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Συνοπτική επισκόπηση κινεζικής οικονομίας – Α΄ Εξάμηνο 2013
Η κινεζική οικονομία, κατά το α΄ εξάμηνο του 2013, συνεχίζει την πορεία αναδιάρθρωσης και
ποιοτικής αναβάθμισής της, σύμφωνα με τη διακηρυχθείσα στρατηγική του 12ου Πενταετούς
Σχεδίου Ανάπτυξης (2011-2015) και την χαρασσόμενη πολιτική της νέας ηγεσίας. Παρότι ο ρυθμός
ανάπτυξης της για το 2013 θα είναι πιθανότατα ο χαμηλότερος από το 1999, η διατήρησή του πάνω
από τον τεθέντα στόχο του 7,5% είναι επιτεύξιμη και εν πολλοίς αναμενόμενη. Η νέα ηγεσία έχει
προτάξει τις δομικές μεταρρυθμίσεις και τη διαμόρφωση ενός βιώσιμου μοντέλου ανάπτυξης, το
οποίο θα βασίζεται στην εσωτερική ζήτηση και την καινοτομία. Ελεγχόμενη επιβράδυνση,
επομένως, είναι μάλλον επιθυμητή από την κινεζική ηγεσία στο πλαίσιο σταθεροποίησης της
ανάπτυξης και αλλαγής του αναπτυξιακού προτύπου της Κίνας.
Εσωτερικό πεδίο
Ο ρυθμός αύξησης του Α.Ε.Π. της κινεζικής οικονομίας κατά το α’ εξάμηνο επιβραδύνθηκε στο
7,6% (Q1: 7,7%, Q2: 7,5%), πλην όμως διατηρείται εντός του στόχου 7,5% που έχει τεθεί από την
κεντρική κυβέρνηση. Ο ρυθμός αύξησης ήταν υψηλότερος στις λιγότερο ανεπτυγμένες κεντρικές
και δυτικές επαρχίες της Λ.Δ. Κίνας, καθώς και στον τριτογενή τομέα της οικονομίας. Το υψηλό
επίπεδο δημοσίων και ιδιωτικών επενδύσεων παγίου κεφαλαίου (H1: +20,1%), η αναθέρμανση της
αγοράς ακινήτων, καθώς και η αύξηση της εσωτερικής ζήτησης, με το δείκτη των λιανικών
πωλήσεων να αυξάνεται 12,7% σε ετήσια βάση συμβάλλουν στη διατήρηση σχετικά υψηλών
ρυθμών ανάπτυξης, παρότι παρατηρούνται συνθήκες υπερβάλλουσας παραγωγικής ικανότητας
(overcapacity) σε συγκεκριμένους τομείς, όπως στους τομείς του σίδηρου, χάλυβα, τσιμέντου, της
ναυπηγικής βιομηχανίας και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ο πληθωρισμός (Δείκτης Τιμών
Καταναλωτή) διατηρήθηκε στο 2,7% τον Ιούνιο, ενώ ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού συνεχίζει να
κινείται σε αρνητικά επίπεδα (Ιούνιος: -2,7%).
Εξάλλου, η συμβολή του εξωτερικού τομέα της οικονομίας στην οικονομική μεγέθυνση ήταν
περιορισμένη με τις εξαγωγές να αυξάνονται 10,4% και τις εισαγωγές κατά 6,7%, επηρεασμένες
από την ασθενή ζήτηση στις ανεπτυγμένες αγορές. Ενδεικτική, επίσης, της επιφυλακτικότητας των
ξένων εταίρων της είναι η μείωση κατά 8,4% των εισερχόμενων επενδύσεων στη Λ.Δ. Κίνας
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(στοιχεία Εθνικού Γραφείου Στατιστικής, στοιχεία Υπουργείου Εμπορίου: +4,9%). Αξιοσημείωτη
είναι, αντίθετα, η αύξηση κατά 29% των κινεζικών επενδύσεων στο εξωτερικό (45,6 δισεκ. USD).
Όσον αφορά τη νομισματική πολιτική, η προσφορά χρήματος Μ0, Μ1 και Μ2 αυξήθηκε κατά
9,9%, 9,2% και 14% αντίστοιχα και τα συναλλαγματικά αποθέματα ανήλθαν στα 3,5 τρισεκ. USD.
Παρόλα αυτά, στη διατραπεζική αγορά επιδιώχθηκε συμπίεση της ρευστότητας στα τέλη Ιουνίου,
με απώτερο σκοπό τον περιορισμό της έκθεσης των χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων στο
«σκιώδη» τραπεζικό τομέα (απομόχλευση) και τη διοχέτευση της παρεχόμενης ρευστότητας στην
πραγματική οικονομία.
Διεθνές Πεδίο
Η αλλαγή της κινεζικής ηγεσίας το Μάρτιο 2013 επέβαλε, εκ των πραγμάτων, περιορισμένες
κινήσεις στο διεθνές πεδίο. Η ενίσχυση των οικονομικών δεσμών με τη Ρωσία, με την υπογραφή
συμφωνίας για την προμήθεια πετρελαίου, σε βάθος 25 ετών, αξίας 270 δισεκ. USD, καθώς και η
υπογραφή της Συμφωνίας Ελεύθερου Εμπορίου με την Ελβετία αποτέλεσαν τις σημαντικότερες
εξελίξεις κατά το πρώτο εξάμηνο.
Η εξεύρεση συμβιβαστικής λύσης για το θέμα των φωτοβολταϊκών συστημάτων μεταξύ Ε.Ε.-Κίνας
είναι σημαντική εξέλιξη που θα βελτιώσει τις διμερείς οικονομικές σχέσεις και θα διευκολύνει την
ταχύτερη προώθηση ευρύτερων συνεργασιών στον τομέα των επενδύσεων και του εμπορίου.
Οι σχέσεις με τις Η.Π.Α. και την Ιαπωνία διέρχονται, επίσης, φάση κλιμάκωσης των εντάσεων στο
εμπορικό πεδίο, ως αντανάκλαση πολιτικών διεργασιών, με συνέπεια η επιχειρούμενη
περιφερειακή ολοκλήρωση μεταξύ Κίνας – Ν. Κορέας – Ιαπωνίας να έχει ανασταλεί προς το
παρόν.
Τέλος, στο νομισματικό πεδίο, προωθείται έτι περαιτέρω η διεθνοποίηση του γιουάν μέσω της
δημιουργίας offshore κέντρου συναλλαγών σε RMB στην Ταϊβάν και τη Σιγκαπούρη, της σύναψης
διμερών συμφωνιών με τη Βραζιλία και το Ηνωμένο Βασίλειο και της επέκτασης της συμφωνίας
με τη Σιγκαπούρη για ανταλλαγές τοπικού συναλλάγματος μεταξύ Κεντρικών Τραπεζών (local
currency swap agreements) για τις μεταξύ τους εμπορικές και χρηματοοικονομικές συναλλαγές,
καθώς και μέσω της συμφωνίας απευθείας συναλλαγών (direct trading) μεταξύ γιουάν και
δολαρίου Αυστραλίας, παρακάμπτοντας με τον τρόπο αυτό το δολάριο ΗΠΑ.
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