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ΤουΔημήτρη Γκάτσιου
Μίαεβδομάδα μετά τη συνάντησή τους στη Σανγκάη, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης και
ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, θα βρεθούν και πάλι ενώπιος ενωπίω, αυτή τη φορά στην
ελληνική πρωτεύουσα. Ο κ. Σι, που έφτασε χθες το απόγευμα στην Αθήνα, προκειμένου να
πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη-ανταπόδοση αυτής του Προέδρου της Δημοκρατίας,
Προκόπη Παυλόπουλου, στο Πεκίνο, θα έχει διευρυμένες συζητήσεις με τον πρωθυπουργό, που
έρχονται για να αποτυπώσουν την εμβάθυνση της οικονομικής συνεργασίας των δύο χωρών. Στο
τραπέζι θα βρεθούν, άλλωστε, 16 σημαντικές διμερείς συμφωνίες, οι οποίες διευρύνουν τον κοινό
ορίζοντα Αθήνας-Πεκίνου, με τον πρόεδρο, Σι Τζινπίνγκ, να χαρακτηρίζει την επίσκεψή του
ευκαιρία για το άνοιγμα ενός νέου κεφαλαίου στη στρατηγική σχέση Ελλάδας-Κίνας, "βαφτίζοντας",
παράλληλα, ως το "κεφάλι του δράκου" την επένδυση της Cosco.
"Δύοκαινούργιες τράπεζες έρχονται στην Ελλάδα. Η μεγαλύτερη τράπεζα του κόσμου και η
τέταρτη μεγαλύτερη τράπεζα εγκαθίστανται πια στην Ελλάδα. Αλλά έχουμε και μια σειρά από
σημαντικές συμφωνίες που ανοίγουν την αγορά της Κίνας στα ελληνικά προϊόντα. Μην το ξεχνάμε
αυτό. Η Κίνα είναι η μεγαλύτερη αγορά αυτή τη στιγμή στον κόσμο και ήταν μια αγορά αρκετά
κλειστή. Ήδη η συμφωνία η οποία επιτεύχθηκε μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κίνας για την
προστασία των γεωγραφικών προσδιορισμών δίνει τεράστιες ευκαιρίες στα ελληνικά προϊόντα να
μπορέσουν να μπουν στην αγορά της Κίνας. Τώρα το μπαλάκι περνάει στους παραγωγούς. Εμείς
κάναμε αυτό που έπρεπε", τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στη συνέντευξη που παραχώρησε στο
"Σκάι". Ανάμεσα, λοιπόν, στα βήματα που θα πραγματοποιηθούν ξεχωρίζουν:
-Η έλευση στην Ελλάδα της Bank of China και της ICBC.
-Το άνοιγμα της κινεζικής αγοράς για ελληνικά αγροτικά προϊόντα, όπως ο κρόκος Κοζάνης και τα
ακτινίδια.
-Το μνημόνιο συνεργασίας για την υλοποίηση του master plan για την Cosco.
-Tο ενδιαφέρον της State Grid για τη συμμετοχή της στον διαγωνισμό που σχετίζεται με την
ηλεκτρική διασύνδεση της ηπειρωτικής Ελλάδας με την Κρήτη.

-Η πύκνωση της αεροπορικής διασύνδεσης ανάμεσα στην Ελλάδα και την Κίνα.
"Θαέχουμε σε βάθος συνομιλίες για την περαιτέρω ενίσχυση των δεσμών Κίνας-Ελλάδας κάτω
από τις νέες συνθήκες, θα χαράξουμε ένα σχέδιο διμερούς συνεργασίας και θα ανοίξουμε ένα νέο
κεφάλαιο στην ολοκληρωμένη στρατηγική εταιρική μας σχέση", ανέφερε, σε γραπτή του δήλωση,
με την έλευσή του στην Αθήνα ο πρόεδρος, Σι Τζινπίνγκ.

Αλλαγήταχύτητας
Κυβερνητικάστελέχη, με το βλέμμα στραμμένο στις επόμενες διεθνείς επαφές του Κυριάκου
Μητσοτάκη, σημειώνουν ότι η Ελλάδα αλλάζει την εικόνα της, με "όχημα" την οικονομία. Τα
χαμηλά επιτόκια δανεισμού (για πρώτη φορά η χώρα δανείστηκε έντοκα γραμμάτια με αρνητικό
επιτόκιο) η δημοσιονομική υπευθυνότητα και η ελάφρυνση φορολογικών βαρών δημιουργούν,
όπως σχολιάζουν στο Μέγαρο Μαξίμου, νέες ευκαιρίες επενδύσεων.
"ΗΕλλάδα επανατοποθετείται στο διεθνή επενδυτικό χάρτη ως ένας πρόσφορος τόπος
επιχειρηματικών ευκαιριών και, κάτι ιδιαίτερα σημαντικό πλέον, ως μία χώρα χαμηλού πολιτικού
ρίσκου", σχολιάζει ο κ. Μητσοτάκης. "Η έγκριση της αποπληρωμής μέρους του ακριβού δανείου
του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, το αυξημένο ενδιαφέρον για την αποκρατικοποίηση του 30%
του αεροδρομίου "Ελευθέριος Βενιζέλος" δείχνουν, μεταξύ άλλων, το ισχυρό πρόσημο που
δημιουργείται.

Τοπρόγραμμα της επίσκεψης
Οπρωθυπουργός θα συναντηθεί στις 11 το πρωί με τον πρόεδρο της Λαϊκής Δημοκρατίας της
Κίνας στο Μέγαρο Μαξίμου. Θα ακολουθήσουν, η τελετή ανταλλαγής των διμερών συμφωνιών
που θα υπογραφούν μεταξύ των δύο κρατών και οι κοινές δηλώσεις των δύο ηγετών. Στις 12.40, ο
πρωθυπουργός θα παραθέσει γεύμα προς τιμήν του Προέδρου της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας
σε κεντρικό εστιατόριο της Αθήνας. Στις 16.30 οι δύο ηγέτες, συνοδευόμενοι από τις συζύγους
τους θα επισκεφθούν τις εγκαταστάσεις της Cosco στο λιμάνι του Πειραιά. Στις επτά το απόγευμα,
ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος, θα παραθέσει επίσημο δείπνο προς τιμήν
του Προέδρου της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, στο Προεδρικό Μέγαρο.
Διαβάστεακόμη: Ραγδαίες αλλαγές φέρνει η κινεζική απόβαση σε Οικονομία και τράπεζες
Διαβάστε το άρθρο στο Capital.gr

