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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«Βλέπει» Μεξικό το Ε.Β.Ε.Π. για ανάπτυξη των διμερών εμπορικών σχέσεων
Μια πρώτη διερεύνηση των πεδίων για ανάπτυξη των διμερών εμπορικών σχέσεων με το
Μεξικό έγινε στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς κατά την επίσκεψη της
Πρέσβεως της χώρας μας στο Μεξικό, κας Αργυρώς Παπούλια. Ειδικότερα,
ανταλλάχθηκαν απόψεις με τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου, Βασίλη Κορκίδη, ο οποίος και
ενημέρωσε την Πρέσβη για τα επιχειρηματικά πεδία μέσα στα οποία μπορούν να αναπτυχθούν
επιχειρηματικές συνέργειες και συνεργασίες με επίκεντρο το ελληνικό ναυτιλιακό cluster
«Maritime Hellas», το οποίο έχει αναπτύξει, σε συνεργασία με την Ε.Ε.Ε. και το Ν.Ε.Ε., το
Ε.Β.Ε.Π.. Να σημειωθεί ότι, επ’ αυτού, έγινε εκτενής ενημέρωση για την πλειάδα των
επιχειρήσεων που μετέχουν στην πλατφόρμα, ενώ ιδιαίτερα τονίστηκε η προσπάθεια του
Επιμελητηρίου να στηρίξει τις εξαγωγικές δραστηριότητες των επιχειρήσεων του Πειραϊκού
χώρου, και όχι μόνο, προτάσσοντας την πολιτική της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων στο
πλαίσιο μιας σειράς δραστηριοτήτων για την ανάπτυξή τους.
Αναφορικά με τις εμπορικές σχέσεις, το Μεξικό, το 2000, υπέγραψε μια Συμφωνία
Ελεύθερου Εμπορίου με την ΕΕ που περιλαμβάνει και την Ελλάδα. Από τότε, το διμερές
εμπόριο μεταξύ των δύο χωρών έχει αυξηθεί σημαντικά και κυμαίνεται στα 230 εκατ. δολάρια
ΗΠΑ. Οι ελληνικές εξαγωγές προς το Μεξικό περιλαμβάνουν: ξυράφια (42.2%), αξεσουάρ για
συσκευές ενεργειακών μετρητών (17.5%), καπνό (10.5%), λεπίδες (4.9%) και ροδάκινα
(3.9%). Οι μεξικάνικες εξαγωγές προς την Ελλάδα περιλαμβάνουν: αλιεύματα (13%), όσπρια
(12.9%), μπύρα (12.9%), εκχυλίσματα καφέ (12.6%) και τεκίλα (7.5%).
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H Πρέσβης, κα Αργυρώ Παπούλια, διετέλεσε επί χρόνια Γενική Πρόξενος της Ελλάδας στη
Σμύρνη, πριν αναλάβει τα νέα της καθήκοντα ως Πρέσβης της χώρας μας στο Μεξικό, με
παράλληλη διαπίστευση στις χώρες της Κεντρικής Αμερικής και τη Τζαμάικα. Από την πλευρά
της, εξέφρασε την επιθυμία να αναπτυχθεί το διμερές εμπόριο, όχι μόνο μεταξύ των δύο
χωρών, αλλά γενικότερα της Ελλάδας με όλες τις χώρες της Κεντρικής Αμερικής. Εκτιμά τη
σημαντική συνδρομή των Επιμελητηρίων και πρότεινε, μάλιστα, να εξεταστεί η δυνατότητα
συνεργασίας του Ε.Β.Ε.Π. με το αντίστοιχο Επιμελητήριο της Veracruz, του μεγαλύτερου
λιμανιού στο Μεξικό. Τέλος, πιστεύει πως, για πολλούς εθνικούς και οικονομικούς λόγους,
πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω η επιχειρηματική και ναυτιλιακή παρουσία της χώρας μας στον
Παναμά.
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