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1. Επισκόπηση της Κινεζικής Οικονομίας
Το 2011 ήταν ο πρώτος χρόνος εφαρμογής του 12ου πενταετούς σχεδίου ανάπτυξης της Κίνας (2011 –
2015), που θεμελίωσε την επιχειρούμενη στροφή της χώρας σε ένα μοντέλο που δίνει έμφαση στην
ποιότητα της ανάπτυξης, στηρίζεται περισσότερο στην κατανάλωση και λιγότερο στις εξαγωγές, οι
οποίες, επιπλέον, αφορούν προϊόντα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας. Στους στόχους που
υιοθετήθηκαν περιλαμβάνονται:
- Μείωση του επιθυμητού μέσου ετήσιου ρυθμού μεγέθυνσης της οικονομίας σε 7%.
- Αύξηση εισαγωγής ειδών υψηλής και πράσινης τεχνολογίας, καταναλωτικών αγαθών και πρώτων
υλών, απλοποίηση εισαγωγικών διατυπώσεων και επιλεκτική μείωση δασμών, προκειμένου να
περιοριστεί το εμπορικό πλεόνασμα της χώρας.
- Από «εργοστάσια του κόσμου», μετατροπή των παράκτιων επαρχιών σε κέντρα έρευνας και
ανάπτυξης, υψηλού επιπέδου κέντρα βιομηχανικής παραγωγής και παροχής υπηρεσιών και
παράλληλα ενίσχυση των λιγότερο ανεπτυγμένων δυτικών και κεντρικών επαρχιών με μεταφορά
του μεταποιητικού τομέα των παράκτιων περιοχών προς το εσωτερικό της χώρας.
- Προσέλκυση ξένων επενδύσεων σε κλάδους υψηλής τεχνολογίας.
- Βελτίωση της ποιότητας ζωής και μερίδιο για όλους στην ανάπτυξη της χώρας.

Πράγματι, παρά τη διεθνή οικονομική συγκυρία και τις εσωτερικές προκλήσεις πολιτικής, η κινεζική
οικονομία το 2011 κινήθηκε εντός του προγραμματισμένου πλαισίου και σημείωσε ρυθμό μεγέθυνσης
9,2%, από 10,3% το 2010, ενώ σύμφωνα με εκτιμήσεις της Παγκόσμιας Τράπεζας, το 2012 θα υπάρξει
περαιτέρω συρρίκνωση σε 8,4%. Η επιβράδυνση είναι ελεγχόμενη και, παρά την αναμενόμενη συνέχεια
στη μείωση των κινεζικών εξαγωγών, λόγω της μειωμένης παγκόσμιας ζήτησης, οι υπόλοιποι πυλώνες
της ανάπτυξης, κυρίως οι επενδύσεις, εξασφαλίζουν ρυθμό μεγέθυνσης του ΑΕΠ που εξακολουθεί να
ξεπερνά τον παγκόσμιο μέσο όρο και οδηγεί, όπως όλα δείχνουν, στη διατήρηση της παγκόσμιας
κατάταξης της κινεζικής οικονομίας στη δεύτερη θέση, μετά τις ΗΠΑ.
Με την επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης των εξαγωγών, η μεγέθυνση της οικονομίας εξακολουθεί να
στηρίζεται κατά βάση στις επενδύσεις, στις οποίες αποδίδεται σχεδόν το μισό ΑΕΠ της Κίνας, ποσοστό
σημαντικά υψηλότερο από αυτό της Ιαπωνίας και της Κορέας, όταν βρίσκονταν σε αντίστοιχο επίπεδο
ανάπτυξης. Αυτό το μοντέλο ανάπτυξης, εκτιμάται ότι δεν είναι βιώσιμο, καθώς παρουσιάζει σημεία
χαμηλής παραγωγικότητας κεφαλαίου και πλεονάζουσας βιομηχανικής παραγωγικής ικανότητας, ενώ
σαφώς ευθύνεται για την εντατική κατανάλωση πόρων και την υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Την
άποψη αυτή ενισχύει και η σταθερά χαμηλή συνεισφορά της κατανάλωσης στο ΑΕΠ, μόλις 36%. Με
αύξηση συντάξεων και δαπανών για ιατρική περίθαλψη, με επιδοτήσεις για την αγορά καταναλωτικών
αγαθών και συναφή μέτρα, η κινεζική Κυβέρνηση ελπίζει σε τόνωση της καταναλωτικής δαπάνης των
νοικοκυριών, στόχος που θα επιδιωχθεί και το 2012.
Επιπλέον, καθώς η εισοδηματική ανισότητα συνεχίζει να διευρύνεται και η αγανάκτηση των πολιτών
βρίσκει νέους τρόπους έκφρασης στα κινεζικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποφασίστηκε η αύξηση
του ελάχιστου επιδόματος διαβίωσης και του μισθού των χαμηλότερα αμειβόμενων κοινωνικών
ομάδων, όπως αντίστοιχα η συγκράτηση μισθών στους κλάδους που προσφέρουν τα υψηλότερα
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εισοδήματα, σε μια προσπάθεια διασφάλισης δικαιότερης κατανομής του πλούτου. Η αύξηση του
ορίου του αφορολόγητου εισοδήματος φυσικών προσώπων και η αναδιάρθρωση της κλιμάκωσης της
φορολογίας είναι μερικά ακόμα από τα μέτρα που ανακοινώθηκαν σε αυτή την κατεύθυνση το 2011.
Ακόμα δραστικότερη ήταν η απόφαση της Κίνας, στο τέλος του έτους, να αυξήσει το όριο της
φτώχιας, από 1.196 σε 2.300 γιουάν ετήσιο εισόδημα, χαρακτηρίζοντας έτσι 128 εκ. πολίτες της ως
φτωχούς, έναντι 26,8 εκ. με βάση το προηγούμενο όριο. Η κίνηση εντάσσεται στο πλαίσιο της
προσπάθειας κατεύθυνσης περισσότερων πόρων στο φτωχό πληθυσμό, προκειμένου να αμβλυνθούν
οι κοινωνικές ανισότητες, και συνάδει με την αναθεώρηση του ορίου της φτώχιας από την Παγκόσμια
Τράπεζα το 2008. Τουλάχιστον παράπλευρη επιδίωξη, πάντως, θα πρέπει να θεωρείται και η
υπενθύμιση ότι η Κίνα εξακολουθεί να είναι αναπτυσσόμενη χώρα, με τεράστιες εσωτερικές
προκλήσεις να αντιμετωπίσει, καθώς δέχεται κριτική για τη χρήση του συγκεκριμένου επιχειρήματος,
ενώ η οικονομία της είναι δεύτερη στην παγκόσμια κατάταξη, έχει αστρονομικά συναλλαγματικά
διαθέσιμα, διαστημικό πρόγραμμα, κλπ.

Η συγκράτηση του πληθωρισμού εξακολούθησε να αποτελεί σημαντική πρόκληση για τη
μακροοικονομική πολιτική της Κίνας το 2011. Η Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα υποχρεωτικά ελάχιστα
αποθεματικά των τραπεζών και το βασικό επιτόκιο έξι και τρεις φορές μέσα στο χρόνο, αντίστοιχα. Για
τη συγκράτηση της τιμής των τροφίμων, η κινεζική Κυβέρνηση εισήγαγε επιδοτήσεις για φτωχές
οικογένειες, ενώ προχώρησε σε άμεσο έλεγχο τιμών, ζητώντας από τις επιχειρήσεις να ματαιώσουν ή
να αναβάλουν αυξήσεις στις τιμές τους. Στην περίπτωση των ακινήτων, τα μέτρα που εφαρμόσθηκαν
περιλαμβάνουν περιορισμούς στο δανεισμό για την αγορά δεύτερης και πλέον κατοικίας, επιβολή
φόρου ακινήτων πιλοτικά σε μεγάλα αστικά κέντρα, με αυτό το τελευταίο να στοχεύει κυρίως στην
εξασφάλιση ενός σταθερού εσόδου για τις τοπικές κυβερνήσεις, προκειμένου να μετριάσουν την αθρόα
παραχώρηση γης, έναντι υψηλών αντιτίμων, σε κατασκευαστές ακινήτων, οι οποίοι με τη σειρά τους
κατασκευάζουν πληθώρα απλησίαστων για το μέσο κινέζο κατοικιών, αλυσίδα που έχει οδηγήσει την
κτηματαγορά στο όριο της φούσκας. Τελευταίο μέτρο που ανακοινώθηκε από τον Π/Θ στο πλαίσιο
του νέου 5ετούς προγράμματος ανάπτυξης της χώρας, είναι η κατασκευή, μέχρι το 2015, 36 εκ.
προσιτών διαμερισμάτων με κρατική επιδότηση, εκ των οποίων τα 10 εκ. εντός του 2011.
Ο συνδυασμός «συνετής» νομισματικής πολιτικής και διοικητικών μέτρων για τη συγκράτηση των
τιμών, περιόρισαν την αύξηση του πληθωρισμού στο 5,4%. Για το 2012 προβλέπεται διατήρηση
συνετής νομισματικής πολιτικής, αν και, η σταδιακή υποχώρηση του πληθωρισμού, έδωσε ήδη από το
Δεκέμβριο του 2011 τη δυνατότητα τόνωσης της ρευστότητας στην αγορά με μικρή μείωση στα
υποχρεωτικά ελάχιστα αποθεματικά των τραπεζών, προκειμένου να εξασφαλισθεί ο επιθυμητός
ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης σε μια περίοδο που o εγχώριος κατασκευαστικός τομέας
συρρικνώνεται και η παγκόσμια ζήτηση είναι συγκρατημένη.
Επιπλέον, αναμένεται συνέχεια στον περιορισμό της πιστωτικής επέκτασης, ιδίως προς τις τοπικές
Κυβερνήσεις και τον κατασκευαστικό κλάδο, καθώς το 2012 πολλά δάνεια προς τοπικές Κυβερνήσεις
ωριμάζουν και δεν αποκλείεται να υπάρξουν περιπτώσεις αδυναμίας εξυπηρέτησής τους. Από την
άλλη πλευρά, και ενώ επίκεινται χρεοκοπίες και συγχωνεύσεις για την εξυγίανση της αγοράς ακινήτων,
η Κυβέρνηση έχει να αντιμετωπίσει τις συνέπειες της μειωμένης ρευστότητας των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων. Η προτίμηση του επίσημου τραπεζικού τομέα στο δανεισμό κρατικών επιχειρήσεων και
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η περιοριστική νομισματική πολιτική, οδήγησαν σε ανεξέλεγκτη δράση το «σκιώδη τραπεζικό τομέα»,
που δανείζει τις ΜΜΕ με επιτόκια πολύ υψηλότερα από αυτά του επίσημου (αναφέρονται επιτόκια της
τάξης του 80-100%), οδηγώντας πολλές από αυτές σε χρεοκοπία. Τον Οκτώβριο ο Π/Θ Wen
επισκέφθηκε εσπευσμένα την πόλη Wenzhou, επαρχία Zhejiang, για να κατευνάσει τα πνεύματα από
την ανεξέλεγκτη κατάρρευση του εκεί παρατραπεζικού συστήματος, στο οποίο υπολογίζεται ότι
συμμετέχει το 60% των επιχειρήσεων και το 89% των νοικοκυριών της πόλης. Το φαινόμενο έχει τοπικό
χαρακτήρα και εντοπίζεται κυρίως στις ανατολικές, εξαγωγικά προσανατολισμένες επαρχίες, που το
2011 αντιμετώπισαν συνδυασμό δυσμενών παραγόντων με την αύξηση της τιμής των παραγωγικών
συντελεστών, τη μείωση των εξαγωγών και τον περαιτέρω περιορισμό της πρόσβασής τους σε
κεφάλαια. Με τα δάνεια του σκιώδους τραπεζικού συστήματος να παραμένουν σχετικά χαμηλά σε
εθνικό επίπεδο (περίπου 4 τρισ. γιουάν το πρώτο εξάμηνο του 2011 ή 8% των δανείων του επίσημου
τομέα) εκτιμάται ότι το πρόβλημα δεν πρόκειται να επεκταθεί σε όλη τη χώρα. Ωστόσο, θα αποτελέσει
μια ακόμα πρόκληση για την κινεζική Κυβέρνηση το 2012, καθώς, περαιτέρω πιστωτικός περιορισμός
μπορεί να οδηγήσει σε άνοδο των επιτοκίων του σκιώδους τραπεζικού συστήματος και άρα σε
μεγαλύτερη διαρροή καταθέσεων προς τον δελεαστικότερο ανεπίσημο τομέα. Επιπλέον, ενδεχόμενη
επιδείνωση των παραγόντων που δημιούργησαν τις συνθήκες για την ανάπτυξη του σκιώδους
τραπεζικού συστήματος θα οδηγήσει σε περισσότερες χρεοκοπίες, επιφέροντας, τελικά, σημαντικές
επιπτώσεις στην ανάπτυξη.

Το 2011 έγιναν μερικά ακόμα βήματα στην κατεύθυνση διεθνοποίησης του κινεζικού νομίσματος.
Μεταξύ άλλων, επιτράπηκε, πιλοτικά, στις κινεζικές εταιρίες να προβαίνουν σε επενδύσεις στο
εξωτερικό χρησιμοποιώντας το γιουάν, ανακοινώθηκε η πρόθεση ανάδειξης του Λονδίνου ως μία από
τις κύριες offshore αγορές για το κινεζικό νόμισμα, όπως και η υπογραφή, στις αρχές του 2012 κατά
πάσα πιθανότητα, συμφωνίας με τις χώρες του ASEAN 1, τον τρίτο εμπορικό εταίρο της Κίνας – σαν
ομάδα, για τη διεξαγωγή του μεταξύ των δύο μερών εμπορίου σε γιουάν. Οι κινήσεις αυτές μαρτυρούν
την πρόθεση της κινεζικής Κυβέρνησης να χαλαρώσει τον έλεγχο στο γιουάν και να επιτρέψει
σταδιακά τη διεθνοποίησή του, καθώς είναι προφανές ότι η ισχύς της κινεζικής οικονομίας
παγκοσμίως δε συμβαδίζει με αυτήν του νομίσματός της. Πάντως, ενόψει και της αλλαγής πολιτικής
ηγεσίας στο τέλος του 2012, δεν θα πρέπει να αναμένονται δραστικές κινήσεις, ενώ η εποχή που το
γιουάν θα είναι πλήρως μετατρέψιμο, ή ακόμα περισσότερο, που θα αποτελεί αποθεματικό νόμισμα,
είναι μάλλον μακριά και πέρα από την πολιτική βούληση, η πορεία του θα καθοριστεί από τις δυνάμεις
της αγοράς. Προς το παρόν και σε ότι αφορά τη σχέση του γιουάν με το δολάριο, η κινεζική
Κυβέρνηση θα πρέπει να ισορροπήσει ανάμεσα στις φθίνουσες εξαγωγές και στον αυξανόμενο
προστατευτισμό από την πλευρά των εταίρων της, ιδίως εν όψει αμερικανικών εκλογών, από τη μία,
και στην ανάγκη αγοράς διαρκώς ακριβότερων πρώτων υλών και ενέργειας, όπως και σε αυτήν
ενίσχυσης της εσωτερικής κατανάλωσης, από την άλλη. Πιο πιθανό σενάριο φαίνεται πως θα είναι η
ήπια ανατίμηση του γιουάν έναντι του δολαρίου μεσοπρόθεσμα, ενώ καθώς το εμπορικό πλεόνασμα
της Κίνας σταδιακά θα συρρικνώνεται, δεν αποκλείεται και η αντίθετη πορεία συναλλαγματικής
ισοτιμίας.

1

Βιετνάμ, Ινδονησία, Καμπότζη, Λάος, Μαλαισία, Μπρουνέι Νταρουσαλάμ, Μυανμάρ, Σιγκαπούρη, Ταϊλάνδη, Φιλιππίνες.
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Το 2011 ήταν σημαντική χρονιά για έναν ακόμα λόγο: συμπληρώθηκαν δέκα χρόνια από την
προσχώρηση της Κίνας στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. Στο διάστημα αυτό οι εξαγωγές της
χώρας πενταπλασιάστηκαν, φέρνοντάς την στην πρώτη θέση της παγκόσμιας κατάταξης, ενώ
αντίστοιχη πορεία ακολούθησαν και οι εισαγωγές της, οπότε και αναδείχτηκε στο δεύτερο μεγαλύτερο
εισαγωγέα διεθνώς.
Το έτος έκλεισε με αύξηση εμπορίου 22,5% και περαιτέρω συρρίκνωση του πλεονάσματος της Κίνας σε
156 από 183,1 δισ. USD το 2010. Πάντως, η χώρα κατέγραψε νέο ρεκόρ συναλλαγματικών
αποθεμάτων, 3,18 τρισ. USD (έναντι 2,85 τρισ. στο τέλος του 2010).
Εξάλλου, στα δέκα χρόνια από την προσχώρησή της στον ΠΟΕ, η Κίνα έγινε ο προτιμητέος
προορισμός ξένων άμεσων επενδύσεων, προσελκύοντας περί τις 350.000 ξένες επιχειρήσεις στο
έδαφός της. Μια άλλη ιστορική εξέλιξη υπήρξε η διεθνοποίηση των κινεζικών επιχειρήσεων και η
ανάδειξη της Κίνας σε σημαντική πηγή κεφαλαίων. Μέχρι το τέλος του 2010, 54 κινεζικές εταιρίες –
κυρίως κρατικές – φιλοξενούνταν στον κατάλογο Fortune 500, έναντι 12 το 2001, ενώ το μεταξύ 2002
και 2010, η εκροή επενδύσεων της χώρας αυξανόταν κατά 50% το χρόνο (αν και σημαντικό τους
μέρος φαίνεται πως επιστρέφει στην Κίνα – round-tripping).
Παρά τις δεσμεύσεις για φιλελευθεροποίηση πάντως, η Κίνα εξακολουθεί να εφαρμόζει σημαντικούς
περιορισμούς και εμπόδια στο εμπόριο και στις ξένες επενδύσεις, ενώ ενισχύει με διάφορες
προτιμησιακές πολιτικές την εγχώρια βιομηχανία. Χαρακτηριστικό είναι ότι, στο τέλος του 2011 οι
διαπραγματεύσεις για την προσχώρησή της στη Συμφωνία για τις Δημόσιες Προμήθειες (GPA) του
ΠΟΕ απέτυχαν και πάλι, με τη χώρα να εξακολουθεί να εφαρμόζει πολιτικές προτίμησης κινεζικών
προϊόντων και υπηρεσιών στις κρατικές της προμήθειες.
Ωστόσο, η Κίνα διεκδικεί να της αποδοθεί άμεσα Καθεστώς Οικονομίας της Αγοράς (Market Economy
Status), αντί του 2016, οπότε και θα λάβει αυτοδίκαια το χαρακτηρισμό, σύμφωνα με τους όρους
προσχώρησής της στον ΠΟΕ. Το θέμα επανήλθε σε αρκετές περιστάσεις το 2011, με πιο πρόσφατη την
ομιλία του Π/Θ Wen στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Ντάλιαν, με την οποία φάνηκε να
εξαρτά ενδεχόμενη παρέμβαση της χώρας του στην κρίση χρέους της ευρωζώνης από την αναγνώριση
από την ΕΕ καθεστώτος οικονομίας της αγοράς στην Κίνα, σύνδεση που στη συνέχεια αποδόθηκε σε
παρανόηση.
Είναι προφανές πάντως, ότι η Κίνα αντιλαμβάνεται πως η συμμετοχή στον Παγκόσμιο Οργανισμό
Εμπορίου είναι προς όφελός της, ενώ τα τελευταία χρόνια δείχνει όλο και μεγαλύτερη εξοικείωση με
την εφαρμογή των κανόνων και την αξιοποίηση των μέσων που παρέχει το πολυμερές σύστημα
διαπραγμάτευσης για τη διασφάλιση των εμπορικών της συμφερόντων. Θα πρέπει να θεωρείται
βέβαιο, ότι στο μέλλον, η Κίνα θα διεκδικήσει ενεργότερο ρόλο στη διαμόρφωση αυτών των κανόνων
και των θέσεων του Οργανισμού, προκειμένου να εδραιώσει και να διευρύνει τη σφαίρα επιρροής της
στην παγκόσμια οικονομία.

Το 2012, χρονιά αλλαγής της πολιτικής ηγεσίας της Κίνας, η χώρα θα επιδιώξει σταθερότητα στα
μακροοικονομικά της μεγέθη και σχετικά ταχύ ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης. Σημαντικές αποφάσεις
σε τομείς κρίσιμους για την ανάπτυξη του εξωτερικού εμπορίου και των επενδύσεων (άμβλυνση
εμποδίων και περιορισμών, ανατίμηση νομίσματος, κλπ), είναι πιο πιθανό να αναβληθούν για τις αρχές
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του 2013. Σε κάθε περίπτωση, η Κίνα θα εξακολουθήσει την εντυπωσιακή της πορεία και, στο βαθμό
που θα καταφέρει να εφαρμόσει το νέο αναπτυξιακό μοντέλο που προβλέπει το 12ο πενταετές σχέδιο
ανάπτυξης, με παράλληλη εξασφάλιση της κοινωνικής ειρήνης, μπορεί να ελπίζει σε ρυθμούς
οικονομικής μεγέθυνσης πολύ πάνω του μέσου όρου για μια ακόμα δεκαετία. Με δεδηλωμένους
στόχους την αύξηση της εσωτερικής κατανάλωσης, την ενθάρρυνση της εισαγωγής τεχνολογίας και τη
διεθνοποίηση των επιχειρήσεών της, η αγορά και τα κεφάλαια της Κίνας θα εξακολουθήσουν να
αποτελούν δέλεαρ για όλες τις χώρες.

Στον πίνακα που ακολουθεί, συνοψίζονται τα βασικά μεγέθη της κινεζικής οικονομίας.

Πίνακας 1: Κύρια μεγέθη της κινεζικής οικονομίας
2009

2010

2011

Ονομαστικό ΑΕΠ

33,5 τρισ. γιουάν (4,9 τρισ.
USD)

39,798 τρισ. γιουάν (6,05 τρισ.
USD)

47,16 τρισ. γιουάν (7,26
τρισ. USD)

Σύνθεση ΑΕΠ

Πρωτογενής τομέας: 10,6%
Δευτερογενής τομέας: 46,8%
Τριτογενής τομέας: 42,6%

Πρωτογενής τομέας: 10,17%
Δευτερογενής τομέας: 46,86%
Τριτογενής τομέας: 42,97%

Πρωτογενής τομέας: 10,1%
Δευτερογενής τομέας: 46,8%
Τριτογενής τομέας: 43,1%

ΑΕΠ – μεταβολή

8,7%

10,3%

9,2%

Δείκτης τιμών καταναλωτή

-0,7%

4,6%

5,4%

Κατά κεφαλή διαθέσιμο
εισόδημα

Αστικά κέντρα: 17.175 γιουάν
Ύπαιθρος: 5.153 γιουάν

Αστικά κέντρα: 19.109 γιουάν
Ύπαιθρος: 5.919 γιουάν

Αστικά κέντρα: 21.810
γιουάν
Ύπαιθρος: 6.977 γιουάν

Κατά κεφαλή καταναλωτική
δαπάνη

Αστικά κέντρα: 12.265 γιουάν
Ύπαιθρος: μ/δ

Αστικά κέντρα: 13.471 γιουάν
Ύπαιθρος: 4.382 γιουάν

Αστικά κέντρα: 15.161
γιουάν
Ύπαιθρος: 5.221 γιουάν

Συναλλαγματικά αποθέματα

2,3992 τρισ. USD
23,28% μεταβολή

2,85 τρισ. USD
18,7% μεταβολή

3,18 τρισ. USD

Προσφορά χρήματος –
μεταβολή

Μ0: 11,8%
Μ1: 32,4%
Μ2: 27,7%

Μ0: 16,7%
Μ1: 21,2%
M2: 19,7%

Μ0: 13,8%
Μ1: 7,9%
M2: 13,6%

Εισαγωγές

1,0056 τρισ. USD
-11,2% μεταβολή

1,3948 τρισ. USD
38,7% μεταβολή

1,74 τρισ. USD
24,9% μεταβολή

Εξαγωγές

1,2017 τρισ. USD
-16,0% μεταβολή

1,5779 τρισ. USD
31,3% μεταβολή

1,9 τρισ. USD
20,3% μεταβολή

Εισροή ΞΑΕ

90,0 δισ. USD
-2,6% μεταβολή

105,74 δισ. USD
17,4% μεταβολή

116,01 δισ. USD
9,72% μεταβολή

Εκροή ΞΑΕ

43,3 δισ. USD
6,5% μεταβολή

59 δισ. USD
36,3% μεταβολή

60,07 δισ. USD
1,8% μεταβολή

2. Εμπόριο Αγαθών
Η Λ.Δ. Κίνας διατήρησε την πρώτη θέση παγκομίως στις εξαγωγές αγαθών κατά το 2011. Ο συνολικός
όγκος εμπορικών ροών ανήλθε στα 3,64 τρισεκ. USD, αυξημένος κατά 22,5% σε σχέση με το 2010. Οι
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εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 20,3%, στα 1,899 τρισεκ. USD, ενώ οι εισαγωγές αυξήθηκαν με ταχύτερους
ρυθμούς στα 1,743 τρισεκ. USD (+24,9%). Το εμπορικό πλεόνασμα ανήλθε στα 156 δισ. USD.
Αναλύοντας τη γεωγραφική κατανομή του διεθνούς εμπορίου της Λ.Δ. Κίνας για το 2011,
παρατηρούμε πως το εμπόριο με χώρες της Ασίας αντιπροσωπεύει πλέον του ημίσεος του συνολικού
όγκου, ενώ είναι ελλειμματικό ως προς τη Λ.Δ. Κίνας. Οι σημαντικότεροι εμπορικοί εταίροι είναι η
Ιαπωνία, το Χόνγκ Κόνγκ, η Νότια Κορέα και η Ταϊβάν. Εξ αυτών, η Λ.Δ. Κίνας εμφανίζει εμπορικό
πλεόνασμα μόνο με το Χόνγκ Κόνγκ.
Το εμπόριο με την αμερικανική ήπειρο αντιπροσωπεύει το 20% του συνολικού όγκου, με τις Η.Π.Α. να
αποτελούν το 12% και να συνεισφέρουν σχεδόν καθ’ ολοκληρίαν στο εμπορικό πλεόνασμα ύψους 208
δισ. USD. Όσον αφορά τη Λατινική Αμερική, η Βραζιλία και η Χιλή είναι σημαντικοί προμηθευτές
μετάλλων και αγροτοδιατροφικών προϊόντων, με αποτέλεσμα η Λ.Δ. Κίνας να παρουσιάζει υψηλό
εμπορικό έλλειμμα με τις δύο χώρες.
Το εμπόριο με την Ευρώπη ανέρχεται στο 19% του συνολικού όγκου και παρουσιάζει πλεόνασμα για
τη Λ.Δ. Κίνας ύψους 127 δισ. USD. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο σημαντικότερος πελάτης των
κινεζικών εξαγωγών (19% επί του συνόλου), με τη Γερμανία να αποτελεί την εξαίρεση ως προς το
πρόσημο των εμπορικών ροών (έλλειμμα 17 δισ. USD για τη Λ.Δ. Κίνας), καθώς αντιπροσωπεύει
περίπου το 45% των συνολικών εξαγωγών της Ε.Ε.. Ο δεύτερος σημαντικότερος εταίρος από την Ε.Ε.
είναι η Ολλανδία, με ένα ακραία πλεονασματικό ισοζύγιο της Λ.Δ. Κίνας, λόγω του Rotterdam Effect.
Το διμερές εμπόριο με τη Ρωσική Ομοσπονδία είναι ισορροπημένο, ενώ αξίζει επισήμανσης το ισχυρό
πλεόνασμα που παρουσιάζει η Ελβετία με τη Λ.Δ. Κίνας, ύψους 23,4 δισ. USD.
Το εμπόριο με την Αφρική αποτελεί το 5% του συνολικού και είναι ελλειμματικό για τη Λ.Δ. Κίνας.
Κυριότεροι εμπορικοί εταίροι είναι η Νότια Αφρική και η Αγκόλα, με ελλειμματικό ισοζύγιο ως προς τις
δύο χώρες, κυρίως λόγω πολύτιμων μετάλλων και πετρελαίου αντίστοιχα.
Τέλος, στην ήπειρο της Ωκεανίας, δεσπόζει η Αυστραλία που απολαμβάνει εμπορικό πλεόνασμα με τη
Λ.Δ. Κίνας, ύψους 48 δισ. USD για το 2011, χάρις στις εξαγωγές μετάλλων προς τη Λ.Δ. Κίνας.
Πίνακας 2: Διεθνές Εμπόριο Αγαθών Λ.Δ. Κίνας ανά γεωγραφική περιοχή, 2011
Όγκος Εξαγωγές Εισαγωγές
ΣΥΝΟΛΟ
Ασία
Ιαπωνία
Χόνγκ Κόνγκ
Νότια Κορέα
Ταϊβάν
Αμερική
Βόρεια Αμερική
Η.Π.Α.
Καναδάς
Λατινική Αμερική

Αξία σε δισ. USD
3642
1899
1743
1903
899
1004
343
148
195
283
268
15
246
83
163
160
35
125
736
472
264
494
350
144
447
325
122
47
25
22
242
122
120

Όγκος Εξαγωγές Εισαγωγές
Ισοζύγιο
156
-105
-47
253
-80
-90
208
206
203
3
2

100%
52%
9%
8%
7%
4%
20%
14%
12%
1%
7%

Μερίδιο %
100%
47%
8%
14%
4%
2%
25%
18%
17%
1%
6%
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100%
58%
11%
1%
9%
7%
15%
8%
7%
1%
7%
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Βραζιλία
Μεξικό
Χιλή
Ευρώπη
Ε.Ε.-27
Γερμανία
Ολλανδία
Ρωσία
Αφρική
Νότια Αφρική
Αγκόλα
Ωκεανία
Αυστραλία

84
33
32
701
567
169
68
79
166
45
28
130
117
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32
24
11
414
356
76
59
39
73
13
3
41
34

52
9
21
287
211
93
9
40
93
32
25
89
83

-20
15
-10
127
145
-17
50
-1
-20
-19
-22
-48
-49

2%
1%
1%
19%
16%
5%
2%
2%
5%
1%
1%
4%
3%

2%
1%
1%
22%
19%
4%
3%
2%
4%
1%
0%
2%
2%

3%
1%
1%
16%
12%
5%
1%
2%
5%
2%
1%
5%
5%

Πηγή: GAC,
προσωρινά στοιχεία
Αναλύοντας τη κλαδική διάρθρωση του εμπορίου αγαθών της Λ.Δ. Κίνας, παρατηρούμε ότι η Λ.Δ.
Κίνας είναι καθαρός εισαγωγέας πρώτων υλών, πλαστικών σε πρωτογενή μορφή και καυσίμων, τα
οποία χρησιμοποιούνται για την παραγωγή μηχανημάτων, βιομηχανικών ειδών, ενδυμάτων,
παιχνιδιών και λοιπών προϊόντων στα οποία κατέχει παραγωγική εξειδίκευση.
Πίνακας 3: Διεθνές Εμπόριο Αγαθών Λ.Δ. Κίνας ανά κλαδική διάρθρωση, 2011
ΠΙΝΑΚΑΣ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΛΑΔΟ

ΚΛΑΔΟΣ SITC
0 ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΖΩΑ ΖΩΝΤΑΝΑ
1 ΠΟΤΑ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΣ
2 ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΜΗ ΕΔΩΔΙΜΕΣ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΚΑΥΣΙΜΑ
3 ΟΡΥΚΤΑ, ΚΑΥΣΙΜΑ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ, ΚΛΠ.
4 ΛΑΔΙΑ ΚΑΙ ΛΙΠΗ ΖΩΙΚΗΣ Η' ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
5 ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ, (Μ.Α.Κ.)
6 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ΠΡΩΤΗ ΥΛΗ
7 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
8 ΔΙΑΦΟΡΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ
9 ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΑ
ΣΥΝΟΛΟ
Πηγή: GAC, προσωρινά στοιχεία

Όγκος
Αξία σε
δις USD
80
6
300
308
12
296
470
1532
587
51
3642

%
2%
0%
8%
8%
0%
8%
13%
42%
16%
1%
100%

Εξαγωγές
Αξία
σε δις
USD
%
51
3%
2
0%
15
1%
32
2%
1
0%
115
6%
320
17%
902
47%
459
24%
2
0%
1899
100%

Εισαγωγές
Αξία
σε δις
USD
%
29
2%
4
0%
285
16%
276
16%
11
1%
181
10%
150
9%
630
36%
128
7%
49
3%
1743
100%

Ισοζύγιο
22
-2
-270
-244
-10
-66
170
272
331
-47
156

Πέραν της γεωγραφικής και κλαδικής διάρθρωσης του εμπορίου αγαθών της Λ.Δ. Κίνας, θα πρέπει να
αναφερθούν οι εξής σημαντικές παράμετροι: πρώτον, περίπου το 50% του εμπορίου διεξάγεται από
εταιρίες με ξένα επενδεδυμένα κεφάλαια (foreign-invested enterprises) και δεύτερον, ένα σημαντικό
μέρος του εμπορίου (περίπου το 1/3 επί του συνόλου) αφορά processing trade, δηλαδή εισαγωγή
πρώτων υλών ή υλικών για συναρμολόγηση ή κατασκευή του προϊόντος και άμεση εξαγωγή του.
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3. Εμπόριο Υπηρεσιών

Η Κίνα καταλαμβάνει την τέταρτη θέση στο παγκόσμιο εμπόριο υπηρεσιών μετά τις ΗΠΑ, Γερμανία
και Ηνωμένο Βασίλειο (3η θέση όσον αφορά τις εισαγωγές). Σύμφωνα με τα στοιχεία του Π.Ο.Ε. για το
2010, το εμπόριο υπηρεσιών της Λ.Δ. Κίνας αυξήθηκε κατά 26,4% στα 362,4 δισ. USD και αποτελεί
πλέον το 5% του παγκόσμιου εμπορίου υπηρεσιών. Οι εξαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν στα 170,2 δισ.
USD (+32,4%), ενώ οι εισαγωγές αυξήθηκαν στα 192,2 δισ. USD (+21,5%). Όπως φαίνεται από τον
παρακάτω Πίνακα, η Λ.Δ. Κίνας παρουσιάζει σταθερά έλλειμμα στο εμπόριο υπηρεσιών, το οποίο
ανήλθε το 2010 στα 22 δισεκ . USD.
Σύμφωνα, εξάλλου, με τα προσωρινά στοιχεία του 2011, οι εξαγωγές ανήλθαν στα 182,1 δισ. USD
(+7% y-o-y), ενώ οι εισαγωγές στα 237 δισ. USD (+23,3% y-o-y). Το συνολικό εμπόριο υπηρεσιών της
Λ.Δ. Κίνας αυξήθηκε στα 419,1 δισ. USD (+15,6% y-o-y) και το έλλειμμα διευρύνθηκε στα 54,9 δισ.
USD.
Πίνακας 4: Εξέλιξη Εμπορίου Υπηρεσιών Λ.Δ. Κίνας, 2007-2011
Όγκος Εμπορίου
Έτος

Εξαγωγές

% y-oy

Μερίδιο

30,9

3,8

Αξία
σε δισ.
$
121,7

Εισαγωγές

2007

Αξία
σε δισ.
$
250,9

% y-oy

Μερίδιο

33,1

3,6

Αξία
σε δισ.
$
129,3

2008

304,5

21,4

4,1

146,4

20,4

3,8

158,0

22,2

4,4

2009

286,7

-5,8

4,3

128,6

-12,2

3,8

158,1

0,1

4,9

2010

362,4

26,4

5,0

170,2

32,4

4,6

192,2

21,5

5,5

2011

419,1

15,6

Ν/Α

182,1

7,0

Ν/Α

237,0

23,3

Ν/Α

% y-oy

Μερίδιο

28,8

4,1

Πηγή: WTO, UNCTAD, MOFCOM

Αναλύοντας τις κινεζικές εξαγωγές ανά κλάδο (στ. 2010), διακρίνουμε πως οι σημαντικότεροι κλάδοι
υπηρεσιών είναι οι ταξιδιωτικές υπηρεσίες (45,8 δισ. USD), οι λοιπές υπηρεσίες προς επιχειρήσεις (35,6
δισ. USD), οι μεταφορικές υπηρεσίες (34,2 δισ. USD) και οι συμβουλευτικές υπηρεσίες (22,8 δισ. USD).
Η αντίστοιχη ανάλυση των κινεζικών εισαγωγών δείχνει πως οι σημαντικότεροι κλάδοι είναι οι
μεταφορές (63,3 δισ. USD), οι ταξιδιωτικές υπηρεσίες (54,9 δισ. USD), οι λοιπές υπηρεσίες προς
επιχειρήσεις (17,1 δισ. USD) και οι ασφαλιστικές υπηρεσίες (15,8 δισ. USD).
Πίνακας 5: Εμπόριο Υπηρεσιών Λ.Δ. Κίνας ανά κλάδο, 2010
Εξαγωγές
2010

ΣΎΝΟΛΟ

Αξία
σε δισ.
$
170,2

% y-o-y
32,4

Εισαγωγές
Μερίδιο

Αξία
σε δισ.
$

% y-oy

Μερίδιο

100,0

192,2

21,5

100,0
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34,2

45,2

20,1

63,3

35,8

32,9

Ταξιδιωτικές Υπηρεσίες

45,8

15,5

26,9

54,9

25,6

28,6

Υπηρεσίες επικοινωνιών

1,2

1,8

0,7

1,1

-6,0

0,6

14,5

53,2

8,5

5,1

-13,6

2,6

Ασφάλειες

1,7

8,2

1,0

15,8

39,3

8,2

Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες
Υπηρεσίες πληροφοριών και
πληροφορικής
Δικαιώματα εκμετάλλευσης και τέλη
αδείας
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

1,3

204,6

0,8

1,4

91,2

0,7

9,3

42,1

5,4

3,0

-8,3

1,5

0,8

93,4

0,5

13,0

17,8

6,8

22,8

22,3

13,4

15,1

12,5

7,9

Διαφήμιση, ΜΜΕ

2,9

24,8

1,7

2,0

4,4

1,1

Οπτικοακουστικές υπηρεσίες

0,1

26,4

0,1

0,4

33,2

0,2

35,6

44,1

20,9

17,2

-8,5

8,9

Κατασκευές

Λοιπές υπηρεσίες προς επιχειρήσεις
Πηγή: WTO, MOFCOM

Αναλύοντας το κινεζικό εμπόριο υπηρεσιών ανά χώρα, βλέπουμε πως οι σημαντικότεροι εταίροι είναι
το Χόνγκ Κόνγκ, η Ιαπωνία, η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Η.Π.Α. και οι χώρες ASEAN. Η Λ.Δ. Κίνας
διατηρεί πλεόνασμα στο εμπόριο υπηρεσιών με το Χόνγκ Κόνγκ, ενώ αντίθετα υψηλό έλλειμμα με την
Ιαπωνία, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Η.Π.Α..
Το εμπόριο υπηρεσιών της Λ.Δ. Κίνας αντιπροσωπεύει μόλις το 11% των διεθνών συναλλαγών της (το
89% είναι εμπόριο αγαθών), σε αντίθεση με το παγκόσμιο εμπόριο υπηρεσιών που αντιπροσωπεύει το
19% του διεθνούς διεξαγόμενου εμπορίου. Αναγνωρίζοντας αυτήν την αναντιστοιχία, η κινέζικη
κυβέρνηση περιέλαβε στους στόχους του 12ου Πενταετούς Σχεδίου την ανάπυξη του εμπορίου
υπηρεσίων, με κύριους κλάδους-στόχους τις ταξιδιωτικές υπηρεσίες (τουρισμός), τις υπηρεσίες ΤΠΕ,
τις υπηρεσίες logistics και outsourcing, καθώς και τις οπτικοακουστικές υπηρεσίες (κυρίως
κινηματογράφος). Επίσης, στο πλαίσιο της διεθνοποίησης του γιουάν, αναμένεται πως ο κλάδος των
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών θα γνωρίσει άνθηση.

4. Άμεσες Ξένες Επενδύσεις
4.1.

Εισροή επενδύσεων

Σύμφωνα με στοιχεία του κινεζικού Υπουργείου Εμπορίου, η Κίνα αποτελεί δεύτερο επενδυτικό
προορισμό διεθνώς μετά τις ΗΠΑ, με την εισροή ΑΞΕ να φτάνει τα 116,01 δισ. USD το 2011,
παρουσιάζοντας αύξηση 9,7% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Βασικές πηγές επενδυτικών
κεφαλαίων ήταν το Χονγκ Κονγκ (77,01 δισ. USD), η Ταϊβάν (6,7 δισ. USD), η Ιαπωνία (6,3 δισ. USD),
η Σιγκαπούρη (6,3 δισ. USD), και οι ΗΠΑ (3 δισ. USD).

Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Πρεσβείας Ελλάδος στο Πεκίνο
Web: www.agora.mfa.gr/cn89 E-mail: ecocom-beijing@mfa.gr

11

Ετήσια Έκθεση 2011

Πίνακας 6: Εισροή ΞΑΕ στη Λ.Δ. Κίνας, 2011
Χώρα/Περιοχή

Αξία σε εκατ. $

Χόνγκ Κόνγκ
Ταϊβάν

6.727

Ιαπωνία

6.348

Σιγκαπούρη

6.328

Η.Π.Α.

2.995

Νότια Κορέα

2.551

Ηνωμένο Βασίλειο

1.610

Γερμανία

1.136

Γαλλία

802

Ολλανδία

767

Άλλες χώρες/περιοχές
Σύνολο

4.2.

77.011

9.736
116.011

Εκροή επενδύσεων

Η εκροή επενδύσεων από τη Λ.Δ. Κίνας το 2011 παρουσίασε μικρή αύξηση κατά 1,8%, σε σχέση με το
προηγούμενο έτος. Ειδικότερα, οι επενδύσεις εκτός χρηματοοικονομικού τομέα ανήλθαν στα 60,07 δισ.
USD, με τις επενδύσεις σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ανέρχονται σε 4,61 δισ. USD. (7,8% επί
του συνόλου). Οι σημαντικότεροι κλάδοι προορισμού των κινεζικών επενδύσεων στο εξωτερικό ήταν ο
κλάδος της μεταποίησης, η ενέργεια (εξόρυξη, ηλεκτρισμός), οι τηλεπικοινωνίες και η λιανική.
Για πιο αναλυτικά στοιχεία για τις άμεσες ξένες επενδύσεις από και προς τη Λ.Δ. Κίνας, παρακαλούμε
αναφερθείτε στο Σημείωμα του Γραφείου μας για τις Επενδύσεις.

5. Διμερείς Οικονομικές και Εμπορικές Σχέσεις
5.1.

Διμερές Εμπόριο Αγαθών

Το διμερές εμπόριο αγαθών με τη Λ.Δ. Κίνας εξακολουθεί να είναι σε μεγάλο βαθμό ελλειμματικό.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, κατά το 2011, παρατηρήθηκε κάμψη των ελληνικών εισαγωγών
κινεζικών προϊόντων στα 2,52 δισ. € (-12,32%), οφειλόμενη σε μεγάλο βαθμό στην υφεσιακή πορεία της
ελληνικής οικονομίας, αλλά και στην κάμψη της παγκόσμιας ναυτιλίας, που είχε ως αποτέλεσμα
μειωμένες παραγγελίες και παραδόσεις πλοίων. Αντίθετα, οι ελληνικές εξαγωγές αυξήθηκαν στα
288,25 εκατ. € (+84,9%), ενισχυμένες, κυρίως, από ενδεχομένως μη επαναλαμβανόμενες εξαγωγές
πρώτων υλών (βαμβάκι), ορυκτών και καυσίμων 2.

2

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Γενικής Δ/νσης Τελωνείων της Κίνας, η ετήσια ποσοστιαία μεταβολή του διμερούς
εμπορίου είναι αρκετά διαφοροποιημένη. Ειδικότερα, οι ελληνικές εξαγωγές εμφανίζουν μείωση, σε σχέση με το
2010, κατά 9,4% (353,87 εκ. US$), ενώ οι ελληνικές εισαγωγές εμφανίζουν ανεπαίσθητη μείωση κατά 0,2% (3,95 δις.
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Πίνακας 7: Ελληνικές εισαγωγές από Λ.Δ. Κίνας, 2010 – 2011
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΚΩΔΙΚO SITC
0 ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΖΩΑ ΖΩΝΤΑΝΑ
1 ΠΟΤΑ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΣ
2 ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΜΗ ΕΔΩΔΙΜΕΣ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΚΑΥΣΙΜΑ
3 ΟΡΥΚΤΑ, ΚΑΥΣΙΜΑ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ, ΚΛΠ.
4 ΛΑΔΙΑ ΚΑΙ ΛΙΠΗ ΖΩΙΚΗΣ Η' ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
5 ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ, (Μ.Α.Κ.)
6 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΑ ΚΥΡΙΩΣ ΚΑΤΑ ΠΡΩΤΗ ΥΛΗ
7 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
8 ΔΙΑΦΟΡΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ
9 ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΣΥΝΟΛΟ

2010
€

2011
€

Ετήσια
Μεταβολή

29.041.471

33.562.666

15,57%

2.461.227

5.369.109

118,15%

27.597.499

102.357.451

270,89%

128.838

882.570

585,02%

1.655.486

1.472.118

-11,08%

69.150.974

77.315.405

11,81%

446.853.099

409.382.878

-8,39%

1.421.603.906

1.121.359.814

-21,12%

881.790.042

771.715.044

-12,48%

7.979

31.725

297,61%

2.880.290.521

2.525.321.420

-12,32%

Πηγή: Eurostat, επεξεργασία στοιχείων από Γρ. ΟΕΥ Πεκίνου

Η κάμψη των ελληνικών εισαγωγών οφείλεται κατά ένα μεγάλο ποσοστό στις λιγότερες παραδόσεις
πλοίων στους Έλληνες εφοπλιστές (-56%). Αντίθετα, ισχυρή αύξηση της ζήτησης παρουσιάστηκε για
φωτοβολταϊκά πάνελ (+240%) και σκραπ μετάλλων (+468%).

Πίνακας 8: Ελληνικές Εξαγωγές προς Λ.Δ. Κίνας, 2010 – 2011
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΚΩΔΙΚO SITC

2010
€

2011
€

0 ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΖΩΑ ΖΩΝΤΑΝΑ

1.522.582

2.852.647

87,36%

631.181

2.130.237

237,50%

109.165.130

196.443.300

79,95%

905.803

21.579.453

2282,36%

4 ΛΑΔΙΑ ΚΑΙ ΛΙΠΗ ΖΩΙΚΗΣ Η' ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

4.241.805

6.457.417

52,23%

5 ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ, (Μ.Α.Κ.)

9.018.382

7.855.719

-12,89%

12.834.757

20.986.181

63,51%

7 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

7.528.506

7.800.125

3,61%

8 ΔΙΑΦΟΡΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ

1.656.505

1.447.958

-12,59%

9 ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

8.394.298

20.701.488

146,61%

155.898.949

288.254.525

84,90%

1 ΠΟΤΑ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΣ
2 ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΜΗ ΕΔΩΔΙΜΕΣ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΚΑΥΣΙΜΑ
3 ΟΡΥΚΤΑ, ΚΑΥΣΙΜΑ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ, ΚΛΠ.

6 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΑ ΚΥΡΙΩΣ ΚΑΤΑ ΠΡΩΤΗ ΥΛΗ

ΣΥΝΟΛΟ

Ετήσια
Μεταβολή

Πηγή: Eurostat, επεξεργασία στοιχείων από Γρ. ΟΕΥ Πεκίνου

Η εκρηκτική άνοδος των ελληνικών εξαγωγών κατά 84,9% οφείλεται εν πολλοίς στις αθρόες εισαγωγές
ελληνικού βαμβακιού (+7.193%), στις σταθερά καλές επιδόσεις των Ελλήνων εξαγωγέων μαρμάρου
(+54%) και στην εξαγωγή προϊόντων πετρελαίου (+2.282%). Αξιοσημείωτη είναι, επίσης, η σημαντική
αύξηση των εξαγωγών τροφίμων και ποτών Αντίθετα, σχετική κόπωση παρατηρήθηκε σε

US$). Η διαφορά στην ποσοστιαία μεταβολή των ελληνικών εξαγωγών προκύπτει, κυρίως, από την καταγραφή της
Γ.Δ. Τελωνείων το 2010 ελληνικών εξαγωγών πετρελαιοειδών (αξίας άνω των 100 εκατ. US$).
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παραδοσιακά εξαγόμενα προϊόντα προς την Κίνα, όπως τα γουνοδέρματα. Για περισσότερο
αναλυτικά στοιχεία, συμβουλευτείτε το Σημείωμα του Γραφείου μας για το Διμερές Εμπόριο.

5.2.

Διμερές Εμπόριο Υπηρεσιών

Όσον αφορά το διμερές εμπόριο υπηρεσιών, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat για το 2010, οι
ελληνικές εξαγωγές υπηρεσιών ανήλθαν στα 218,6 εκατ. €, ενώ οι εισαγωγές κινεζικών υπηρεσιών στα
272,6 εκατ. €. Θαλάσσιες μεταφορές (199 εκατ. €), τουριστικές υπηρεσίες (6 εκατ. €) και υπηρεσίες
προς επιχειρήσεις σχετιζόμενες με το εμπόριο (3,2 εκατ. €) συνεισφέρουν στο διμερές ισοζύγιο
υπηρεσιών, ενώ οι σημαντικότερες εξαγόμενες υπηρεσίες της Κίνας προς την Ελλάδα είναι θαλάσσιες
(162 εκατ. €) και άλλου τύπου μεταφορές (42,4 εκατ. €), ασφάλιση εμπορευμάτων (9,1 εκατ. €) και
τουριστικές υπηρεσίες (7,2 εκατ. €). Οι εκτιμήσεις της Eurostat για το 2011 είναι ότι οι εξαγωγές
ελληνικών υπηρεσιών ανήλθαν στα 265 εκατ. €, ενώ οι εισαγωγές κινεζικών υπηρεσιών μειώθηκαν στα
211 εκατ €, με το εμπορικό πλεόνασμα της Ελλάδας να ανέρχεται στα 54 εκατ. €. Επισημαίνουμε,
πάντως, ότι στο διμερές ισοζύγιο υπηρεσιών Ελλάδας-Κίνας δεν καταγράφονται πλήρως οι ελληνικές
εισπράξεις από τη ναυτιλία, λόγω της ιδιαιτερότητας του κλάδου να διεξάγει συναλλαγές και μέσω
άλλων χωρών. Εκτιμάται, όμως, ότι η ναυτιλία καλύπτει ένα μέρος του εμπορικού ελλείμματος,
δεδομένου, ότι ελληνικά πλοία είτε με ελληνική είτε με ξένη σημαία μεταφέρουν μεγάλο μέρος των
καυσίμων που εισάγονται στην Κίνα, καθώς και σημαντικό ποσοστό των κινεζικών εμπορευμάτων
διεθνώς.
Εξάλλου, περισσότερα από 400 πλοία ελληνικών συμφερόντων έχουν ναυπηγηθεί στην Κίνα τα
τελευταία 10 χρόνια, ενώ εκκρεμούν περ. 300 νέες παραγγελίες ναυπήγησης. Παράλληλα, περ. 100
ελληνικά πλοία επισκευάζονται ετησίως σε κινεζικά ναυπηγεία, ενώ το 10% περ. των ελληνικών
εμπορικών πλοίων άνω των 100 τόνων έχουν κατασκευαστεί στην Κίνα. Η συμφωνία
χρηματοδότησης ύψους 5 δισ. δολαρίων ΗΠΑ από κινεζικές τράπεζες για τη ναυπήγηση πλοίων
ελληνικών συμφερόντων σε κινεζικά ναυπηγεία αναμένεται να ενισχύσει τους αμοιβαία επωφελείς
δεσμούς μεταξύ δύο χωρών στους τομείς ναυπήγησης και θαλάσσιων εμπορευματικών μεταφορών.

5.3.

Επενδύσεις από και προς τη Λ.Δ. Κίνας

Στον τομέα των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων, σύμφωνα με το Υπουργείο Εμπορίου της Κίνας, το
σύνολο των ελληνικών παραγωγικών επενδύσεων στη χώρα, από το 1978 μέχρι το τέλος του 2010,
αναλύεται σε 101 επενδυτικά σχέδια με συμβατικό κεφάλαιο περίπου 175 εκ. δολαρίων ΗΠΑ και με
υλοποιηθείσες επενδύσεις της τάξης των 89,5 εκ., ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 0,02% του
αποθέματος ΞΑΕ της χώρας. Εκτιμάται ότι δραστηριοποιούνται στην Κίνα περίπου 50 επιχειρήσεις
ελληνικών συμφερόντων στους τομείς εξόρυξης, επαγγελματικών ψυγείων, κοσμημάτων, καλλυντικών,
πλαστικών,

επίπλων,

πληροφορικής,

τυχερών

παιχνιδιών,

τροφίμων,

ναυτιλίας,

παροχής

συμβουλευτικών και τουριστικών υπηρεσιών, εμπορίας, εστίασης κ.α.
Η σημαντικότερη κινεζική επένδυση στην Ελλάδα είναι η συμμετοχή της COSCO Pacific στην επέκταση
και εκσυγχρονισμό του Λιμένα Πειραιά, η οποία αναμένεται να ανέλθει σε 35 δισ. €, με την
ολοκλήρωσή της. Η επένδυση είναι ήδη κερδοφόρα και το γεγονός αυτό οδήγησε την COSCO να λάβει
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απόφαση για άμεση επέκταση και κατασκευή του προβλήτα ΙΙΙ, ώστε να καλύψει το συνεχώς
αυξανόμενο όγκο εμπορευματικών φορτίων που διακινούνται μέσω του Πειραιά. Πέραν αυτού, έχουν
πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα επενδύσεις από δύο σημαντικές κινεζικές εταιρίες τηλεπικοινωνιακού
εξοπλισμού και υψηλής τεχνολογίας, σε επίπεδο παροχής υπηρεσιών και προώθησης πωλήσεων (ZTE,
Huawei), ενώ επίκειται η κατασκευή του Piraeus Plaza, μετά την υπογραφή συμφωνίας το 2010, μεταξύ
των Beijing Construction Engineering Group Co., Ltd και Helios Plaza S.A.

6. Συμπεράσματα
Καθώς η Λ.Δ. Κίνας έχει καταστεί πλέον η δεύτερη σημαντικότερη οικονομία παγκοσμίως και η
ατμομηχανή της παγκόσμιας ανάπτυξης, θα πρέπει να αναζητηθούν οι ευκαιρίες που διανοίγονται για
την ελληνική οικονομία από αυτή την εξέλιξη.
Βάσει των ανωτέρω στοιχείων, εξάγονται αναφορικά με την Ελλάδα τα εξής συμπεράσματα:
Στον τομέα του εμπορίου αγαθών, βασική αιτία της σημαντικής απόκλισης μεταξύ εισαγωγών και
εξαγωγών αποτελεί η απουσία ισόρροπου διμερούς δια-τομεακού εμπορίου στους κλάδους
μεταποίησης, μηχανολογικού εξοπλισμού και υψηλής τεχνολογίας, που συνθέτουν άνω του 80% του
διεξαγόμενου διεθνούς εμπορίου με τη Λ.Δ. Κίνας. Αυτή η ανισορροπία οφείλεται κυρίως στην ισχνή
παραγωγική βάση της Ελλάδας σε αυτούς τους τομείς, καθώς και στα σημαντικά πλεονεκτήματα που
διαθέτει η Κίνα, όπως φθηνό εργατικό δυναμικό, φορολογικά κίνητρα για προσέλκυση επενδύσεων
στους συγκεκριμένους κλάδους και συνακόλουθες οικονομίες κλίμακας, λόγω μεγέθους εσωτερικής
αγοράς. Εξάλλου, σε ορισμένους παραδοσιακούς κλάδους μεταποίησης (ενδύματα, υποδήματα,
παιχνίδια κ.ά.), που η χώρα μας είχε στο παρελθόν συγκριτικά πλεονεκτήματα, η Κίνα κυριαρχεί
σήμερα όχι μόνον έναντι της χώρας μας αλλά σχεδόν έναντι όλων των ανεπτυγμένων οικονομιών.
Αντίστοιχα, στον κλάδο τροφίμων-ποτών, όπου η χώρα μας διαθέτει, ακόμα, συγκριτικό πλεονέκτημα
έναντι της Κίνας, κυρίως σε επίπεδο ποιότητας, η πρόσβαση στην κινεζική αγορά δυσχεραίνεται,
μεταξύ άλλων, από μη δασμολογικά εμπόδια καθώς και από την πολιτική επισιτιστικής επάρκειας και
διασφάλισης αξιοπρεπούς διαβίωσης του αγροτικού πληθυσμού.
Συγκρίνοντας το εξαγωγικό πρότυπο της χώρας μας με αυτό της Κίνας, το οποίο ως έναν βαθμό
υποδηλώνει και το συγκριτικό πλεονέκτημα στην παραγωγή, διαπιστώνεται ότι υπάρχει, ακόμη,
ανεκμετάλλευτο εξαγωγικό δυναμικό, δεδομένου ότι η Ελλάδα εισήλθε στην κινεζική αγορά
καθυστερημένα και σε πολλούς τομείς βρίσκεται ακόμη σε στάδιο διερεύνησης ή διαδικασίας εισόδου.
Επίσης, αναμένεται θετική επίδραση στις προοπτικές εισόδου των ελληνικών προϊόντων από το
διακηρυγμένο κυβερνητικό στόχο στο 12ο Πενταετές Σχέδιο για την ενίσχυση της εγχώριας ζήτησης –
κατανάλωσης.
Η Ελλάδα, στην παρούσα συγκυρία, δείχνει να έχει συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι της Κίνας, κυρίως,
στην

εξαγωγή

τροφίμων

και

ποτών,

ορυκτών

(κυρίως

μάρμαρα)

και

ακατέργαστων

ή

ημικατεργασμένων υλών (απορρίμματα μετάλλων, χαρτοπολτός, δέρματα). Σημειώνεται, ότι το
εισαγωγικό δυναμικό της Κίνας σε τεχνολογικά προηγμένα βιομηχανικά προϊόντα (ενδιάμεσα και
τελικά) δεν έχει αξιοποιηθεί από τις ελληνικές επιχειρήσεις, παρόλο που τα πεδία αυτά θα
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αποδεικνύονταν, ενδεχομένως, πολύ πιο πρόσφορα και αποδοτικά σε σχέση με τους παραδοσιακούς
κλάδους με τους οποίους η Ελλάδα εκπροσωπείται, αυτή τη στιγμή, στην Κίνα.
Η άνοδος των ελληνικών εξαγωγών αποτελεί ενθαρρυντικό σημάδι για το μέλλον, χωρίς να
παραβλέπεται το γεγονός ότι σημαντικό μέρος της ανόδου, κατά το προηγούμενο έτος, οφείλεται σε
εξαγωγές προϊόντων που δεν έχουν δείξει σταθερότητα εμφάνισης στα στοιχεία διμερούς εμπορίου.
Ιδιαίτερα για το βαμβάκι και τα προϊόντα πετρελαίου, παρότι η εγχώρια παραγωγή καλύπτει ολοένα
μικρότερο μέρος της εγχώριας ζήτησης και, επομένως, οι προοπτικές διατήρησης και διεύρυνσης των
ελληνικών εξαγωγών είναι ευνοϊκές, δεν έχουν δημιουργηθεί σταθεροί εμπορικοί δεσμοί που να
εξασφαλίζουν συνεχή ροή προς την Κίνα.
Είναι, πάντως, βέβαιο ότι η κρατική πολιτική της Λ.Δ. Κίνας για τόνωση της εγχώριας ζήτησης και η
άνοδος του βιοτικού επιπέδου των πολιτών της θα επιδράσει θετικά και στις ελληνικές εξαγωγές. Ο
τομέας τροφίμων & ποτών, καθώς και ο τομέας των φαρμακευτικών σκευασμάτων και των
καλλυντικών δύνανται να αποτελέσουν δυναμικούς εξαγωγικούς κλάδους. Δεδομένων, όμως, των
δυσχερειών της τοπικής αγοράς, θα πρέπει να αναζητηθούν από επιχειρήσεις μικρού μεγέθους
περισσότερο συνεργατικές μέθοδοι προσέγγισης της, ώστε να διευρυνθούν οι πιθανότητες επιτυχίας.
Αντίθετα, η κρατική πολιτική συγκράτησης των τιμών της κτηματαγοράς και επακόλουθα της
κατασκευαστικής δραστηριότητας μπορεί να αποτελέσει βραχυπρόθεσμα τροχοπέδη στον κλάδο του
μαρμάρου.
Στον τομέα των υπηρεσιών, η διακηρυγμένη πολιτική της κινεζικής κυβέρνησης για αύξηση του
διεθνούς εμπορίου υπηρεσιών αποτελεί ευκαιρία για την Ελλάδα, ώστε να διευρύνει το εύρος των
προσφερόμενων υπηρεσιών στη Λ.Δ. Κίνας, πέραν των θαλάσσιων μεταφορών. Ο τομέας του
τουρισμού είναι ίσως ο πλέον ελπιδοφόρος για την παραγωγή άμεσων αποτελεσμάτων, αλλά εκτός
αυτού, θα πρέπει να αναζητηθούν συνεργασίες σε τομείς με ισχυρή ελληνική παρουσία, όπως οι
υπηρεσίες αρχιτεκτόνων και μηχανικών, οι υπηρεσίες περιβάλλοντος (διαχείριση υδάτων) οι ιατρικές
υπηρεσίες, ο πολιτισμός (θέατρο, κινηματογράφος, τηλεοπτικές παραγωγές) και η εκπαίδευση
(επιστημονική έρευνα και τεχνολογία).
Τέλος στον τομέα των επενδύσεων, η Ελλάδα θα πρέπει να επιδιώξει να προσελκύσει επενδύσεις από
τη Λ.Δ. Κίνας, ώστε αφενός να προσελκυσθούν κεφάλαια στην ελληνική αγορά που θα ενισχύσουν την
εγχώρια οικονομία και αφετέρου να δημιουργηθούν οι κατάλληλοι δίαυλοι για την καλύτερη πρόσβαση
ελληνικών προϊόντων στην κινεζική αγορά μέσω εταιρικής σύμπραξης ελληνικών με κινεζικές εταιρίες
(ενδεικτική περίπτωση η εξαγορά μετοχικού μεριδίου 10% της Folli Follie από τη Fosun στις αρχές του
2012). Δεδομένης, επομένως, της κινεζικής πολιτικής για αύξηση των επενδύσεων στο εξωτερικό, θα
πρέπει να αναζητηθούν μετοχικές συνεργασίες σε τομείς όπως, ενδεικτικά, τα ξενοδοχεία, που
συνδέονται άρρηκτα με την προσέλκυση κινεζικού τουριστικού ρεύματος, τα τρόφιμα-ποτά (ενδ.
ελαιόλαδο, γαλακτοκομικά), τα φαρμακευτικά προϊόντα και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Πρεσβείας Ελλάδος στο Πεκίνο
Web: www.agora.mfa.gr/cn89 E-mail: ecocom-beijing@mfa.gr

16

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
I.

Ετήσια Έκθεση 2011

Διμερές Θεσμικό πλαίσιο

Οι σχέσεις Ελλάδας-Κίνας στον οικονομικό τομέα διέπονται από τα εξής κείμενα:
-

Συμφωνία πολιτικών αεροπορικών μεταφορών (Πεκίνο, 23.5.1973) και συμπληρωματικό Μνημόνιο
Κατανοήσεως, το οποίο τροποποιεί επί το πλέον φιλελεύθερο τις διατάξεις της ισχύουσας
Συμφωνίας.

-

Συμφωνία Εμπορίου-Πληρωμών (Πεκίνο, 23.5.1973) και Τροποποίηση Συμφωνίας ΕμπορίουΠληρωμών (Αθήνα, 25.6.1976). Η τροποποιημένη συμφωνία ισχύει πλέον μόνο στο βαθμό που
ρυθμίζει θέματα μη καλυπτόμενα από κοινοτική αρμοδιότητα.

-

Συμφωνία περί Αμοιβαίας Προστασίας των Εμπορικών και Βιομηχανικών Σημάτων (Πεκίνο,
19.4.1975, Ν. 242/1975, ΦΕΚ 295/Α/30.12.1975)

-

Συμφωνία Συνεργασίας στον τομέα του Τουρισμού (Πεκίνο, 16.4.1988, Ν.1944/1991, ΦΕΚ
194/Α/16.12.1991). Οι δύο πλευρές υπέγραψαν στο Πεκίνο νέα Συμφωνία (23.6.2006). Στο πλαίσιο
της επίσημης επίσκεψης του κινέζου Π/Θ στην Αθήνα (2-4.10.2010) υπογράφηκε Πρωτόκολλο
Συνεργασίας μεταξύ των Υπ. Πολιτισμού και Τουρισμού και κ/Εθνικής Αρχής Τουρισμού.

-

Συμφωνία Οικονομικής και Τεχνικής Συνεργασίας (Πεκίνο, 25.6.1983, Ν.1613/1986, ΦΕΚ
111/Α/18.7.1986)

-

Συμφωνία Οικονομικής, Βιομηχανικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας (Πεκίνο, 25.6.1992, Ν.
2140/1993, ΦΕΚ 85/Α/1993)

-

Συμφωνία για την Προώθηση και Αμοιβαία Προστασία των Επενδύσεων (Πεκίνο, 25.6.1992, Ν.
2136/1993, ΦΕΚ 83/Α/28.5.1993)

-

Μνημόνιο

κατανόησης μεταξύ των Υπουργείων Γεωργίας της Ελλάδος και της Κίνας για

συνεργασία στον τομέα της γεωργίας (Πεκίνο, 3.6.2002, N.3222/ΦΕΚ19/Α/2.2.2004).
-

Συμφωνία των Υπουργείων Ελλάδος-Κίνας για Συνεργασία στον τομέα Δασοπονίας (Πεκίνο,
3.6.2002, Ν.3117/2003, ΦΕΚ 52/Α/4.3.2003)

-

Συμφωνία Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας (Πεκίνο, 15.11.1979, Ν. 1097/1980, ΦΕΚ
285/Α/17.12.1980). Στο πλαίσιο αυτής έχουν υπογραφεί από το 1987 μέχρι σήμερα 10 πρωτόκολλα
συνεργασίας (διετούς διάρκειας έκαστο), το τελευταίο εκ των οποίων στο Πεκίνο στις 27.5.2005).
Ενδιάμεσα πραγματοποιείται Συνάντηση Εργασίας (τελευταία στις 12.11.2007 στην Αθήνα).

-

Συμφωνία για τις Θαλάσσιες Μεταφορές Ελλάδος-Κίνας (Πεκίνο, 16.10.1995, Ν.2419/1996, ΦΕΚ
141/Α/3.7.1996)
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Συμφωνία Αποφυγής Διπλής Φορολογίας Ελλάδος-Κίνας (Πεκίνο, 3.6.2002. Κύρωση με το
Ν.3331/2005.) Εφαρμόζεται από την 1.1.2006.

-

Μνημόνιο Κατανόησης στον τομέα των Μικρο-Μεσαίων Επιχειρήσεων (Πεκίνο, 20.1.2006). Η
πρώτη (και τελευταία) σύνοδος της Κοινής Ομάδας Εργασίας έλαβε χώρα στην Αθήνα στις
24.5.2006.

-

Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και του
Κινεζικού Συμβουλίου Προώθησης του Διεθνούς Εμπορίου (CCPIT) της Λαϊκής Δημοκρατίας της
Κίνας για τη «Δημιουργία Δικτύου Συνεργασίας για την Υποστήριξη Επιχειρήσεων» (Πεκίνο,
11.5.2007).

-

Μνημόνιο Κατανόησης Αναπτυξιακής Συνεργασίας Ελλάδος-Κίνας. Υπογράφηκε στις 23 Ιουνίου
2008 στο Πεκίνο, στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης του Προέδρου της Δημοκρατίας στο Πεκίνο
(22 – 27.6.2008). Παραμένει ανενεργό.

-

Πρωτόκολλο Φυτοϋγειονομικών Απαιτήσεων για την εξαγωγή καρπών ακτινιδίων. Υπογράφηκε
στις 24.11.2008 στην Αθήνα στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης του κ/Προέδρου στην Ελλάδα.

-

Συμφωνία Συνεργασίας μεταξύ Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) και Διοίκησης
Τυποποίησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας (SAC) στον τομέα της τυποποίησης (24.1.2008).
Στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης του κινέζου Π/Θ στην Αθήνα (2-4.10.2010) υπογράφηκε νέο
Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων.

-

Μνημόνιο Συνεργασίας σε τεχνικά ζητήματα για τη διαπίστευση μεταξύ Εθνικού Συστήματος
Διαπίστευσης και Εθνικής Κινέζικης Υπηρεσίας Διαπίστευσης της Αξιολόγησης της Συμμόρφωσης
(CNAS). Υπογράφηκε στις 25.11.2008 στην Αθήνα στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης του
κ/Προέδρου στην Ελλάδα.

-

Μνημόνιο κατανόησης για τη συνεργασία στον τομέα των επενδύσεων μεταξύ Invest in Greece
Agency και κινεζικού Οργανισμού Beijing Investment Promotion Bureau (BIPB), Πεκίνο 4.11.2009.

-

Κείμενο εκδήλωσης προθέσεων για τη συνεργασία στον τομέα των επενδύσεων μεταξύ Invest in
Greece Agency και κινεζικού Οργανισμού China Beijing Equity Exchange (CBEX), Πεκίνο
4.11.2009.

-

Μνημόνιο Κατανόησης για τη συνεργασία στο Ναυτιλιακό Τομέα μεταξύ ΥπΟιΑΝ και κ/Υπ.
Μεταφορών. Υπογράφηκε στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης του κ/Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης στην Αθήνα, (15.6.2010).

-

Μνημόνιο Κατανόησης για την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας στον τομέα των επενδύσεων
μεταξύ ΥπΟιΑΝ και κ/Υπ. Εμπορίου. Υπογράφηκε στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης του
κινέζου Π/Θ στην Αθήνα (2-4.10.2010).

-

Κείμενο εκδήλωσης προθέσεων για τη συνεργασία στον τομέα των επενδύσεων μεταξύ Invest in
Greece Agency και China Investment Promotion Agency (CIPA). Υπογράφηκε στο πλαίσιο της
επίσημης επίσκεψης του κινέζου Π/Θ στην Αθήνα (2-4.10.2010).
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Σχέδιο Δράσης για το 2011 και το 2012 για τη συνεργασία στον τομέα της ναυτιλίας μεταξύ του
Υπουργείου Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας και του κ/ Υπουργείου Μεταφορών
(21.2.2011)

-

Συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της Γενικής Διοίκησης
Επιθεώρησης Ποιότητας, Ελέγχου και Καραντίνας της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, για τη
συνεργασία σε θέματα ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας αγροτικών προϊόντων και τροφίμων
(16.5.2011)

-

Μνημόνιο Κατανόησης για την προώθηση της επιχειρηματικής και επενδυτικής συνεργασίας στους
τομείς

των

υποδομών

και

της

μεταποίησης

μεταξύ

του

Υπουργείου

Ανάπτυξης,

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του κ/Υπουργείου Εμπορίου. Υπογράφηκε στο πλαίσιο της
επίσημης επίσκεψης του κ/ Προέδρου της Λαϊκής Πολιτικής Συμβουλευτικής Διάσκεψης στην
Αθήνα (24.10.2011).
-

Μνημόνιο Κατανόησης για τη συνεργασία στον τομέα του Τουρισμού μεταξύ της Πρεσβείας της
Ελλάδος στο Πεκίνο και της Διοίκησης Τουρισμού της Επαρχίας Guangdong. Υπογράφηκε στο
πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης του Αντιπροέδρου της Ελληνικής Κυβέρνησης κ. Θ. Πάγκαλου
στην Επαρχία Guangdong (5.11.2011).

Βασικό πλαίσιο διαλόγου για θέματα οικονομίας – εμπορίου αποτελεί η Μικτή Διυπουργική Επιτροπή,
η οποία συγκαλείται κάθε δύο χρόνια (τελευταία στην Αθήνα, Ιούνιος 2009). Τυπικά, ενδιάμεσα,
πραγματοποιείται αντίστοιχη συνάντηση σε επίπεδο Γενικών Δ/ντών (τελευταία Νοέμβριος 2006).

II.
-

Επίσημες επισκέψεις / επισκέψεις αντιπροσωπειών 2011

Επίσκεψη στην Κίνα Υπουργού Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας κ. Ι. Διαμαντίδη
(Πεκίνο, 20-24.2.2011, Σαγκάη, 25-26.2.2011).

-

Επίσκεψη στην Κίνα Υπουργού Επικρατείας κ. Χ. Παμπούκη (Πεκίνο, 10-15.4.2011)

-

Επίσκεψη στην Αθήνα Αντιπροσωπείας με επικεφαλής τον Υπουργό της Γενικής Διοίκησης
Επιθεώρησης Ποιότητας, Ελέγχου και Καραντίνας Λ.Δ. Κίνας (AQSIQ), κ. ZHI Shuping (1416.5.2011)

-

Επίσκεψη στην Κίνα Υφυπουργού Εξωτερικών κ. Σπ. Κουβέλη (Πεκίνο, 15-18.5.2011)

-

Επιχειρηματική Αποστολή ΟΠΕ στο Πεκίνο (27.6.-1.7.2011)

-

Επίσκεψη στην Αθήνα Αντιδημάρχου Πεκίνου, κ. GOU Zhongwen, με Επιτροπή Επιστήμης και
Τεχνολογίας Δήμου Πεκίνου (14-17.7.2011).

-

Επίσκεψη στην Αθήνα Αντιπροσωπείας Εθνικής Διοίκησης Ενέργειας Λ.Δ. Κίνας (1-5.9.2011)
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-

Ετήσια Έκθεση 2011

Επίσκεψη στην Αθήνα Υφυπουργού Ανθρωπίνων Πόρων και Κοινωνικής Ασφάλισης, κ. SUN
Baoshu (23-27.10.2011)

-

Επίσκεψη αντιπροσωπείας Οικονομικής & Κοινωνικής Επιτροπής της Ελλάδας στην Κίνα κατόπιν
πρόσκλησης από τη Λαϊκή Πολιτική Συμβουλευτική Συνδιάσκεψη (CPPCC) και το Κινεζικό
Κοινωνικό και Οικονομικό Συμβούλιο (CSEC) (28.10.-2.11.2011)

-

Επίσκεψη στην Αθήνα Υφυπουργού Εθνικής Επιτροπής Ανάπτυξης και Μεταρρυθμίσεων, κ. DU
Ying (9-12.10.2011)

-

Επίσκεψη στην Κίνα Αντιπροέδρου Κυβέρνησης κ. Θ. Πάγκαλου (Γκουανγκζού, Νοε. 2011)

-

Συμμετοχή Invest in Greece Agency στην έκθεση China Overseas Investment Fair στο Πεκίνο (711.11.2011)

III.

Άλλες πηγές πληροφόρησης

Στην πύλη Agora, στη σελίδα του Γραφείου ΟΕΥ Πεκίνου (www.agora.mfa.gr/cn89 ), είναι επίσης
διαθέσιμα τα εξής κείμενα γενικής ενημέρωσης για την Κίνα:
- Επιχειρηματικός Οδηγός για τη Λ.Δ. Κίνας, που περιλαμβάνει πληροφορίες και οδηγίες για τη
δραστηριοποίηση στην κινεζική αγορά στους τομείς επενδύσεων, εξαγωγών, εισαγωγών και
δημόσιων προμηθειών.
- Επενδύσεις από και προς τη Λ.Δ. Κίνας
- Διμερές Εμπόριο Ελλάδος – Κίνας 2011
- Εμπορικές Εκθέσεις στη Λ.Δ. Κίνας, που περιλαμβάνει μη εξαντλητικό κατάλογο εκθέσεων, που
διοργανώνονται στην περιοχή αρμοδιότητας του Γραφείου ΟΕΥ Πεκίνου, και αφορούν τους
βασικούς κλάδους ενδιαφέροντος ελληνικών επιχειρήσεων.
- Χρήσιμες Διευθύνσεις για τη Λ.Δ. Κίνας, που περιλαμβάνει στοιχεία επικοινωνίας και διευθύνσεις
αρχών, επιμελητηρίων, τραπεζών, κλπ., στην περιοχή αρμοδιότητας του Γραφείου ΟΕΥ Πεκίνου.
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