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βέρνησης, τη δεκαετία 2018-2027 θα εισάγο-
νται στην Κίνα προϊόντα αξίας άνω του 1 τρισ. 
δολαρίων σε ετήσια βάση. Πρόκειται για μια έκ-
θεση που συμβολίζει επί της ουσίας το άνοιγμα 
της Κίνας στον κόσμο, με την κινεζική κυβέρνη-
ση να προσανατολίζεται κυρίως στην εισαγω-
γή τροφίμων, εφαρμογών υψηλής τεχνολογίας, 
φαρμάκων, ιατρικού εξοπλισμού, καλλυντικών, 
βρεφικών προϊόντων, αθλητικών ειδών, παιχνι-
διών, καθώς και τεχνολογικού και βιομηχανικού 
εξοπλισμού για την αγροτική παραγωγή, την 
αυτοκίνηση, τις κατασκευές ρομποτικής, την 
ενέργεια, την αεροναυπηγική και τις εξορύξεις.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην 
Κίνα, ο Κυρ. Μητσοτάκης αναμένεται να συ-
ναντηθεί με τους δημάρχους δύο εκ των πιο 
πλούσιων δήμων της χώρας που έχουν μεγά-
λη δυνατότητα υποστήριξης κινεζικών εταιρει-
ών που θέλουν να τοποθετηθούν επιχειρημα-
τικά στην Ελλάδα. Πρόκειται για τον δήμαρχο 
της Σαγκάης και τον δήμαρχο της Γουεϊφάνγκ 
της επαρχίας  Σαντόνγκ.

Τράπεζες
Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Ελληνας πρω-
θυπουργός θα έχει συνάντηση με τον Liu Liange, 
πρόεδρο της Bank of China, μιας από τις τέσσε-
ρις μεγάλες κρατικές τράπεζες της Κίνας, με έδρα 
το Πεκίνο. Αλλωστε, η εξαγγελία τον περασμένο 
Αύγουστο διά στόματος της προέδρου της τρά-
πεζας για την Ευρώπη, Zhou Li Hong, για την 
ίδρυση υποκαταστήματος στην Ελλάδα έως το 
τέλος του έτους μεταφράζεται ως στήριξη της 
προσπάθειας περαιτέρω ανόρθωσης της ελλη-
νικής οικονομίας και ενίσχυσης των προοπτικών 

για νέες επενδύσεις. Η παρουσία 
της κινεζικής τράπεζας -που συ-
γκαταλέγεται στους 10 μεγαλύ-
τερους επιχειρηματικούς ομίλους 
του κόσμου- στην Ελλάδα εκτιμά-
ται ότι θα λειτουργήσει ως μοχλός 
ανάπτυξης όχι μόνο για τη χρημα-
τοδότηση των επενδύσεων που 
υλοποιούν οι κινεζικές εταιρείες 
στην Ελλάδα, αλλά και για το σύ-
νολο της οικονομίας, με τη διοίκη-
ση της τράπεζας να έχει εκφράσει 
την πρόθεσή της για χρηματοδό-
τηση μεγάλων επενδυτικών σχε-

δίων που θα υλοποιηθούν στη χώρα μας και για 
υποστήριξη των κινεζικών ομίλων που δραστη-
ριοποιούνται επί ελληνικού εδάφους.

Εξαγωγές
Σε πολιτικό επίπεδο, η ελληνική αποστολή προ-
γραμματίζεται να πραγματοποιήσει επαφές και 

με τον Xie Duo, επικεφαλής του 
Silk Road Fund, του κρατικού επεν-
δυτικού ταμείου της κινεζικής κυ-
βέρνησης που ιδρύθηκε το 2014 
για την ενίσχυση των επενδύσε-
ων σε χώρες που εντάσσονται στο 
σχέδιο «One Belt One Road». Πρό-
κειται για μια πρωτοβουλία οικο-
νομικής ανάπτυξης που καλύπτει 
κυρίως την Ευρώπη και την Ασία 
και προωθείται από την κινεζική 
κυβέρνηση για τον νέο «Δρόμο 
του Μεταξιού» και τη μεταφορά 
προϊόντων προς τη Δύση, διαμέ-
σου των Βαλκανίων, με το Πεκίνο 

να φιλοδοξεί ότι θα διασυνδέσει την Ασία με την 
Ευρώπη μέσω χερσαίων και θαλάσσιων εμπορι-
κών διαδρομών.

Τουρισμός
Με έμφαση στον τουρισμό, στο περιθώριο της 
έκθεσης, η ελληνική αποστολή αναμένεται να 
συναντηθεί με τον Hong Liang Zhao, πρόεδρο 
της Juneyao Air, της μεγαλύτερης ιδιωτικής αε-

ροπορικής εταιρείας της Κίνας. 
Στην κατεύθυνση αυτή, τον προ-
σεχή Μάρτιο η Juneyao Air ανα-
μένεται να ξεκινήσει απευθείας 
πτήσεις μεταξύ Αθήνας και Σα-
γκάης, στο πλαίσιο του στρατη-
γικού ανοίγματος της κινεζικής 
αγοράς και με στόχο την άμεση 
ενίσχυση του τουριστικού ρεύμα-
τος από την Κίνα προς την Ελλάδα. 
Πρόκειται για ένα εγχείρημα που 
έχει δεσμευτεί να στηρίξει η πο-
λιτική ηγεσία της Σαγκάης, καθώς 
και το σύνολο των κινεζικών ταξι-

διωτικών και εμπορικών ομίλων που δραστηρι-
οποιούνται στην περιοχή της ανατολικής Κίνας.

Παράλληλα, η Air China προσφέρει καθ’ όλη 
τη διάρκεια του χρόνου απευθείας αεροπορική 
διασύνδεση ανάμεσα στις δύο χώρες με γραμ-
μή Αθήνα - Πεκίνο, έχοντας ενισχύσει σημαντικά 
την τουριστική κίνηση από την ασιατική χώρα. 

Ενέργεια
Στο επίκεντρο των συναντήσεων που θα πραγ-
ματοποιηθούν στη Σαγκάη θα βρεθεί και η ενέρ-
γεια, ένας τομέας στον οποίο η Κίνα καταγρά-
φει σημαντικές επιδόσεις τα τελευταία χρόνια 
και πλέον θεωρείται ο παγκόσμιος ηγέτης στην 
παραγωγή αιολικής ενέργειας, έχοντας τη μεγα-
λύτερη εγκατεστημένη ισχύ από κάθε χώρα, ξε-
περνώντας την Ευρωπαϊκή Ενωση ως σύνολο. 

Στο πλαίσιο αυτό, οι πληροφορίες αναφέρουν 
ότι έχει προγραμματιστεί συνάντηση με τον πρόε-
δρο της κρατικής εταιρείας ενέργειας State Power 
Investment Corporation (SPIC), Qian Zhimin, 
ο οποίος, μάλιστα, βρίσκεται σε προχωρημένες 
συζητήσεις με Ελληνα επιχειρηματία, ιδιοκτήτη 

ενός από τους ισχυρότερους βιομηχα-
νικούς ομίλους, προκειμένου να προ-
χωρήσουν σε συνεργασία. Με έδρα 
το Πεκίνο και έρεισμα σε διεθνές επί-
πεδο, η SPIC συγκαταλέγεται ανάμε-
σα στις 500 πιο ισχυρές εταιρείες του 
πλανήτη, σύμφωνα με το αμερικανι-
κό περιοδικό «Fortune», και απασχο-
λεί 140.000 άτομα σε 41 χώρες. Στό-
χος της εταιρείας είναι να παίξει ενερ-
γό ρόλο στη χώρα μας τα επόμενα χρό-
νια στον τομέα των Ανανεώσιμων Πη-
γών Ενέργειας.

Τρόφιμα
Με στόχο την προώθηση των ελληνικών εξαγω-
γών στην Κίνα ο Liang Yong Xiong, πρόεδρος 

του Royal Group, προχώρησε πριν από 
λίγες ημέρες στη δημιουργία ελληνοκι-
νεζικού επιχειρηματικού σχήματος με 
τον όμιλο Καρυπίδη. Στο πλαίσιο της 
συνεργασίας αυτής, η οποία συνάφθη-
κε έπειτα από πρωτοβουλία του διε-
θνούς οργανισμού με έδρα την Αθή-
να, Hellenic Trade Council, έχει δοθεί 
προτεραιότητα στην προώθηση ποι-
οτικών αγροτικών προϊόντων, κυρίως 
φρούτων, λαδιού, μελιού και κρασιού, 
τα οποία θα απευθύνονται σε high-end 
καταναλωτές. 

Τεχνολογία
Mε αιχμή την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και 
την προσέλκυση επενδύσεων, η ελληνική απο-
στολή αναμένεται να πραγματοποιήσει επαφές 
και με την ηγετική ομάδα του τεχνολογικού ομί-
λου Tencent Media.  Ο κινεζικός τεχνολογικός 
κολοσσός, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος 
του οποίου είναι ο  Poni Ma, προετοιμάζει το 
έδαφος για την είσοδό του στην ελληνική αγο-

ρά, με τις πληροφορίες να αναφέρουν 
ότι βρίσκονται στα σκαριά συμφωνίες 
για την ανάπτυξη εφαρμογών τεχνη-
τής νοημοσύνης με ελληνική εταιρεία 
που δραστηριοποιείται στον χώρο της 
τεχνολογίας. Μάλιστα, οι επικεφαλής 
της κινεζικής εταιρείας έχουν εκφρά-
σει το ενδιαφέρον τους για την υλοποί-
ηση κινηματογραφικών και τηλεοπτι-
κών παραγωγών στην Ελλάδα. Πρόκει-
ται για μία εταιρεία υψηλής τεχνολογί-
ας, με έδρα τη Σεντσέν, που θεωρείται 
η Silicon Valley της Κίνας. Η Tencent, 
καταγράφοντας ρυθμούς ανάπτυξης 
50.000% από το 2004, έχει δημιουρ-

γήσει την εφαρμογή WeChat, η οποία έχει πά-
νω από 1 δισ. χρήστες και, εκτός από κοινωνι-
κό μέσο δικτύωσης, χρησιμοποιείται για εμπο-
ρικές συμφωνίες, για προγραμματισμό ιατρι-
κών ραντεβού, για κράτηση σε εστιατόρια, για 
πληρωμή λογαριασμών, για αποστολή χρημά-

των σε όλη τη χώρα, ακόμα και για την 
πληρωμή φόρων. Εχοντας συμπληρώ-
σει 21 χρόνια λειτουργίας, η Tencent 
έχει αναπτύξει δεκάδες εφαρμογές 
-ανάμεσα στις οποίες και η εφαρμογή 
Didi, η οποία είναι η αντίστοιχη Uber 
της Κίνας- και σήμερα θεωρείται η με-
γαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών 
στον κόσμο. 

Στο πλαίσιο της έκθεσης, αναμένε-
ται, μάλιστα, να ανακοινωθεί επίσημα η 
ύψους 2 δισ. ευρώ επένδυση του κινε-
ζικού ομίλου Weichai Group -του οποί-
ου ηγείται από τη θέση του προέδρου 

ο Tan Xuguang- στην Ελλάδα στον τομέα των 
ηλεκτρικών λεωφορείων. Η κρατικών συμφε-
ρόντων εταιρεία, που ειδικεύεται στον σχεδια-
σμό, στην κατασκευή και στην πώληση κινητή-
ρων ντίζελ, δραστηριοποιείται σε τέσσερις δια-
φορετικούς τομείς, ενώ τα προϊόντα της πωλού-
νται σήμερα σε περισσότερες από 110 χώρες.
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