηνπο
ηνκείο ελδηαθέξνληόο ηνπο.
Ο Πξόεδξνο ηεο ΚΔΔΔ θαη ηνπ ΔΒΔΑ είρε ζπλάληεζε θαη κε ην Γεληθό Γηεπζπληή
ηνπ Υπνπξγείνπ Δκπνξίνπ ηεο Κίλαο, θ. Zhang Bohui, κε ηνλ νπνίν ζπδήηεζε θπξίσο
ην δήηεκα ηεο άξζεο ησλ γξαθεηνθξαηηθώλ εκπνδίσλ πνπ δπζρεξαίλνπλ ζήκεξα ηηο
εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο κεηαμύ ησλ επηρεηξήζεσλ Διιάδαο θαη Κίλαο.
Ο θ. Μίραινο ζπλαληήζεθε θαη κε εθπξνζώπνπο ηεο επελδπηηθήο εηαηξείαο Fosun,
ζηνπο νπνίνπο θαη αλέπηπμε ηα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ηεο ρώξαο καο, θαιώληαο
ηνπο λα επηιέμνπλ ηελ Διιάδα σο ρώξα ηνπνζέηεζεο επελδπηηθώλ θεθαιαίσλ.
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Ο Πξόεδξνο ηεο ΚΔΔΔ θαη ηνπ ΔΒΔΑ είρε επίζεο ζπλαληήζεηο κε εθπξνζώπνπο
ηξαπεδηθώλ ηδξπκάησλ, επηρεηξήζεσλ ζην ρώξν ηεο ελέξγεηαο, εηαηξεηώλ δηαρείξηζεο
αθηλήησλ θαη επηρεηξήζεσλ ζην ρώξν ηξνθίκσλ θαη πνηώλ.
Τηο επόκελεο εκέξεο ε ΚΔΔΔ θαη ην ΔΒΔΑ ζα απνζηείινπλ επίζεκεο πξνζθιήζεηο
ζηα πξναλαθεξόκελα Κηλεδηθά Δπηκειεηήξηα, πξνθεηκέλνπ εθπξόζσπνί ηνπο λα
επηζθεθζνύλ ηε ρώξα καο, ζε ζπλέρεηα ησλ επαθώλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην
Πεθίλν θαη ηε Σαλγθάε, ώζηε λα θαηαζηεί δπλαηή ε πινπνίεζε εκπνξηθώλ
ζπλαιιαγώλ.
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