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Tης Αλεξάνδρας Γκίτση
Απότη δημιουργία ταμείου για τη χρηματοδότηση συνεπενδύσεων, μέχρι την υλοποίηση
επενδύσεων σε logistics και τη δημιουργία κέντρων συναρμολόγησης κινητών τηλεφώνων από
κινεζικές εταιρείες, περιλαμβάνει το επικαιροποιημένο Πλαίσιο Συνεργασίας 2020-2022 Ελλάδας Κίνας, που υπέγραψε στο Πεκίνο ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης με
την Εθνική Επιτροπή Ανάπτυξης και Μεταρρυθμίσεων της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας. Σκοπός
αυτού του Πλαισίου είναι η προώθηση της οικονομικής συνεργασίας των δύο χωρών και ο
αποτελεσματικός συνδυασμός της Πρωτοβουλίας "Belt and Road" με την Αναπτυξιακή Στρατηγική
της Ελλάδας.
Τιενδιαφέρει όμως τους Κινέζους; Από το επικαιροποιημένο πλαίσιο συνεργασίας γίνεται σαφές
πως οι Κινέζοι ενδιαφέρονται για την υλοποίηση σειράς επενδύσεων στις μεταφορές, στην
ενέργεια, στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, στις επικοινωνίες και στην πληροφορική.
Μεταφορές – logistics: Το Κινεζικό ενδιαφέρον για την επέκταση της συνεργασίας στο κομμάτι
των μεταφορών αφορά τα εξής έργα:
·Επενδύσειςστα λιμάνια Ελευσίνας, Βόλου, Πάτρας και Αλεξανδρούπολης.
·Αναβάθμισητων σιδηροδρομικών συνδέσεων και δημιουργία νέων σιδηροδρομικών υποδομών
στους άξονες Αλεξανδρούπολη - Ηγουμενίτσα, Αλεξανδρούπολη - Μπουργκάς, Θεσσαλονίκη –
Βουδαπέστη και Αθήνα – Πάτρα. Στόχος να αναπτυχθεί δίκτυο σιδηροδρομικής σύνδεσης με τα
σημαντικότερα λιμάνια της χώρας (Πειραιάς, Ελευσίνα, Πάτρα, Βόλος, Αλεξανδρούπολη,
Θεσσαλονίκη).
·Έργαπου αφορούν στην ανάπτυξη αεροδρομίων που διαχειρίζεται το Ελληνικό Δημόσιο μεταξύ
των οποίων και το Διεθνές Αεροδρόμιο Καλαμάτας.
·Επενδύσειςστα logistics σε Εγνατία οδό, Πάτρα, Θριάσιο, Βόλο Θεσσαλονίκη, Λάρισα,
Αλεξανδρούπολη και Ηγουμενίτσα.
·Ανανέωσητου στόλου των αστικών λεωφορείων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με λεωφορεία
ηλεκτρικά και CNG.

Ενέργεια: Ενδιαφέρον υπάρχει για συνεργασία σε δημόσια, ιδιωτικά και μεικτού χαρακτήρα
ενεργειακά έργα όπως:
·Ανάπτυξημονάδων παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Δηλαδή μεγάλα αιολικά,
φωτοβολταϊκά, ηλιοθερμικά πάρκα, μονάδες βιομάζας, βιοαερίου και υδροηλεκτρικής ενέργειας,
ανάπτυξη υβριδικών σταθμών και συστημάτων αποθήκευσης και αντλησοταμίευσης.
·Ηλεκτρικάοχήματα και φορτιστές ηλεκτρικών οχημάτων
·Ψηφιοποίησηενεργειακών υπηρεσιών.
·Ανάπτυξηέργων ενεργειακής απόδοσης σε τομείς τελικής χρήσης, όπως κτήρια και οχήματα.
·Ανάπτυξηέργων υποδομών και διασυνδέσεων στους τομείς της ηλεκτρικής ενέργειας και του
φυσικού αερίου. Και έργα για την παραγωγή ανανεώσιμων καυσίμων για τις μεταφορές όπως
βιοκαυσίμων δεύτερης γενιάς, βιομεθανίου και υδρογόνου.
Τηλεπικοινωνίες και πληροφορική: Η συνεργασία των δύο χωρών στον τομέα των
τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής αποτελεί συνέχεια της συνεργασίας στους τομείς των
μεταφορών και της ενέργειας. Από το επικαιροποιημένο πλαίσιο προκύπτει η πρόθεση των δύο
πλευρών να ανταλλάξουν εμπειρίες και γνώσεις και να συζητήσουν σχετικά με τη συνεργασία
στους τομείς της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και υπηρεσιών cloud, των έξυπνων πόλεων, των
εφαρμογών e-health, του πολιτισμού και του τουρισμού.
4η βιομηχανική επανάσταση: Το Πλαίσιο εστιάζει στη δυνατότητα συνεργασίας στους τομείς της
βιομηχανίας, της έρευνας και ανάπτυξης σε κλάδους που συνδέονται με την 4η βιομηχανική
επανάσταση όπως:
·Δημιουργίακέντρων έρευνας και ανάπτυξης και κέντρων συναρμολόγησης κινητών τηλεφώνων
από κινεζικές εταιρείες τηλεπικοινωνίας.
·Υλοποίησηέργων στήριξης και χρηματοδότησης νεοφυών επιχειρήσεων και μικρομεσαίων
εταιρειών στους τομείς της πληροφορικής και των επικοινωνιών.
Χρηματοοικονομικά: Το Πλαίσιο Συνεργασίας 2020-2022 προβλέπει την ενθάρρυνση
χρηματοοικονομικών οργανισμών και των δύο χωρών να υποστηρίξουν έργα συνεργασίας.
Συγκεκριμένα εξετάζεται η δυνατότητα:
·Δημιουργίας, από κοινού, ταμείου με σκοπό τη χρηματοδότηση συνεπενδύσεων σε όρους
ιδιωτικής επενδυτικής αγοράς και αμοιβαίου συμφέροντος. Σε ένα παρόλο οι σχήμα συνεργασίας
θα μπορούσε να μετάσχει από ελληνικής πλευράς το Ταμείο Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας
(ΤΑΝΕΟ) του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
·Δραστηριοποίησηστην Ελλάδα κινεζικών χρηματοπιστωτικών και επενδυτικών οργανισμών και
ασφαλιστικών εταιρειών μέσω υποκαταστημάτων.

·Καιαναζήτηση πεδίων συνεργασίας σε προγράμματα και δράσεις της Αναπτυξιακής Τράπεζας.
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