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ΘΕΜΑ: ∆ιοργάνωση ∆είπνου προς τους σηµαντικότερους οικονοµικούς εταίρους
των ελληνικών επιχειρήσεων 2008

Στις 3/12/08 έλαβε χώρα στην πρεσβευτική κατοικία στο Παρίσι, ο εν θέµατι
∆είπνος, σηµειώνοντας εξαιρετική επιτυχία. Στο ∆είπνο είχαν προσκληθεί 18 Γάλλοι,
υψηλόβαθµα στελέχη του οικονοµικού τοµέα της Γαλλίας, που ανήκαν σε τρεις
κατηγορίες:
- Η πρώτη κατηγορία αφορούσε τους σηµαντικότερους αντιπροσώπους ελληνικών
επιχειρήσεων στη Γαλλία ή εισαγωγείς ελληνικών προϊόντων (Εταιρεία «Κορρές Α.Ε.»,
Πίττας Α.Ε., Βιοχάλκο, Εταιρεία Chirag - Εισαγωγική Εταιρεία Ελληνικών Προϊόντων
στην κεντρική αγορά χονδρικής πώλησης Παρισίων).
- Η δεύτερη κατηγορία αφορούσε θεσµικούς οικονοµικούς παράγοντες της Γαλλίας
(Πρόεδρος Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Παρισίων, Πρόεδρος
Συνδέσµου Γάλλων Βιοµηχάνων, Πρόεδρος του Οργανισµού Προώθησης Εξαγωγών,
Πρόεδρος του Συνδέσµου Γαλλικής Μόδας, Πρόεδρος της Κεντρικής Αγοράς Τροφίµων
και Λαχανικών των Παρισίων).
- Η τρίτη κατηγορία αφορούσε µεγάλες γαλλικές εταιρίες που έχουν αναπτύξει έντονη
επιχειρηµατική δραστηριότητα στη Ελλάδα (Τράπεζες Société Générale και Crédit
Agricole, η κατασκευαστική Vinci Constructions, η ασφαλιστική Axa, οι επιχειρήσεις
παραγωγής ρεύµατος και αερίου Gaz de France και Electricité de France καθώς και η
εταιρεία Dassault, η επιχείρηση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας Veolia, και η Club Med).
Ο ∆είπνος αποτέλεσε ιδιαίτερο γεγονός, δεδοµένου ότι δόθηκε η δυνατότητα
πρόσκλησης των µεγαλύτερων επιχειρήσεων που συµβάλουν στην εξέλιξη των διµερών
ελληνογαλλικών σχέσεων, παρέχοντας µια ακόµη ευκαιρία στην διεύρυνση των
αναγκαίων επαφών για την υλοποίηση του κοινού στόχου που είναι η αναβάθµιση των
οικονοµικών σχέσεων.
Με την ευκαιρία αυτή, ο Πρέσβης της Ελλάδος στη Γαλλία, ενηµέρωσε τους
προσκεκληµένους για τη παρούσα κατάσταση και τις προοπτικές της Ελληνικής
Οικονοµίας, για την πορεία και το επίπεδο των Ελληνογαλλικών Οικονοµικών Σχέσεων,

ενώ αναφέρθηκε και στο επίκαιρο θέµα της οικονοµικής κρίσης και στα ληφθέντα µέτρα
στήριξης του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος από την ελληνική κυβέρνηση καθώς και
στα συγκριτικά πλεονεκτήµατα που προσφέρει διαχρονικά η Ελλάδα ως περιφερειακή
δύναµη στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Μεσογείου.
Ιδιαίτερα, εστίασε τη παρέµβασή του, στα συνεκτικά στοιχεία των
διαγραφόµενων δυνατοτήτων και ευκαιριών στον χώρο της Ν.Α. Ευρώπης, που
επιβάλλουν την προσέλκυση και αξιοποίηση των επιχειρηµατικών συνεργασιών µας µε
γαλλικές εταιρείες, και οι οποίες θα εδράζονται στο συγκριτικό πλεονέκτηµα της ισχυρής
οικονοµικής παρουσίας µας, αλλά και της αναµφισβήτητης προσβασιµότητας µας, στις
οικονοµίες της περιοχής.
Ακολούθησε ενδιαφέρουσα συζήτηση επί των εν λόγω θεµάτων µε τους
καλεσµένους, συζήτηση που επεκτάθηκε και σε πολιτικά θέµατα όπως οι σχέσεις µας µε
την Τουρκία και τα Σκόπια, ενώ τέθηκε και το ζήτηµα των συνθηκών του επενδυτικού
περιβάλλοντος στο πεδίο της ενέργειας.
Η εκδήλωση αυτή έδωσε την ευκαιρία να αναδειχθούν τα συγκριτικά στοιχεία
τόσο της ελληνικής κουζίνας από την κα Νικολάου, γνωστή στην Γαλλία για τις
δραστηριότητες της στην υποστήριξη της υψηλής ελληνικής κουζίνας, που επιµελήθηκε
την ετοιµασία των αντιπροσωπευτικών ελληνικών εδεσµάτων, όσο και του ελληνικού
αµπελώνα και των οίνων του από τον Sommelier κ. Ιωαννίδη που έκανε µια σύντοµη
παρουσίαση των ελληνικών κρασιών που συνόδευσαν τον ∆είπνο.
Επιπλέον, στους καλεσµένους, προσφέρθηκαν δώρα (µία φιάλη ελαιόλαδο και
µία κρασί καθώς και η έκδοση/αφιέρωµα στην Ελλάδα No 121 της POLITIQUE
INTERNATIONALE).
Παρίσι, 19 Ιανουαρίου 2009

