Primul tren Turcia – China a ajuns la Xi’an, plin
cu frigidere germane
26 decembrie 2020

Primul tren de marfă din Turcia către China a ajuns în orașul Xi’an din
nord-vestul Chinei.

Toate
mărfurile
au
finalizat
vămuirea,
conform
autorităților
locale,
informează newsilkroaddiscovery.com. Trenul de marfă, încărcat cu 1.383 de frigidere
ale producătorului de electrocasnice BSH Hausgerate GmbH (BSH), deținut de Bosch, a
parcurs 8.693 km după plecarea din Istanbul pe 4 decembrie.
Valoarea încărcăturii a fost de 1,59 milioane dolari, potrivit Xi’an International Trade &
Logistics Park. „Ocazia marchează renașterea legăturilor istorice dintre Turcia și China”,
a declarat Abdulkadir Emin Onen, ambasadorul Turciei în China, în timpul unei ceremonii
de marcare a evenimentului. El a adăugat că legătura feroviară dintre China și Europa a
devenit și mai vitală în timpul pandemiei, deoarece trenurile de marfă joacă un rol crucial
în stabilizarea lanțului internațional de aprovizionare logistică.
„Utilizarea în continuare a conexiunii feroviare dintre Turcia și China va accelera
activitatea economică în întreaga Eurasia”, a spus el. În comparație cu transportul maritim
tradițional, este nevoie de mult mai puțin timp pentru a călători din Turcia în China cu

trenul de marfă, facilitând în mod semnificativ comerțul cu mărfuri între cele două țări, a
declarat un manager BSH”. „Acum avem un alt mod rapid, eficient și stabil de a transporta
mărfuri”, a spus Sun. Trenurile de marfă China-Europa către și dinspre Xi’an, capitala
provinciei Shaanxi, au înregistrat peste 3.400 de călătorii în primele 11 luni ale acestui
an, aproape dublând cifra pentru aceeași perioadă a anului trecut.

Cine e beneficiarul transportului
BSH Hausgeräte GmbH (BSH Home Appliances) este cel mai mare producător de
electrocasnice din Europa și una dintre cele mai importante companii din acest sector la
nivel mondial. Grupul provine dintr-o societate mixtă înființată în mai 1967 între Robert
Bosch GmbH (Stuttgart) și Siemens AG (München) și a înregistrat vânzări anuale de 13,2
miliarde de euro în anul 2019. BSH operează aproximativ 40 de fabrici în Europa, SUA,
America Latină și Asia. Împreună cu o rețea globală de companii de vânzări, producție și
servicii, conglomeratul BSH este alcătuit astăzi din aproximativ 80 de companii din 50 de
țări, cu 58.200 de angajați. Gama de produse BSH include aparate electrocasnice mari
pentru gătit, spălat vase, rufe (spălare și uscare), refrigerare și congelare, precum și o
multitudine de aparate mici, cum ar fi mașini de espresso complet automate, îngrijirea
podelei și aparate de apă caldă (consumator produse).
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