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Οι οικονομικές και εμπορικές σχέσεις της Ισπανίας με την Κίνα στο πλαίσιο της
επίσκεψης του προέδρου της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στη Μαδρίτη. Κινεζο-ισπανικές συμφωνίες στo πλαίσιο σύσφιξης των σχέσεων των δύο χωρών
Ο Ισπανός Πρωθυπουργός, κ. Pedro Sánchez και ο Κινέζος ομόλογός του, κ. Xi Jinping
πραγματοποίησαν συνάντηση στις 28 Νοεμβρίου 2018 με σκοπό να διεξάγουν συζητήσεις
και να συνάψουν συμφωνίες που αφορούν τις οικονομικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών.
Μεταξύ των συμφωνιών που υπέγραψαν οι δύο αρχηγοί κρατών, συμπεριλαμβάνοντα τα δύο
σύμφωνα για τον αγροτικό τομέα. Το πρώτο αφορά τις φυτοϋγειονοµικές προϋποθέσεις που
πρέπει να τηρούνται ούτως ώστε να πραγματοποιηθεί η εξαγωγή επιτραπέζιου σταφυλιού
από την Ισπανία στη Κίνα, γεγονός που θα συντελέσει στο άνοιγμα της ισπανικής αγοράς για
αυτό το προϊόν στην κινεζική. Το δεύτερο σύμφωνο κάνει μνεία στις υγειονομικές
προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται με σκοπό να εξαχθούν χοιρινά προϊόντα κρέατος
από την Ισπανία στην Κίνα. Συγκεκριμένα, η συμφωνία συμπεριλαμβάνει την εξαγωγή
κατεψυγμένου κρέατος, φρέσκου κρέατος, ωριμασμένων προϊόντων, όπως το jamón, το
salchichón ή το chorizo, τα οποία αποτελούν παραδοσιακά προϊόντα κρέατος της Ισπανίας,
καθώς και άλλων παραπροϊόντων, αφού η πλειονότητα αυτών εξάγονταν μέχρι στιγμής χωρίς
να διαθέτουν νομική κάλυψη. Επιπροσθέτως, υπεγράφη μνημόνιο συμφωνίας για ζητήματα
διπλής φορολογίας, που αφορούν τις αγορές σε τρίτα κράτη της Ασίας, της Αφρικής και της
Λατινικής Αμερικής, καθώς και ζητήματα κοινωνικής ασφάλισης.
Στο πλαίσιο της συνάντησης των δύο ανδρών, συνάφθηκαν επιπλέον δέκα ακόμη εταιρικά
σύμφωνα μεταξύ κινεζικών και ισπανικών επιχειρήσεων. Στα σύμφωνα αυτά
συμπεριλαμβάνονταν οι εξής ισπανικές επιχειρήσεις: ICO, Abengoa, Barcelona Housing
Systems, Telefónica, Técnicas Reunidas, Tecnatom, Puerto de Algeciras, Seat, Indra y
Hospital Clínico de Barcelona. Ο Κινέζος Πρόεδρος δήλωσε στη συνάντηση την επιθυμία του
να πραγματοποιηθεί το οικονομικό άνοιγμα της κινεζικής αγοράς, με σκοπό να
ικανοποιηθούν οι αυξημένες ανάγκες των κινεζικών νοικοκυριών και επιχειρήσεων, μέσω μίας
νέας περιόδου συνεργασίας και καινοτομίας που έχει εγκαινιάσει η χώρα του με τρίτα κράτη,
όπως η Ισπανία. Ειδικότερα, ανέφερε ότι στόχος του είναι να δημιουργήσει ένα σύγχρονο
οικονομικό σύστημα και να προβεί σε ενέργειες με στόχο την καλυτέρευση του επενδυτικού
περιβάλλοντος και την ενίσχυση της προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας. Επίσης, τόνισε
ότι το 70% των ισπανικών προϊόντων προς την Κίνα, αποτελούν αγαθά και υπηρεσίες από
τον τομέα της τεχνολογίας και της βιομηχανίας.
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Στο πλαίσιο σύσφιξης των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών, η ισπανική, κατασκευαστική
εταιρία οχημάτων Seat, προέβη στη δήλωση ότι θα ξεκινήσει να πωλεί ηλεκτρικά αυτοκίνητα
στη Κίνα από το 2021. Η δήλωση συμπεριλαμβάνεται στη συμφωνία που υπεγράφη στις 28
Νοεμβρίου 2018, μεταξύ του προέδρου του ομίλου Volkswagen, Herbert Diess, του
Προέδρου της αυτοκινητοβιομηχανίας Seat, Luca de Meo και της JAC (εταιρεία-εταίρος που
συμμετέχει σε μία από τις κοινοπραξίες που έχει πραγματοποιήσει ο όμιλος Volkswagen στην
Κίνα), An Jin. Η ισπανική εταιρεία Seat έχει προχωρήσει στην έναρξη του επιχειρηματικού
αυτού σχεδίου ήδη από τον Ιούλιο τ.έ., το οποίο καθιστά σαφές ότι η επιχείρηση θα παράγει
ηλεκτροκίνητα οχήματα προς τη Κίνα, τα οποία, ωστόσο, δεν θα κυκλοφορούν στο εμπόριο
με το σήμα της Seat. Η συμφωνία υπεγράφη υπό την παρουσία των κ.κ. Pedro Sánchez και
Xi Jinping. Η συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών περιλαμβάνει, επίσης, την εγκατάσταση ενός
κέντρου Έρευνας και Ανάπτυξης στην Κίνα, η κατασκευή του οποίου θα ξεκινήσει το μήνα
Δεκέμβριο 2018. Στόχος του κέντρου είναι να βελτιώσει την τεχνολογία αυτόνομης οδήγησης.
Η εμπορική συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών θα οδηγήσει στην ενίσχυση της στρατηγικής
διεθνοποίησης της ισπανικής εταιρείας Seat, σε μία χώρα που αποτελεί πρωταγωνιστή στον
τομέα της τεχνολογίας, την Κίνα. Η επιχείρηση, λειτουργώντας στο πλαίσιο της βιώσιμης
ανάπτυξης και αποβλέποντας στην άμεση ανταπόκριση των απαιτήσεων των πελατών της,
προέβη σε σημαντικές συνεργασίες που λειτουργούν ευεργετικά και για την ισπανική
οικονομία. Ο εταίρος της εταιρείας Seat, ο όμιλος Volkswagen ανακοίνωσε ότι, στο πλαίσιο
της συμφωνίας, θα προβεί σε επένδυση ύψους 44 δις ευρώ μέχρι το 2023.
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