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Γενικά
Η Κίνα είναι η πολυπληθέστερη χώρα με μία ταχέως αναπτυσσόμενη οικονομία, η
οποία κατατάσσεται σήμερα στην τέταρτη μεγαλύτερη του κόσμου. Στον εμπορικό τομέα,
η Κίνα είναι ο τρίτος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος παγκοσμίως και τείνει να γίνει και ο
μεγαλύτερος εξαγωγέας. Όχημα για τη δυναμική ανάπτυξη της κινεζικής οικονομίας
απετέλεσε η στρατηγική που ακολούθησε η Κίνα στον τομέα προσέλκυσης ξένων
επενδύσεων. Οι υψηλές εξαγωγικές επιδόσεις της Κίνας προκαλούν αναδιαρθρώσεις στον
παγκόσμιο καταμερισμό εργασίας και παραγωγής και συνάμα επηρεάζουν τις παγκόσμιες
ροές των επενδύσεων και εμπορευμάτων. Οι στρατηγικές συμμαχίες που επιδιώκει η Κίνα
με μεγάλους καταναλωτικούς χώρους που διαθέτουν ταυτόχρονα και τεράστια διαθέσιμα
αποθέματα ενέργειας και πρώτων υλών, όπως είναι η Ρωσία, η Ινδία και η Αφρική,
αναμένεται, να οδηγήσουν στο μέλλον σε νέες παγκόσμιες ανακατατάξεις.
Πολλοί είναι πλέον αυτοί που πιστεύουν, ότι το οικονομικό μοντέλο ανάπτυξης
της κινεζικής οικονομίας δεν είναι κατάλληλα δομημένο, ώστε να επιτρέψει μία
εναρμονισμένη μετάβαση σε ένα άλλο επίπεδο ισορροπημένης οικονομικής και
κοινωνικής ανάπτυξης. Από αυτήν την κατάσταση απορρέουν αρκετοί δυνητικοί κίνδυνοι
ανισορροπιών στις επιμέρους αγορές. Μέσα σε αυτήν την συγκυρία, η Κίνα φαίνεται να
δυσκολεύεται να προχωρήσει προς αυτήν την κατεύθυνση με γοργούς ρυθμούς, για
λόγους που ανάγονται και στον χαρακτήρα της οικονομίας της. Το διττό οικονομικό
σύστημα που επικρατεί –έντονος κρατικός και αναδυόμενος ιδιωτικός τομέας- και η
αντίφαση που παρατηρείται, να εμφανίζει η Κίνα μεγάλη δυναμική ανάπτυξης αλλά
ταυτόχρονα να χαρακτηρίζεται και ως αναπτυσσόμενη χώρα με χαμηλό κατά κεφαλήν
εισόδημα, προκαλούν ασφαλώς αντιφάσεις στην οικονομική πολιτική και δυσχεραίνουν
το γρήγορο άνοιγμα της οικονομίας της.
Εξάλλου, η διαφορετικότητα των συστημάτων άσκησης οικονομικής και
νομισματικής διαχείρισης μεταξύ της Κίνας και των δυτικών οικονομικών εταίρων της
αλλά και η καθυστέρηση προσαρμογής που επιδεικνύει η κινεζική οικονομία στους
διεθνείς κανόνες εμπορίου, ιδιαίτερα σε αυτούς του ΠΟΕ, φέρουν την Κίνα, συχνά, στο
επίκεντρο της διεθνούς επικαιρότητας. Χαρακτηριστικά αναφέρονται, η συγκράτηση του
νομίσματος σε υποτιμημένα επίπεδα, η επιχορήγηση της παραγωγής, ιδιαίτερα των
εξαγώγιμων προϊόντων, η επιβολή μη δασμολογικών εμποδίων στις εισαγωγές, η
ασφάλεια των προϊόντων, η επικινδυνότητα των τροφίμων, κ.ά. Ορισμένες φορές δε, οι
βασικοί οικονομικοί εταίροι της Κίνας που είναι η Ε.Ε. και οι Η.Π.Α. καλούν την Κίνα να
διευκολύνει περαιτέρω την πρόσβαση στην αγορά, να προχωρήσει σε ευρύτερη
φιλελευθεροποίηση και να δείξει αυτοπεριορισμό στις εξαγωγικές επιδόσεις της. Σε αυτό
το κάλεσμα η Κίνα φαίνεται ότι ανταποκρίνεται, πιθανόν όμως, όχι στον βαθμό που θα
επιθυμούσε η Δύση.
Απελευθέρωση της αγοράς
Λήγοντας της μεταβατικής περιόδου τον Δεκέμβριο του 2006 από την ένταξή της
στον ΠΟΕ, η Κίνα έχει να επιδείξει σε ορισμένους τομείς σημαντική πρόοδο, όπως
απελευθέρωση του τραπεζικού τομέα, απελευθέρωση του ασφαλιστικού τομέα,
απελευθέρωση των τηλεπικοινωνιών, μείωση των εισαγωγικών δασμών για πολλά
προϊόντα (κυρίως καταναλωτικά) και μερική εξάλειψη μη-δασμολογικών-εμποδίων. Στα
θέματα Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας δεν έχει επιτευχθεί ακόμη σημαντική
πρόοδος. Η καταπάτηση των ΔΔΙ είναι πολύ συχνό και διαδεδομένο φαινόμενο,
παρατηρείται αύξηση των εξαγωγών αντιγραφέντων δυτικών προϊόντων και η
κατοχύρωση των copyrights στο διαδίκτυο είναι ιδιαίτερα αδύναμη.
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Τελευταία, η Κίνα προχώρησε στη σύνταξη και έκδοση νέων νόμων που αφορούν
στη λειτουργία ξένων τραπεζών στην Κίνα, στις συμβάσεις εργασίας, στην κυριότητα
ακινήτων και στον ανταγωνισμό. Σημαντικό για τις επιχειρήσεις θεωρείται και η
απόφαση, να ισχύσει από 1/1/2008 ένας ενιαίος συντελεστής φόρου εισοδήματος εταιριών
σε ύψος 25%. Ο νέος συντελεστής θα ισχύσει για τη φορολόγηση τόσο των ξένων όσο και
των αμιγώς κινεζικών επιχειρήσεων.
Σχετικά με την απονομή στην Κίνα του καθεστώτος της οικονομίας της αγοράς
(”market economy status”) σε σχέση με τα κοινοτικά μέτρα εμπορικής άμυνας, η Κίνα
έχει κάνει από το 2004 σημαντικές προόδους, αλλά αυτές δεν επαρκούν για την πλήρωση
των τεσσάρων ακόμη κριτηρίων που εναπομένουν (επί συνόλου 5), σύμφωνα με
προκαταρκτική εκτίμηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Εξέλιξη μακρο-οικονομικών μεγεθών
Από το 1978 μέχρι σήμερα, η κινεζική οικονομία απελευθερώνεται συνεχώς,
σημειώνοντας μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης, κατά τα 15 τελευταία έτη, της τάξης του
10,1% ετησίως. Οι βασικές κινητήριες δυνάμεις της οικονομικής ανάπτυξης είναι οι
επενδύσεις, η κατανάλωση και οι εξαγωγές. Κατά το 2006, η οικονομία της Κίνας
εξακολούθησε την ανοδική πορεία της των προηγουμένων ετών, πετυχαίνοντας
πραγματική αύξηση του ΑΕΠ στο επίπεδο του 10,7% (0,3 της ποσοστιαίας μονάδας
περισσότερο απ’ότι το 2005). Αυτό ήταν και το υψηλότερο ποσοστό κατά τα τελευταία 11
έτη. Το 2007, φαίνεται, ότι ο ρυθμός ανάπτυξης θα ξεπεράσει κάθε προσδοκία και θα
ανέλθει, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Παγκόσμιας Τράπεζας στο 11,3%.
Το μοντέλο ανάπτυξης που ακολουθεί η Κίνα στηρίζεται σε μία επιστημονική
προσέγγιση 1 συνδυασμένης οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης, η οποία οδηγεί στην
οικοδόμηση μίας σοσιαλιστικής αρμονικής κοινωνίας. Οι αρχές αυτού του μοντέλου
αποτυπώνονται στο 11ο Πενταετές Πρόγραμμα, το οποίο στοχεύει σε σταθερή και
συγκριτικά γρήγορη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. Οι στόχοι της οικονομικής
πολιτικής συνοψίζονται στην αύξηση της απασχόλησης, προκειμένου να μειωθούν οι
κοινωνικές ανισότητες και να εξαλειφθούν οι μακροοικονομικές ανισορροπίες, στη
δημοσιονομική πειθαρχία και στην νομισματική αυστηρότητα.
Οι συνολικές επενδύσεις παγίων κεφαλαίων, το 2006, αυξήθηκαν κατά 24%. Οι
συνολικές πωλήσεις λιανικού εμπορίου καταναλωτικών αγαθών αυξήθηκαν το 2006 κατά
13,7%, ενώ για τον Αύγουστο 2007 εμφανίστηκε αύξηση της τάξεως του 17%. Ο δείκτης
τιμών καταναλωτή αυξήθηκε το 2006 κατά 1,5%, αλλά τους τελευταίους μήνες του 2007
παρατηρούνται μεγάλες αυξήσεις, περ. 6,5%, που οφείλονται περισσότερο στις ραγδαίες
αυξήσεις των τιμών τροφίμων. Προκειμένου να ελεγχθούν οι πληθωριστικές πιέσεις, η
People’s Bank of China (PBoC) που είναι η Κεντρική Τράπεζα της Κίνας προβαίνει σε
συνεχείς αυξήσεις του βασικού επιτοκίου δανεισμού. Η αύξηση του πληθωρισμού στην
Κίνα προκαλεί φόβους και για αύξηση των πληθωριστικών πιέσεων στις ανεπτυγμένες
οικονομίες που μπορούν να προέλθουν από τις αυξημένες τιμές κινεζικών καταναλωτικών
προϊόντων. Τα συναλλαγματικά αποθέματα της Κίνας (χωρίς χρυσό) ανήλθαν στο τέλος
του 2006 στο αστρονομικό ποσό των 1.066,3 δις $ ΗΠΑ, δηλ. αυξήθηκαν κατά 247,5 δις
$ ΗΠΑ. Η ίδρυση της ανεξάρτητης αλλά εποπτευόμενης διαχειριστικής εταιρίας
συναλλαγματικών αποθεμάτων “Foreign Exchange Investment Company” υπόσχεται μία
ορθολογικότερη διαχείριση αυτών των αποθεμάτων.
Οι ξένες άμεσες επενδύσεις που υλοποιήθηκαν στη διάρκεια των τριών τελευταίων
ετών ανήλθαν σε 62,46 δις $ ΗΠΑ, ετησίως, και συμβάλουν στο ΑΕΠ κατά 3,2% περίπου.
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Κατά τους πρώτους 8 μήνες του 2007 επενδύθηκαν στην Κίνα από ξένους επενδυτές
41,95 δις $ ΗΠΑ που σημαίνει αύξηση κατά 12,79% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα
του προηγουμένου έτους. Οι τομείς υπηρεσιών, όπως ο τουρισμός, οι τηλεπικοινωνίες και
οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, καταλαμβάνουν όλο και μεγαλύτερο μερίδιο στις ξένες
επενδύσεις.
Ο όγκος συναλλαγών της Κίνας σε υπηρεσίες ανήλθε το 2006 σε 187 δις $ ΗΠΑ
(εξαγωγές 87, εισαγωγές 100), τοποθετώντας την στην 7η και 8η θέση παγκοσμίως, με
μερίδιο 3,2% στις παγκόσμιες εξαγωγές και 3,8% στις παγκόσμιες εισαγωγές υπηρεσιών.
Στον τομέα των εξαγωγών, η Κίνα ανήλθε το 2006 κατά 2 θέσεις στην παγκόσμια
κατάταξη. Ο συνολικός όγκος εξωτερικού εμπορίου προϊόντων ανήλθε το 2006 σε 1.760,7
δις $ ΗΠΑ, που σημαίνει αύξηση κατά 23,8%. Η αξία των εξαγωγών ανήλθε σε 969,1 δις
$ ΗΠΑ (+27,2%) και των εισαγωγών σε 791,6 δις $ ΗΠΑ (+20%). Η Κίνα πέτυχε ένα
εμπορικό πλεόνασμα της τάξεως των 177,5 δις $ ΗΠΑ, ήτοι 75,5 δις $ ΗΠΑ παραπάνω
από το προηγούμενο έτος. Κατά τους πρώτους 8 μήνες 2007 οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά
27,8% και ανήλθαν σε 765,7 δις $ ΗΠΑ. Παράλληλα, οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά
19,6% και ανήλθαν σε 604 δις $ ΗΠΑ. Οι εξαγωγές προς την Ε.Ε. αυξήθηκαν κατά το
οκτάμηνο 2007 κατά 31,2% ενώ οι αντίστοιχες εισαγωγές μόνον κατά 21,8%, γεγονός που
αυξάνει ακόμη περισσότερο το εμπορικό έλλειμμα μεταξύ Ε.Ε. και Κίνα. Το 2006, το
40% των εξαγωγών της Κίνας κατευθύνθηκε προς τις ΗΠΑ και τις χώρες της ΕΕ. Από την
πλευρά των εισαγωγών, το ποσοστό αυτό είναι περ. 19%. Κατά το 2006, παρατηρήθηκε
αύξηση του μεριδίου των προϊόντων ηλεκτρομηχανικής και υψηλής τεχνολογίας, στο
σύνολο των κινεζικών εξαγωγών, ενώ οι εξαγωγές ενεργοβόρων, ρυπογόνων και
εντάσεως πρώτων υλών προϊόντων παρουσίασαν σχετική μείωση. Αναφορικά με τις
εισαγωγές, μεγάλη αύξηση παρατηρήθηκε στα πρωτογενή προϊόντα και ακόμη
μεγαλύτερη στα ηλεκτρομηχανικά προϊόντα.
Η Κίνα έχει αρχίσει να γίνεται ανταγωνιστική και σε σύγχρονους κλάδους
παραγωγής, πέραν από τους γνωστούς παραδοσιακούς. Λόγω της ισχυρής και συνεχούς
διεισδυτικότητας των κινεζικών προϊόντων στις περισσότερες χώρες του κόσμου, η αγορά
της Κίνας έχει αρχίσει να γίνεται πλέον “ο κανόνας” για την ανταγωνιστικότητα των
επιχειρήσεων παγκοσμίως, είτε αυτές δραστηριοποιούνται σε παραδοσιακούς ή μη
κλάδους είτε αυτές παράγουν προϊόντα εντάσεως εργασίας ή μη.
Αναπτυξιακή συνεργασία
Για 20 περίπου χρόνια, από τις αρχές της δεκαετίας του 80 έως τις αρχές της νέας
χιλιετίας, η Κίνα αποτέλεσε τη μεγαλύτερη χώρα-αποδέκτη Επίσημης Αναπτυξιακής
Βοήθειας (ODA), όπου το ποσό της χορηγούμενης βοήθειας έφθασε το 1994 τα 3,225 δις
δολ. ΗΠΑ. Κατά την τελευταία πενταετία, η Κίνα έχει αρχίσει να αναδεικνύεται στη
διεθνή γεωπολιτική σκηνή ως μεγάλος και σημαντικός Δωρητής Αναπτυξιακής Βοήθειας,
ιδίως σε περιοχές όπως η Αφρική, Λ.Αμερική και Ειρηνικός, όπου αναλαμβάνει την
υλοποίηση προγραμμάτων διμερούς αναπτυξιακής συνεργασίας σε τομείς και
γεωγραφικές ζώνες υψηλού πολιτικού κινδύνου.
Ειδικά, στην Αφρικανική Ήπειρο, η Κίνα αποτελεί τη χώρα με τα περισσότερα
προγράμματα διμερούς αναπτυξιακής συνεργασίας, σε περιοχές υψηλότατου πολιτικού
και οικονομικού κινδύνου. Έτσι, η Κίνα αποτελεί μια ιδιάζουσα περίπτωση, όντας
ταυτόχρονα αποδέκτης (πολυμερούς και διμερούς) αλλά και Δωρητής (διμερούς) ODA.
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Σχέσεις Ε.Ε.-Κίνας
Το 2006, η Κίνα παρέμεινε, σύμφωνα με στοιχεία της EUROSTAT, ο δεύτερος
μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Ε.Ε. και αντικατέστησε τις Η.Π.Α. στο σκέλος των
εισαγωγών. Σύμφωνα με την στατιστική της Κίνας, η Ε.Ε. είναι ο πρώτος εμπορικός
εταίρος της (πριν τις Η.Π.Α. και την Ιαπωνία). Το διμερές εμπόριο Ε.Ε.-Κίνας εξελίσσεται
με αλματώδεις ρυθμούς. Ενώ στις αρχές της δεκαετίας του ΄80 η Ε.Ε. εμφάνιζε εμπορικό
πλεόνασμα έναντι της Κίνας, τώρα οι διμερείς εμπορικές σχέσεις χαρακτηρίζονται από το
διαρκώς αυξανόμενο εμπορικό έλλειμμα εις βάρος της Ε.Ε. (2006: 128 δις ευρώ). Το
έλλειμμα με την Κίνα είναι και το μεγαλύτερο διμερές έλλειμμα που εμφανίζει η Ε.Ε.
Συγκεκριμένα, το 2006 οι εξαγωγές της Κίνας προς την Ε.Ε.25 ανήλθαν σε 191,8 δις ευρώ
(+21%) ενώ οι αντίστοιχες εισαγωγές έφτασαν τα 63,5 δις ευρώ (+22,5 %). Η ΕΕ ήταν, το
2006, ο πρώτος προμηθευτής της Κίνας σε προϊόντα τεχνολογίας, με αξία εξαγωγών 8,66
δις $ ΗΠΑ (1/3 του συνόλου). Ακολουθούν η Ιαπωνία με 5,21 δις και οι ΗΠΑ με 4,23 δις
$ ΗΠΑ. Κατά του έξι πρώτους μήνες του 2007, οι εξαγωγές της Κίνας προς την Ε.Ε.25
ανήλθαν σε 105,1 δις ευρώ από 87,4 δις ευρώ που ήταν το αντίστοιχο διάστημα του 2006
(+20,2%) και οι εισαγωγές σε 33,4 δις ευρώ από 29,4 δις ευρώ το πρώτο εξάμηνο του
2006 (+13,8%). Το διμερές έλλειμμα αυξήθηκε κατά 23,4% και ανήλθε σε 71,6 δις ευρώ.
Υπό το νέο πλαίσιο αναπτυξιακής συνεργασίας Ε.Ε.-Κίνας, την περίοδο 20072013, η Ε.Ε. λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαιτερότητα της Κίνας ως αναδυόμενη παγκόσμια
οικονομική δύναμη, αλλά ταυτόχρονα μια χώρα, που βρίσκεται, ακόμη, σε πολλούς
τομείς σε διαδικασία ανάπτυξης, έχει προσανατολίσει τη στρατηγική της συνεργασία
στην οικοδόμηση μιας σχέσης σχεδόν ισότιμης, όπου η Κίνα δεν αντιμετωπίζεται
ακριβώς ως αναπτυσσόμενη χώρα αλλά ως μια χώρα που έχει ανάγκη ακόμη να αναπτύξει
τους ανθρώπινους πόρους της, να ολοκληρώσει το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της, για
την πλήρη ενσωμάτωσή της στο διεθνές σύστημα οικονομίας της αγοράς, και να
αντιμετωπίσει τις παγκόσμιες (κοινές) προκλήσεις, όπως το περιβάλλον, η ενέργεια και οι
κλιματικές αλλαγές. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός στο νέο Έγγραφο Εθνικής
Στρατηγικής για την περίοδο 2007-2013 είναι 224 εκ. ευρώ και οι τομείς προτεραιότητας
αναπτυξιακής συνεργασίας είναι αυτοί που υποστηρίζονται από το πρόγραμμα
μεταρρυθμίσεων της Κίνας, σε περιοχές που καλύπτονται από το θεματικό διάλογο:
περιβάλλον, ενέργεια, κλιματικές αλλαγές, και ανάπτυξη των ανθρωπίνων πόρων.
Σχέσεις Ελλάδος-Κίνας
Με την επίσκεψη του Πρωθυπουργού και Υπουργών της ελληνικής Κυβέρνησης
στην Κίνα αλλά και τις επισκέψεις πολλών Κινέζων Αξιωματούχων στην Ελλάδα, οι
διμερείς σχέσεις Ελλάδας-Κίνας έχουν αναβαθμιστεί σημαντικά και οι αντίστοιχες
οικονομικοεμπορικές σχέσεις έχουν τεθεί σε μία άλλη, πιο αναβαθμισμένη, βάση. Η
βελτίωση του διμερούς πλαισίου σχέσεων και οι προσπάθειες που καταβάλουν τελευταία
η ελληνική Πολιτεία αλλά και οι ελληνικοί επιχειρηματικοί φορείς να συμβάλουν
σημαντικά στη διείσδυση ελληνικών επιχειρήσεων στην κινεζική αγορά, κυρίως μέσω της
διοργάνωσης επιχειρηματικών αποστολών καθώς και ειδικών εκδηλώσεων προβολής,
ενημέρωσης και προώθησης, παρουσιάζουν ήδη θετικά αποτελέσματα σε επιχειρηματικό
επίπεδο, αναμένοντας, μεσοπρόθεσμα, ακόμη μεγαλύτερη διεύρυνση των ελληνικών
εξαγωγών προς την Κίνα όσο και μεγαλύτερη ελληνική επενδυτική παρουσία στη χώρα
αυτή.
Οι οικονομικο-εμπορικές σχέσεις της Χώρας μας με την Κίνα διέπονται από ένα
σχετικά ευρύ πλαίσιο συμφωνιών διμερούς συνεργασίας, οι οποίες άρχισαν να
υπογράφονται από το 1973. Πέραν του διμερούς συμβατικού πλαισίου, οι οικονομικο5
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εμπορικές σχέσεις της Χώρας μας με την Κίνα καθορίζονται και από ένα πλέγμα
συμφωνιών της Κίνας με Διεθνείς Οργανισμούς, στους οποίους είναι μέλος και η Χώρα
μας (Ε.Ε., ΠΟΕ κ.ά.).
Ο συνολικός όγκος διμερούς εμπορίου Ελλάδος-Κίνας, σύμφωνα με τα στατιστικά
στοιχεία της ΕΣΥΕ, δείχνει τάσεις συνεχούς διεύρυνσης. Κατά την οκταετία 1999-2006 οι
ελληνικές εξαγωγές προς την Κίνα αυξήθηκαν κατά 589% ενώ οι αντίστοιχες εισαγωγές
κατά 247%. Όπως ισχύει και με τα άλλα Κράτη-Μέλη της Ε.Ε., το εμπορικό ισοζύγιο
μεταξύ Ελλάδος-Κίνας είναι ελλειμματικό εις βάρος της χώρας μας. Το 2006 οι ελληνικές
εξαγωγές προς την Κίνα αυξήθηκαν με ρυθμό 53,58%, φτάνοντας τα 124,3 εκατομ. ευρώ.
Σε ένα εντελώς άλλο επίπεδο, οι εξαγωγές της Κίνας προς την Ελλάδα έφτασαν το 2006
το ποσό των 1,8 δις ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 6,81% έναντι του προηγουμένου
έτους. Το εμπορικό έλλειμμα της χώρας μας έναντι της Κίνας έφτασε το 2006 το ποσό
των 1,7 δις ευρώ.
Τα στατιστικά στοιχεία της ΕΣΥΕ για το πρώτο επτάμηνο του 2007, έναντι αυτών
της αντίστοιχης περιόδου 2006, εμφανίζουν μία αύξηση των κινεζικών εξαγωγών προς τη
χώρα μας της τάξης του 53,4% και μικρότερη αύξηση των ελληνικών εξαγωγών προς την
Κίνα, της τάξεως του 28,6%. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΣΥΕ για το επτάμηνο τ.έ., η
Κίνα κατέχει στις εισαγωγές της Ελλάδος την 6η θέση, από την 10η που κατείχε το
αντίστοιχο διάστημα του 2006. Στις ελληνικές εξαγωγές, η Κίνα καταλαμβάνει την 32η
θέση (επτάμηνο 2006: 36η θέση).
Τα προϊόντα που κυριαρχούν στις εξαγωγές της χώρας μας προς στην Κίνα είναι
ακατέργαστα μάρμαρα, κομμένα σε πλάκες μάρμαρα, δομικά υλικά, ταινίες αργιλίου,
απορρίμματα – θραύσματα αργιλίου, βαμβάκι, χαρτομάζα, έλαια, διατηρημένα λαχανικά,
δέρματα και γουνοδέρματα, απορρίμματα – θραύσματα μετάλλων, μεταλλεύματα,
μηχανήματα επεξεργασίας υφαντικών ινών, ολοκληρωμένα κυκλώματα, χρωστικές ύλες,
ειδικά νήματα, λάδια από πετρέλαιο, μηχανήματα ηλεκτροπαραγωγής, αντλίες,
τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός, κοσμήματα, χαλκός, θείο, λυχνίες, σαπούνια, κ.ά.
Αντίθετα, στις ελληνικές εισαγωγές από την Κίνα κυριαρχούν περισσότερο τα
καταναλωτικά είδη, όπως τα παιχνίδια, είδη ενδύσεως και υποδήσεως, έπιπλα, είδη
ταξιδίου, ηλεκτρικές οικιακές συσκευές, φωτιστικά, κά.
Για τον επόμενο οικονομικά χρονικό ορίζοντα, φαίνεται, ότι οι κινεζικές εξαγωγές
προς την Ελλάδα θα εξακολουθήσουν να αυξάνονται, αλλά πιθανόν με μικρότερους
ρυθμούς απ’ότι σήμερα. Επομένως, προκειμένου να χαλιναγωγηθεί το μεγάλο εμπορικό
έλλειμμα εις βάρος της χώρας μας, οι προσπάθειες θα πρέπει να κατευθυνθούν
περισσότερο προς την αύξηση των ελληνικών εξαγωγών προς την Κίνα, με ταυτόχρονη
αναβάθμιση της γκάμας των εξαγομένων προϊόντων και με επίτευξη συνεργασιών
διαφόρων τύπων που θα φέρουν εμπορικά αποτελέσματα.
Ένα μεγάλο μέρος του εμπορικού ελλείμματος εις βάρος της χώρας μας
αντισταθμίζεται από τις εισπράξεις της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας, η οποία παίζει
πολύ μεγάλο ρόλο στις μεταφορές εμπορευμάτων από και προς την Κίνα, διεθνώς.
Ταυτόχρονα, Έλληνες πλοιοκτήτες κατασκευάζουν σε κινεζικά ναυπηγεία νέα πλοία
μεγάλης αξίας.
Επίσης, η σύναψη συμφωνίας ADS η οποία επιτρέπει, από την 1η Σεπτεμβρίου του
2004 στους Κινέζους να επισκέπτονται για τουρισμό την Ευρώπη (ζώνη Schengen)
ανοίγει νέες προοπτικές για τον ελληνικό τουρισμό, από τον οποίον θα προκύψουν
επιπλέον εισροές συναλλάγματος.
Σύμφωνα με το Υπουργείο Εμπορίου της Κίνας, το σύνολο των ελληνικών
επενδύσεων, από το 1992 έως τα τέλη του 2006, αναλύονται σε 69 επενδυτικά σχέδια, με
6
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συμβατικό κεφάλαιο περ. 123 εκατ. δολάρια ΗΠΑ και με υλοποιούμενες επενδύσεις της
τάξης των 60,5 εκατ. δολαρίων ΗΠΑ.
Στην Κίνα δραστηριοποιούνται περ. 30 επιχειρήσεις ελληνικών συμφερόντων (με
τη μορφή joint venture, κοινοπραξιών, αντιπροσωπειών, δικτύου καταστημάτων
λιανικής), κυρίως στους τομείς: ορυκτών, μαρμάρων, αλουμινίου, παραγωγής και
εφαρμογής οξειδίων, πλαστικών, ενδυμάτων, ιατρικών οργάνων, πληροφορικής και
ηλεκτρονικών, επαγγελματικών ψυκτικών συστημάτων, συστημάτων αυτοματισμού,
τυχερών παιχνιδιών, εμπορίας τροφίμων, κοσμημάτων και καλλυντικών, ναυτιλίας,
παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, παροχής τουριστικών υπηρεσιών κ.ά. 10 από αυτές
τις επιχειρήσεις έχουν προβεί σε άμεσες παραγωγικές επενδύσεις.
Ενώ η δυναμική της κινεζικής οικονομίας έχει δημιουργήσει εμπορικά ελλείμματα
σε πολλές χώρες του κόσμου (περιλαμβ. των χωρών της Ε.Ε.), η Κίνα ως ανερχόμενη
οικονομία και με το μεγαλύτερο καταναλωτικό κοινό (αριθμητικά) στον κόσμο έχει να
προσφέρει πάμπολλες και ποικίλες ευκαιρίες στο εμπόριο και στις επενδύσεις. Η
υλοποίηση των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει έναντι των διεθνών και κοινοτικών
οργανισμών και η σταδιακή αύξηση του διαθεσίμου εισοδήματος των καταναλωτών θα
επιτρέψουν την όλο και μεγαλύτερη πρόσβαση ξένων προϊόντων στην κινεζική αγορά.
Για τους Έλληνες εξαγωγείς και επενδυτές, η Κίνα αποτελεί ακόμη σχεδόν ανεξερεύνητο
τοπίο που υπόσχεται, όμως, πλούσιες. προσδοκίες
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Ι. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΜΕΓΕΘΩΝ
Α. ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ
Το μέγεθος της οικονομίας (με βάση το πραγματικό Α.Ε.Π.) κατατάσσει την Κίνα
στην τέταρτη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου, η οποία συμβάλει σημαντικά στην
ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας και ειδικότερα στην ανάπτυξη της Ασίας αλλά και
της Ε.Ε., η οποία τα τελευταία έτη εμφανίζεται και ως ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος
της.
Από το 1978 μέχρι σήμερα, η κινεζική οικονομία απελευθερώνεται συνεχώς,
σημειώνοντας μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης, κατά τα 15 τελευταία έτη, της τάξης του
10,1% ετησίως. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, να εξέλθουν του ορίου της φτώχειας πάνω από
250 εκατομμύρια άνθρωποι, κατά την περίοδο 1978-2006.
Οι ξένες επενδύσεις και η ανάπτυξη των δυνάμεων της ελεύθερης αγοράς
συνέτειναν ουσιαστικά στην ενσωμάτωση της χώρας στην παγκόσμια οικονομία.
Σημαντικός μοχλός ανάπτυξης, σε συνάρτηση και με την εξασφάλιση της απασχόλησης,
αναδεικνύεται ο ιδιωτικός τομέας της οικονομίας, ο οποίος συνεχώς διευρύνεται. Στο
πλαίσιο λειτουργίας του ιδιωτικού τομέα, εξέχουσα θέση καταλαμβάνουν οι επιχειρήσεις
προέλευσης ξένων επενδύσεων, ιδιαίτερα στη διεξαγωγή του εξωτερικού εμπορίου και
κυρίως των εξαγωγών.
Οι βασικές κινητήριες δυνάμεις της οικονομικής ανάπτυξης είναι οι επενδύσεις, η
κατανάλωση και οι εξαγωγές. Στόχος της κυβέρνησης αποτελεί, να καταστεί το μέγεθος
της εγχώριας κατανάλωσης ο πλέον βασικός μοχλός της οικονομικής ανάπτυξης. Η
εγχώρια κατανάλωση αποτελεί το μέγεθος-μπαλαντέρ ολοκλήρωσης του σταδίου
εκβιομηχάνισης που διέρχεται η χώρα και εξασφάλισης γρήγορης και μακροχρόνιας
οικονομικής ανάπτυξης.
Ενώ η Κίνα έχει περίπου το 20% του παγκόσμιου πληθυσμού και εμφανίζει
δυναμική οικονομική ανάπτυξη, η χώρα συγκεντρώνει ακόμη τα χαρακτηριστικά της
αναπτυσσόμενης χώρας, εμφανίζοντας κατά κεφαλήν εισόδημα 1.730 $ ΗΠΑ, το οποίο
αποτελεί μόλις το 4% του ετησίου κατά κεφαλήν εισοδήματος των ΗΠΑ.
Στην πορεία ανάπτυξης της κινεζικής οικονομίας υφίστανται ακόμη σημαντικοί
παράγοντες που δυσχεραίνουν την μετάβαση σε μία ισορροπημένη οικονομική και
κοινωνική ανάπτυξη, με απώτερο στόχο την μακρόχρονη εξασφάλιση μίας συνολικής
ευημερίας του λαού, την οποία επιδιώκει η κυβέρνηση.
Ένα σημαντικό ζήτημα που χρήζει άμεσης αντιμετώπισης είναι, ότι η ανάπτυξη
όλη αυτήν την περίοδο του ανοίγματος της Κίνας δεν οδήγησε και σε ισορροπημένη
κατανομή εισοδημάτων στις αστικές και αγροτικές περιοχές. Ενώ το 1978 το εισόδημα
στις αστικές περιοχές ήταν 2,6 φορές υψηλότερο από αυτό στις αγροτικές περιοχές, το
2005 η ψαλίδα άνοιξε στο 3,2. Βέβαια, τελευταία στοιχεία δείχνουν, ότι η ανάπτυξη
αγκαλιάζει όλο και ευρύτερα στρώματα της κοινωνίας, εξέλιξη που χαρακτηρίζεται,
όμως, ως αρκετά αργή για να καλυφθεί το υφιστάμενο χάσμα.
Ο βαθμός αστικοποίησης ανέρχεται σήμερα στο 43% του πληθυσμού, ποσοστό
που θεωρείται αρκετά μεγάλο, για την έκταση της χώρας. Αυτό συμβάλει, με τους
υφιστάμενους ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης, στην γρήγορη διόγκωση του
δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα εις βάρος του πρωτογενούς, αυξάνει τις
εισοδηματικές διαφορές ανάμεσα στην ύπαιθρο και στις πόλεις και δημιουργεί
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επιπρόσθετα κοινωνικά προβλήματα, που προέρχονται από την εσωτερική μετανάστευση
προς τις πόλεις (φτωχοί στις πόλεις, ανεργία κλπ.).
Ραγδαία οικονομική ανάπτυξη παρουσιάζουν τα αστικά κέντρα στις νότιες και
ανατολικές παράκτιες περιοχές καθώς και τα κέντρα στις βόρειες περιοχές. Αντίθετα, η
κεντρική και δυτική Κίνα εμφανίζει πολύ αργούς ρυθμούς ανάπτυξης, ωθώντας την
κυβέρνηση να εφαρμόζει σε αυτές τις περιοχές ειδικά μέτρα περιφερειακής ανάπτυξης,
ώστε σταδιακά να καλυφθούν αυτές οι διαφορές.
Το κοινωνικό σύστημα πρόνοιας είναι ανεπαρκές και δεν μπορεί να εξασφαλίσει
την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ή τις συντάξεις στις αγροτικές περιοχές. Η
ανασφάλεια σε αυτές τις περιοχές αυξάνεται περαιτέρω, λόγω και της μη εξασφάλισης
κατάλληλης εκπαίδευσης για τα παιδιά. Στις αστικές περιοχές δε, το σύστημα κοινωνικής
ασφάλισης αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα πληρωμών.
Η μείωση της ψαλίδας ανάμεσα σε πλουσίους και φτωχούς (καταπολέμηση της
φτώχειας) καθώς και η συνέχιση της οικονομικής ανάπτυξης, με υψηλούς ρυθμούς, αλλά
με εξασφάλιση υψηλού βαθμού απασχόληση, αποτελούν ζητούμενα και προτεραιότητα
για την κυβέρνηση.
Η γοργή οικονομική ανάπτυξη, η βιομηχανοποίηση και η αστικοποίηση
δημιούργησαν υψηλές πιέσεις στο περιβάλλον, με βλαβερές συνέπειες στην υγεία και
στους φυσικούς πόρους. Προκειμένου η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει αυτήν την
πρόκληση, εφαρμόζει πολιτικές που αποσκοπούν ταυτόχρονα σε οικονομική και
κοινωνική ανάπτυξη, στοχεύοντας έτσι στο να επιτευχθεί μία αρμονία στην ανάπτυξη της
κοινωνίας.
Η Κίνα εξακολουθεί να απορροφά μεγάλα αποθέματα ενέργειας. Ενώ στο 11ο
Πενταετές Πρόγραμμα προβλέπεται μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά 20% ανά
μονάδα του ΑΕΠ (4% ετησίως), σε διάστημα πέντε ετών, το 2006, λόγω της μεγάλης
ανάπτυξης της οικονομίας, η κατανάλωση μειώθηκε μόλις κατά 1,23%. Σε κάθε
περίπτωση, ανάμεσα στα αρμόδια Υπουργεία δεν υφίσταται μία κοινή προσέγγιση
μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας, η οποία για να γίνει πραγματικότητα, η Κίνα θα
πρέπει να παραιτηθεί από την παραγωγή κάποιων πολύ ενεργοβόρων προϊόντων, όπως
είναι η παραγωγή χάλυβα. Μόνον το 2006, η Κίνα εξήγαγε 40 εκατομ. τόνους χάλυβα. Η
παραγωγή χάλυβα στην Κίνα αντιστοιχεί με την παραγωγή των 5 μεγαλυτέρων
παραγωγών χάλυβα της υφηλίου. Η ενέργεια που χρειάστηκε για αυτήν την παραγωγή
αντιστοιχεί σε 30 εκατομ. τόνους άνθρακα. Θεωρητικά, εάν η Κίνα είχε παραιτηθεί από
αυτήν την παραγωγή, η κατανάλωση ενέργειας το 2006 θα μειωνόταν ακόμη κατά 1,26%
ανά μονάδα του ΑΕΠ, σύμφωνα με κάποιους αναλυτές.
Πάντως, η κυβέρνηση δηλώνει διατεθειμένη να λάβει αποτελεσματικά μέτρα
προστασίας του περιβάλλοντος και μείωσης των τιμών διοξειδίου του άνθρακα,
ετοιμάζοντας σχετική νομοθεσία. Μετά την υιοθέτηση της συμφωνίας του Kyoto, το
πλαίσιο υφίσταται για να ακολουθήσει η Κίνα τις πολιτικές της διεθνούς κοινότητας σε
αυτό το θέμα.
Αναλυτές θεωρούν, πάντως, ότι το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης έχει
δείξει μέχρι τώρα πολλές ικανότητες για τη διαχείριση των προβλημάτων της οικονομίας
και ευελπιστούν, ότι αυτό θα είναι σε θέση να συνεχίσει τη μεθοδολογική προσέγγιση των
μεταρρυθμίσεων στην οικονομία.
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ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΙΝΕΖΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Πληθυσμός
Έκταση
Α.Ε.Π.
2005
Κατά κεφαλήν Α.Ε.Π.
2005
Σχέση εξαγωγών / Α.Ε.Π. 2005
Α.Ε.Π. κατά οικονομικόν τομέα

1.306,5 εκατ. κάτοικοι
9.572.000 τερταγ. χλιόμ.
1.788 δις ευρώ
1.369 ευρώ
33,5%
1990
2004
Γεωργία
27,0%
14,7%
Βιομηχανία
41,6%
50,9%
Υπηρεσίες
31,3%
34,5%
Πραγματική αύξηση του Α.Ε.Π. (%)
2002
2003
2004
2005 2006
9,1
10,0
10,1
9,9
10,7
Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών
2002
2003
2004
2005
(ως % επί του Α.Ε.Π.)
2,4
2,8
3,6
7,1
Ρυθμός πληθωρισμού (%)
2002
2003
2004
2005
2006
-0,8
1,2
3,9
1,8
1,4
Εργατικό Δυναμικό: 812 εκατ. άτομα (2006)
Ετήσια αύξηση εργατικού δυναμικού: 12 εκατ. άτομα
Δείκτης βιομηχανικής παραγωγής 2004: +17,1%
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (δις ευρώ)
2001
2003
2005
Συνολικές Εξαγωγές
292,1
379,6
599,5
Συνολικές Εισαγωγές
241,4
321,3
470,7
Πλεόνασμα Κίνας
50,8
58,2
128,8
Μερίδιο Κίνας στις παγκόσμιες εξαγωγές (%)
5,45
9,84
Μερίδιο Κίνας στις παγκόσμιες εισαγωγές (%)
4,19
7,72
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ Ε.Ε.25 (δις ευρώ)
2003
2001
Εξαγωγές Κίνας προς την ΕΕ25
81,6
105,4
Εισαγωγές Κίνας από την ΕΕ25
30,6
41,2
Πλεόνασμα Κίνας
51,1
64,2
Μερίδιο Κίνας στις εξαγωγές της Ε.Ε.25 (%)
Μερίδιο Κίνας στις εισαγωγές της Ε.Ε.25 (%)

3,42
8,30

4,69
11,21

11,54
8,48
2005
158,0
51,7
106,3
4,88
13,45

2006
191,6
63,3
128,3
5,43
14,20

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (εκατ. ευρώ)
2001
2003
2005
2006
Εξαγωγές Κίνας προς την Ελλάδα*
941,6 1.217,9 1.702,7 1.818,7
Ελληνικές εξαγωγές προς την Κίνα*
49,3
53,4
80,7
124,3
Ελληνικό έλλειμμα
-892,3 -1.164,5 -1.622,0 -1.694,4
Κάλυψη κινεζικών εξαγωγών προς την Ελλάδα
από ελληνικές εξαγωγές προς την Κίνα (%)**
Ελληνικό μερίδιο Ελλάδας στις εισαγωγές
της Κίνας (%)**

5,26
0,0204

4,38

4,74

6,83

0,0166 0,0171
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*ΕΣΥΕ
**Με την επιφύλαξη σύγκρισης στατιστικών στοιχείων από διαφορετικές πηγές
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ Ε.Ε.25 (δις ευρώ)
2003
2004
2005
Εξαγωγές
6,7
8,9
11,0
Εισαγωγές
4,9
7,1
8,8
Πλεόνασμα
1,8
1,8
2,2
Μερίδιο Κίνας στο εμπόριο υπηρεσιών της Ε.Ε.25 3,2% (2005)
ΑΜΕΣΕΣ ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Ε.25 ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ (δις ευρώ)
2002
2003
2004
2005
Εκροές κεφαλαίων
3,1
3,2
3,2
5,7
Εισροές κεφαλαίων
0,2
0,3
-0,1
0,4
Πάγια κεφάλαια από εκροές
20,0
18,7
21,3
27,0
Πάγια κεφάλαια από εισροές
0,5
0,5
1,7
2,1
Eurostat/DG Trade
Μακροοικονομικοί δείκτες Κίνας, 2005-2007 (1-3) σε (%)
Δείκτης
Ανάπτυξη ΑΕΠ

2005

2006

10.4

10.7

11.1

Αύξηση βιομηχανικής
προστιθέμενης αξίας
Αύξηση παγίων επενδύσεων

16.4

16.6

18.3

26.0

24.0

23.7

Αύξηση λιανικών πωλήσεων
καταναλωτικών προϊόντων
Αύξηση εξαγωγών

12.9

13.7

14.9

28.4

27.2

23.3

Αύξηση εισαγωγών

17.6

20.0

18.2

1.8

1.5

2.7

Αύξηση ποσότητας χρήματος M0

11.9

12.7

16.7

Αύξηση ποσότητας χρήματος M1

11.8

17.5

19.8

17.6
Πηγή: Υπουργείο Εμπορίου Λ. Δ. Κίνας

16.9

17.3

Αύξηση τιμών καταναλωτού

Αύξηση ποσότητας χρήματος M2

Α΄ Τρίμηνο 2007
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Β. ΑΕΠ (Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν)
Κατά το 2006, η οικονομία της Κίνας εξακολούθησε την ανοδική πορεία της των
προηγουμένων ετών, πετυχαίνοντας πραγματική αύξηση του ΑΕΠ στο επίπεδο του 10,7%
(0,3 της ποσοστιαίας μονάδας περισσότερο απ’ότι το 2005). Αυτό ήταν και το υψηλότερο
ποσοστό κατά τα τελευταία 11 έτη. Η πραγματικότητα ξεπέρασε και τις διάφορες
προγνώσεις και η Στατιστική Υπηρεσία της Κίνας υποχρεώθηκε να αναθεωρήσει προς τα
επάνω το ποσοστό αύξησης του ΑΕΠ, συνολικά τρεις φορές μέσα στο έτος.
Αναλυτικά, το ΑΕΠ σε τριμηνιαία βάση αυξήθηκε κατά 10,4% το Α΄, 11,5% το
Β΄, 10,6% το Γ΄ και 10,4% το Δ΄ τρίμηνο, σε σύγκριση πάντοτε με το αντίστοιχο τρίμηνο
του 2005.
Σε απόλυτους αριθμούς, το ΑΕΠ ανήλθε σε 20.940,7 δις Γιουάν 1. Ο πρωτογενής
τομέας (αγροτικός τομέας) αυξήθηκε κατά 5% (2.470 δις Γιουάν), ο δευτερογενής
(βιομηχανία) κατά 12,5% (10.200,4 δις Γιουάν) και ο τριτογενής (υπηρεσίες) κατά 10,3%
(8.270,3 δις Γιουάν). Τα ποσοστά συμμετοχής στο ΑΕΠ των τριών τομέων ήταν 11,8%,
48,7% και 39,5% αντίστοιχα.
Το 2006 ήταν το τέταρτο κατά σειρά έτος που το ΑΕΠ εμφάνισε διψήφιο αριθμό
αύξησης. Μπροστά στον κίνδυνο αναθέρμανσης της οικονομίας με αποπληθωριστικές
τάσεις και στην διεθνή πίεση για μεγαλύτερη απελευθέρωση της εξωτερικής αξίας του
Γιουάν, η κυβέρνηση λαμβάνει μέτρα για την αυτοσυγκράτηση της οικονομικής
ανάπτυξης και για το 2007 έχει θέσει ως στόχο την αύξηση του ΑΕΠ κατά 8%.
Από τα στοιχεία του πρώτου πενταμήνου 2007, βέβαια, καθίσταται εμφανές, ότι ο
στόχος αυτός είναι δύσκολο να επιτευχθεί, δεδομένου, ότι όλα τα μακροοικονομικά
μεγέθη τρέχουν, κατά τους πρώτους μήνες του τ.έ., με υψηλούς ρυθμούς και πολλοί
αναλυτές αναμένουν, ότι το ΑΕΠ, τελικά, θα αυξηθεί πάνω από 10,5%, στο τέλος του
τρέχοντος έτους. Αρκετοί μάλιστα πιστεύουν, ότι ο ρυθμός ανάπτυξης θα έχει διψήφιο
αριθμό και στο επόμενο έτος (2008). Κατά το πρώτο τρίμηνο του τ.έ., το ΑΕΠ αυξήθηκε,
πάντως, κατά 11,1%, σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγουμένου έτους.
Το κατά κεφαλήν διαθέσιμο εισόδημα του αστικού πληθυσμού έφτασε τα 11.759
Γιουάν (περ. 1.176 Ευρώ), εμφανίζοντας αύξηση κατά 12,1%. Σε πραγματικούς όρους, η
αύξηση ήταν 10,4%, δηλ. κατά 0,8% υψηλότερη από αυτήν του 2005. Το κατά κεφαλήν
διαθέσιμο εισόδημα του αγροτικού πληθυσμού έφτασε τα 3.587 Γιουάν (περ. 359 Ευρώ),
ήτοι αυξημένο κατά 10,2%. Σε πραγματικούς όρους, η αύξηση ήταν 7,4%, δηλ. κατά
1,2% υψηλότερη σε σχέση με το 2005.
Στο τέλος του 2006, οι αποταμιεύσεις των νοικοκυριών έφτασαν το μεγαλειώδες
ποσό των 16,2 τρις Γιουάν, ήτοι 2 τρις Γιουάν περίπου περισσότερα απ’ότι στις αρχές του
έτους. Επιβεβαιώθηκε ακόμη μία φορά η μεγάλη ροπή προς αποταμίευση που έχουν οι
Κινέζοι, η οποία ανέρχεται στο 50%, μέγεθος που αναμένεται να οδηγήσει στο μέλλον σε
μεγαλύτερη δυναμική επενδύσεων και κατανάλωσης.
Το μοντέλο ανάπτυξης που ακολουθεί η Κίνα στηρίζεται σε μία επιστημονική
προσέγγιση 2 συνδυασμένης οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης, η οποία οδηγεί στην
οικοδόμηση μίας σοσιαλιστικής αρμονικής κοινωνίας.
Οι αρχές αυτού του μοντέλου αποτυπώνονται στο 11ο Πενταετές Πρόγραμμα, το
οποίο στοχεύει σε σταθερή και συγκριτικά γρήγορη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη.
1

Ισοτιμία Γιουάν-Ευρώ： 10 Γιουάν = 1 Ευρώ περίπου
Το Γιουάν αναφέρεται επίσημα ως Renminbi (RMB)
2
Σύμφωνα με την κατεύθυνση της θεωρίας του Deng Xiaoping.
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Η κυβέρνηση πιστεύει, ότι η σημερινή συγκυρία χαρακτηρίζεται ως ευνοϊκή για την
επιτυχή υλοποίηση αυτού του προγράμματος.

Γ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Οι συνολικές επενδύσεις παγίων κεφαλαίων, το 2006, ανήλθαν στο ποσό των
10.987 δις Γιουάν και αυξήθηκαν κατά 24%. Ο ρυθμός ανάπτυξης των παγίων
επενδύσεων επιβραδύνθηκε στη διάρκεια του έτους, εμφανίζοντας ποσοστό αύξησης
31,3% κατά το Α΄ και 13,8% κατά το Β΄εξάμηνο. Επιβράδυνση παρατηρείται και σε
σύγκριση με τα προηγούμενα τρία έτη. Το 2005, η αύξηση ήταν 26%, το 2004 26,6% και
το 2003 27,7%.
Ο ρυθμός ανάπτυξης των επενδύσεων θεωρείται ακόμη πολύ υψηλός και
εκφράζονται φόβοι, ότι εάν συνεχιστεί αυτό το φαινόμενο, η οικονομία μπορεί να
οδηγηθεί στο μέλλον σε υπερπαραγωγή και σε αντιπληθωριστικές πιέσεις. Σημειώνεται,
ότι οι επενδύσεις είναι από τους σημαντικότερους παράγοντες που συμβάλουν στην
υπερθέρμανση της οικονομίας, και την οποία η κυβέρνηση θέλει να αναχαιτίσει.
Οι επενδύσεις στις αστικές περιοχές αυξήθηκαν κατά 24,5% (2,7 ποσοστ. μονάδες
λιγότερο απ’ότι το 2005) ενώ οι επενδύσεις στις αγροτικές περιοχές αυξήθηκαν κατά
21,3% (3,3 ποσοστ. μονάδες περισσότερο απ’ότι το 2005). Οι επενδύσεις στις
βορειοανατολικές περιοχές αυξήθηκαν κατά 36,2%, ενώ αυτές στις δυτικές περιοχές
αυξήθηκαν λιγότερο, κατά 25,4%. Οι επενδύσεις κρατικών επιχειρήσεων στις αστικές
περιοχές αυξήθηκαν κατά 16,9%. Στον πρωτογενή τομέα οι επενδύσεις αυξήθηκαν κατά
30,7%, στον δευτερογενή κατά 25,9% και στον τριτογενή κατά 23,3%.
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ
2006
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙ
Αύξηση σε
Σ (σε 100
σχέση με το
Μερίδιο (%)
εκατομ.
2005
Γιουάν)
Σωρευτική
%
2006
2005
Αξία
I. ΣΥΝΟΛΟ
93472.36
24.5
100
100
- Κρατικές και κρατικά
45211.61
16.9
48.4
51.5
ελεγχόμενες
-- Κατοικίες
16260.96
26.8
17.4
17.1
1. Βιομηχανία
Πρωτογενής
1101.71
30.7
1.2
1.1
Δευτερογενής
39759.88
25.9
42.5
42.1
Τριτογενής
52610.77
23.3
56.3
56.8
2. Διοίκηση
Κεντρική Κυβέρνηση
10792.36
21.1
11.5
11.9
Τοπική Αυτοδιοίκηση
82680
24.9
88.5
88.1
3. Κατασκευές*
Νέες κατασκευές
44346.07
29.9
47.4
45.4
Επεκτάσεις
15649.33
19
16.7
17.5
Ανακατασκευές
9799.14
12.4
10.5
11.6
4. Σύνθεση
Κατασκευές και Τεχνικές
57124.51
23.8
61.1
61.5
Εγκαταστάσεις
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Προμήθεια εξοπλισμού
20437.4
και εργαλείων
Άλλες δαπάνες
15910.44
II. Κατασκευές
Οικοδομήσιμη περιοχή
342140
- Διαμερίσματα
186826.28
Οικοδομημένη περιοχή
112097.26
- Διαμερίσματα
59404.54
III. Προστιθέμενα Πάγια
50323.58
Κεφάλαια
*Δεν περιλαμβάνονται οι κατοικίες
Πηγή: National Bureau of Statistics of China

24.3

21.9

21.9

27.3

17

16.6

16.4
19.5
4.6
5.1
11.3

Οι επενδύσεις σε ακίνητα ανήλθαν σε 1.938,2 δις Γιουάν (+21,8%) και από αυτές
1.361,2 δις Γιουάν (+25,3%) αφορούσαν κατασκευές εμπορικών κέντρων.
Από τα στοιχεία του πενταμήνου του τ.έ., φαίνεται, ότι οι επενδύσεις παγίου
κεφαλαίου εξακολουθούν να τρέχουν με πολύ υψηλούς ρυθμούς, παρά τις προσδοκίες, ότι
θα συνέβαινε το αντίθετο. Στις αστικές περιοχές, αυτές αυξήθηκαν κατά 25,9%,
φτάνοντας τα 3,2 τρις Γιουάν. Οι δε επενδύσεις σε ακίνητα αυξήθηκαν κατά 27,5%.

Δ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
Η βιομηχανική παραγωγή κορυφώθηκε στο μέσο του 2006, αλλά σταδιακά ο
ρυθμός αύξησης μειώθηκε σε 16,4%, στο διάστημα Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου, και σε
14,7%, στον μήνα Δεκέμβριο, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2005.
Η προστιθέμενη αξία του βιομηχανικού τομέα ανήλθε σε 9.035,1 δις Γιουάν και
αυξήθηκε κατά 12,5%, σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Η προστιθέμενη αξία των
βιομηχανικών επιχειρήσεων πάνω από ένα καθορισμένο μέγεθος αυξήθηκε κατά 16,6%.
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ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΚΙΝΑΣ κατά το 2006

ΣΥΝΟΛΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Αύξηση σε
σχέση με το
2005
%
16.6

Ελαφρά βιομηχανία

13.8

Bαριά Βιομηχανία

17.9

Κρατικές βιομηχανικές μονάδες

12.6

Ιδιωτικές επιχειρήσεις

24.4

Κολεκτίβες

11.6

Μετοχικές ΕΠΕ

15.5

Ανώνυμες Εταιρίες

17.8

Ξένες επιχειρήσεις (συμπερ. Από Χονγκ

16.9

Πηγή: National Bureau of Statistics of China
Στον τομέα της ενεργειακής παραγωγής, η παραγωγή πρωτογενούς ενέργειας
έφτασε τους 2,21 εκατομ. τόνους ισοδυνάμου στάνταρ άνθρακα (+7,3%), ηλεκτρισμού τις
2.834,4 δις κιλοβατώρες (+13,4%), άνθρακα τους 2,38 δις τόνους (+8%) και μαζούτ τους
184 εκατομ. τόνους.
Η παραγωγή ακατέργαστου χάλυβα ανήλθε σε 420 εκατομ. τόνους (+19,7%),
επεξεργασμένου χάλυβα σε 470 εκατομ. τόνους (+25,3%) και τσιμέντου σε 1,24 εκατομ.
τόνους (+15,5%).
Η παραγωγή 10 ειδών μη σιδηρούχων μετάλλων αυξήθηκε κατά 17,2% και
διαφόρων σημαντικών χημικών προϊόντων κατά 9,6-24,5%.
Στη διάρκεια του έτους παρήχθησαν 7,28 εκατομ. οχήματα (+27,6%), από τα
οποία 3,87 εκατομ. ήταν αυτοκίνητα (+39,7%).
Στα προϊόντα υψηλής τεχνολογίας εμφανίστηκε αύξηση παραγωγής κατά 15,558,2%, ανάλογα με την κατηγορία. Η προστιθέμενη αξία στην παραγωγή βιομηχανικών
μονάδων υψηλής τεχνολογίας πάνω από ένα προκαθορισμένο μέγεθος αυξήθηκε κατά
18,7%. Τα δε κέρδη σε αυτές τις μονάδες έφτασαν τα 1.878,4 δις Γιουάν (+31%).
Μάλιστα, τα αντίστοιχα κέρδη των ιδιωτικών επιχειρήσεων αυξήθηκαν κατά 43,6%.
Στον τομέα των κατασκευών, η προστιθέμενη αξία ανήλθε σε 1.165,3 δις Γιουάν
(+12,4%), ενώ τα κέρδη των κατασκευαστικών επιχειρήσεων αυξήθηκαν κατά 107,1 δις
Γιουάν (+18,1%).
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ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΙΝΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
2006
ΠΡΟΪΟΝ

ΜΟΝΑΔΑ

ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΑΥΞΗΣΗ ΣΕ
ΣΧΕΣΗ ΜΕ 2005

Άνθρακας

10 000 ton

238174

8

Μαζούτ

10 000 ton

18367.59

1.7

Σιδηρομεταλλεύματα

10 000 ton

58817.14

38

Φωσφορικά μεταλλεύματα

10 000 ton

3895.95

22.3

Ακατέργαστο αλάτι

10 000 ton

5403.16

18

Ζάχαρη

10 000 ton

949.07

4

Αναψυκτικά

10 000 ton

4219.76

21.5

Νήματα

10 000 ton

1740

20

Ενδύματα

100 000 000 m

550

13.5

Μεταξωτά προϊόντα

10 000 meter

821696.89

1.9

Χαρτί

10 000 ton

6804.3

20

Χαρτόνι

10 000 ton

400.76

17.7

Βενζίνη

10 000 ton

5591.36

3.7

Κηροζίνη

10 000 ton

959.95

-2.9

Πετρέλαιο κίνησης

10 000 ton

11653.44

5.5

Κάρβουνο

10 000 ton

28054.15

17.4

Θειικό οξύ

10 000 ton

4980.95

9.6

Καυστική σόδα

10 000 ton

1511.78

21.9

Άνυδρο ανθρακικό νάτριο

10 000 ton

1597.22

12.4

Χημικά λιπάσματα

10 000 ton

5592.79

8

Chemical Pesticide

10 000 ton

129.55

20.2

Αιθυλένιο

10 000 ton

940.51

24.5

Πλαστικά

10 000 ton

2528.69

17.6

Συνθετικά απολυμαντικά

10 000 ton

546.13

12.4

Χημικές ίνες

10 000 ton

2025.49

21.7

Πλαστικά προϊόντα

10 000 ton

2801.87

18.7

Τσιμέντο

10 000 ton

123500

15.5

Τζάμια

10 000 weight cases

40499.32

13.3

Σίδηρος σε χελώνες

10 000 ton s

40416.7

19.8
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Χάλυβας

10 000 ton

42266.03

19.7

Προϊόντα χάλυβα

10 000 ton

47339.55

25.3

Μη σιδηρούχα μέταλλα (10
είδη)

10 000 ton

1917

17.2

Αλουμίνα

10 000 ton

1370

59.4

Χαλκός

10 000 ton

564.25

7.2

Προϊόντα αλουμινίου

10 000 ton

833.69

36.9

Βιομηχανικοί λέβητες

Steaming ton

175125.46

11.3

45217.21

19.6

Μηχανές εσωτερικής καύσης 10 000 kw
Μηχανές-εργαλεία κοπής
μετάλλων

10 000 sets

56.24

14.7

Ηλεκτρικά εργαλεία

10 000 sets

20267.5

6.9

Smelt Equipment

ton

368704.91

9.7

Χημικός εξοπλισμός

ton

351326.74

-2.9

Μηχανήματα κτηνοτροφής

set

169804

7.5

Μηχανήματα πακετοποίησης

set

92224

5

Μεσαία και μεγάλα τρακτέρ

set

199300

22

Μικρά τρακτέρ

10 000 sets

191.51

-3.5

Συσκευές πρόληψης
ατμοσφαιρικής ρύπανσης

set

64581.6

25.3

Μηχανές αμαξοστοιχιών

set

984

-7.3

Οχήματα

10 000 sets

727.89

27.6

Πολιτικά σκάφη και πλοία
από χάλυβα

10 000 ton

1201.28

13.1

Εξοπλισμός παραγωγής
ενέργειας

10 000 kw

11000

19.6

Ηλεκτρικά μοτέρ

10 000 kw

15812.3

19.1

Πλυντήρια

10 000 sets

3491.98

13.9

Ψυγεία

10 000 sets

3530.89

18.2

Καταψύκτες

10 000 sets

818.39

4.2

Air Conditioners

10 000 sets

6849.42

1.3

Επικοινωνιακός εξοπλισμός
μεταφορικών μέσων

set

11496

-37.2

Οπτικός επικοινωνιακός
εξοπλισμός

set

332859

36.5
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Προγραμματιζόμενες
μηχανές

10 000 lines

7404.63

-4.1

Συσκευές τέλεφαξ

10 000 sets

1182.86

10.9

Εξοπλισμός κινητής
επικοινωνίας

10 000 sets

1144.87

18.2

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές

set

60273

3.8

Μικροκομπιούτερ

10 000 sets

9336.44

15.5

Ημιαγωγοί ενσωματωμένου
κυκλώματος

10 000 pcs

335.75

24.4

Μεγάλοι Ημιαγωγοί
10 000 pcs
ενσωματωμένου κυκλώματος

110.82

30.6

Έγχρωμες τηλεοράσεις

10 000 set

8375.4

1.1

Ηλεκτρικά όργανα

10 000 sets

4558.75

3.3

Φωτοτυπικά μηχανήματα

set

467.8

15.7

28344

13.4

Ηλεκτρική ενέργεια
100 000 000 kwh
Πηγή: National Bureau of Statistics of China

Κατά τους πρώτους πέντε μήνες του τ.έ., η βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε κατά
18,1%, ενισχύοντας τους φόβους για υπερθέρμανση της οικονομίας, σε συνδυασμό με
τους υψηλούς ρυθμούς αύξησης του δείκτη τιμών καταναλωτή (Μάιος, 3,4%) και των
παγίων επενδύσεων (25,9% στις αστικές περιοχές).

Ε. ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ
Το 2006, η καλλιεργήσιμη γη δημητριακών αυξήθηκε κατά 1,1 εκατομ. εκτάρια,
φτάνοντας συνολικά τα 105,38 εκατομ. Αντίστοιχα, για το βαμβάκι η έκταση αυξήθηκε
κατά 340 χιλ. σε 5,4 εκατομ. εκτάρια, ενώ η επιφάνεια για τους ελαιόσπορους μειώθηκε
κατά 520 χιλ. και έφτασε τα 13,8 εκατ. εκτάρια. Για τα ζαχαρότευτλα, η επιφάνεια
αυξήθηκε κατά 220 χιλ. σε 1,78 εκατ. και για τα λαχανικά κατά 460 χιλ. σε 18,18 εκατομ.
Η παραγωγή δημητριακών ανήλθε το 2006 σε 497,46 εκατομ. τόνους (+2,8%).
Αντίστοιχα, η παραγωγή βάμβακος ανήλθε σε 6,73 εκατομ. τόνους (+17,8%),
ελαιόσπορων σε 30,62 εκατ. τόνους (-0,5%) και ζαχαρότευτλων σε 109,87 εκατομ. τόνους
(+16,2%).
Η παραγωγή κρέατος έφτασε τους 81 εκατομ. τόνους (+4,6%). Από αυτούς η
ποσότητα για χοιρινό, βοδινό και αρνίσιο αυξήθηκε κατά 4,3%, 5,3% και 7,8%,
αντίστοιχα. Η παραγωγή ιχθυηρών ήταν 52,5 εκατομ. τόνους (+2,8%). Η παραγωγή
ξυλείας ανήλθε σε 78 εκατομ. κ.μ. (+40,3%).
Πάνω από 1,08 εκατ. εκτάρια καλλιεργήσιμης γης επενδύθηκαν με αρδευτικά
συστήματα και για άλλα 1,28 εκατομ. εκτάρια εξασφαλίστηκαν αρδευτικά συστήματα
εξοικονόμησης ύδατος.
Η κυβέρνηση σκοπεύει να επενδύσει στις αγροτικές περιοχές 391,7 δις Γιουάν,
κατά τη διάρκεια του 2007.
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ΣΤ. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ - ΑΝΕΡΓΙΑ
Το εργατικό δυναμικό της Κίνας αυξάνεται πολύ γρήγορα. Το 2005, αυτό
ανέρχονταν σε 806 εκατομ. άτομα, το οποίο αντιπροσωπεύει περ. το 65% του πληθυσμού.
Το επίσημο ποσοστό ανεργίας είναι 5%. Παρατηρητές υποστηρίζουν, ότι το πραγματικό
ποσοστό ανεργίας είναι ακόμη υψηλότερο.
Το 2006, το εργατικό δυναμικό ανήλθε σε 812 εκατ. άτομα (+5,75 εκατ.). Από
αυτό, 283,1 εκατ. είναι σε αστικές περιοχές (+11,84 εκατ.). Η επίσημη ανεργία στις
αστικές περιοχές ανήλθε σε 4,1%, δηλ. 0,1% χαμηλότερη απ’ότι το 2005.
Κατά το 10ο Πενταετές Πρόγραμμα (2001-2005), η απασχόληση στις αστικές
περιοχές αυξήθηκε κατά 41 εκατομ. άτομα. Ο ιδιωτικός τομέας συνέβαλε σε αυτό κατά 15
εκατομ. Από το 2006 έως το 2010 (11ο Πρόγραμμα), ο ιδιωτικός τομέας καλείται να
παίξει σημαντικό ρόλο στην απασχόληση, καθώς θα προκύψουν ανάγκες για 40 εκατομ
νέες θέσεις εργασίας, μόνον στις αστικές περιοχές.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ (ΤΡΙΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ 2006)
Μονάδα: 1000 άτομα
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ
ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ
ΧΩΡΑΣ
Beijing
Tianjin
Hebei
Shanxi
Inner
Mongolia
Liaoning
Jilin
Heilongjiang
Shanghai
Jiangsu
Zhejiang
Anhui
Fujian
Jiangxi
Shandong
Henan
Hubei
Hunan
Guangdong
Guangxi
Hainan
Chongqing

ΚΡΑΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

ΑΥΞΗΣΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ Γ΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 2005

ΚΟΛΕΚΤΙΒΕΣ

ΑΛΛΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΚΡΑΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

ΚΟΛΕΚΤΙΒΕΣ

ΑΛΛΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

114945

65278

7924

41744

3918

-1353

-709

5980

5147
1941
4983
3609

2022
979
3461
2548

232
100
373
292

2893
861
1150
769

105
23
36
-2

52
-18
-124
-42

-29
-17
-35
-70

83
58
195
111

2434

1607

124

703

-18

-34

-4

19

5019
2580
4969
3329
6417
5213
3356
4007
2767
9103
6978
5102
4121
9278
2769
728
2151

3054
1725
3142
1429
2826
1810
2063
1502
1993
4336
4004
3100
2668
3851
1962
561
1234

402
205
377
142
375
281
293
180
170
652
900
360
315
688
183
40
135

1562
650
1450
1759
3216
3122
1000
2324
604
4115
2074
1641
1137
4738
624
127
782

29
-149
1
31
314
745
-1
193
62
1089
21
8
184
858
37
-1
-2

-27
-154
-53
-37
-73
34
-57
-13
0
-545
-58
-77
-279
129
-26
-1
3

-32
-32
-63
-13
-49
-63
-39
-24
-14
-28
-66
-12
6
-11
-17
1
-32

87
37
116
81
436
774
96
230
77
1661
145
97
458
740
80
0
26
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Sichuan
Guizhou
Yunnan
Tibet
Shaanxi
Gansu
Qinghai
Ningxia
Xinjiang

5107
2088
2500
184
3343
1920
433
641
2730

3155
1458
1781
173
2477
1562
328
391
2074

415
103
144
5
220
118
22
18
60

1536
527
575
5
647
240
83
232
596

130
74
68
6
53
-22
7
-1
42

12
-9
21
7
9
-31
-14
-7
59

-21
-29
29
1
-17
-13
0
-8
-7

139
112
18
-1
61
22
21
14
-11

Πηγή: National Bureau of Statistics of China

Παρόλο που η Κίνα φημίζεται για το φτηνό εργατικό κόστος, η πραγματικότητα τα
τελευταία έτη δείχνει, ότι η κινεζική οικονομία συχνά αντιμετωπίζει στενότητα εργατικού
δυναμικού, γεγονός που οδηγεί σε αύξηση των αποδοχών και σε μετακίνηση του
εργατικού δυναμικού, από τους παραδοσιακούς κλάδους παραγωγής, όπως είναι η
κλωστοϋφαντουργία, σε κλάδους βαριάς βιομηχανίας και υψηλής τεχνολογίας. Έλλειψη
προσωπικού εμφανίζεται κυρίως σε τεχνίτες και εκπαιδευμένους εργάτες καθώς και σε
στελέχη επιχειρήσεων.

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΣΥΝΟΛΟ
ΧΩΡΑΣ
Beijing
Tianjin
Hebei
Shanxi
Inner
Mongolia
Liaoning
Jilin
Heilongjiang
Shanghai
Jiangsu
Zhejiang
Anhui
Fujian
Jiangxi
Shandong
Henan
Hubei
Hunan
Guangdong

ΑΜΟΙΒΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ
(ΤΡΙΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ 2006)
ΑΜΟΙΒΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (σε 1000 Γιουάν)
Αύξηση σε σχέση με Γ΄ τρίμηνο 2005 (%)
ΚΡΑΤΙΑΛΛΕΣ
ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΚΟΛΕΚΤΙΑΛΛΕΣ
ΣΥΝΟΚΕΣ
ΚΟΛΕΚΤΙΣΥΝΟΛΟ
ΜΟΝΑΜΟΝΑΔΕΣ
ΒΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ
ΛΟ
ΜΟΝΑΒΕΣ
ΔΕΣ
ΔΕΣ
1591728329

943124834

67378917

581224578

17.6

11.7

5.8

30.5

136366383
34550339
55393647
39933290

57738874
18131978
39775281
28691437

2796662
1222170
2478889
2088520

75830847
15196191
13139477
9153333

19.6
12.1
13.1
17.2

14.5
10.7
5.9
13.9

2.5
5.4
7.7
3.1

24.6
14.3
43.5
33.8

29608819

20734486

1028905

7845428

17.1

14.7

18.9

23.7

65976918
28407466
53380628
84044780
102531271
96932488
39803400
53902511
28820033
118247944
65696455
53504159
47296699
171267761

42652191
19370401
32973374
39322568
52886962
49552812
23979140
24578885
21879347
66479657
39319188
36077771
33131896
85156970

2796853
1348943
2302036
2322083
4025808
4055044
2258372
2066964
1086590
5902252
6206937
2485927
2624885
7043762

20527874
7688122
18105218
42400129
45618501
43324632
13565888
27256662
5854096
45866035
20170330
14940461
11539918
79067029

13.1
8.5
10.5
16.9
21.1
26.8
15.1
15.5
15.2
32.3
13.5
15.3
16.3
19.6

10.9
6.6
5.2
13.2
13.8
17.1
8.5
10.3
13.6
10.2
9.6
14.9
3.9
14.4

4.1
1.3
-1.5
3.8
6.3
-8.9
4.7
5.3
1.3
16.3
7
12.5
17.8
6.8

19.3
15
23.8
21.6
32.6
46
31.4
21.5
25.2
91
24.4
16.8
76.3
27.1
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Guangxi
Hainan
Chongqing
Sichuan
Guizhou
Yunnan
Tibet
Shaanxi
Gansu
Qinghai
Ningxia
Xinjiang

33236443
7703761
27432349
62067680
23298202
29476300
3573803
35722846
21185566
6131134
8053676
28181578

24464931
5891274
17401431
43782918
17259759
22124830
3462382
27142857
18258487
5153783
5101062
20647902

1441086
261656
1199574
3393878
792804
1108973
31895
1333485
789512
155078
183806
545568

7330426
1550831
8831344
14890884
5245639
6242497
79526
7246504
2137567
822273
2768808
6988108

16.2
15.5
14.3
18.5
17
10
-3.8
13.8
12.1
12.8
18
9.1

13.9
16
16.5
16.5
14.1
9.3
-3.6
11.3
10.4
7.6
13.9
7.3

3.2
10.2
-6.9
8.1
-2.9
34.8
-16.6
3.7
7.9
6.8
-2
-5.1

Πηγή: National Bureau of Statistics of China

Ζ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ - ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Στόχος της κυβέρνησης παραμένει, η κατανάλωση να γίνει ο βασικότερος μοχλός
μίας εξισορροπημένης οικονομικής ανάπτυξης. Το 11ο Πενταετές Πρόγραμμα προβλέπει
σχετικά μέτρα που αποσκοπούν στο να θέσουν την εγχώρια κατανάλωση στο επίκεντρο
ενός νέου μοντέλου συνολικής κατανάλωσης. Σημαντικό ρεζερβουάρ μελλοντικής
κατανάλωσης αποτελούν, βέβαια, οι τεράστιες αποταμιεύσεις των νοικοκυριών.
Οι συνολικές πωλήσεις λιανικού εμπορίου καταναλωτικών αγαθών αυξήθηκαν το
2006 κατά 13,7% (1,7 της ποσοστ. μον. περισσότερο απ’ότι το 2005) και έφτασαν τα
7.641 δις Γιουάν. Η αύξηση αυτή είναι και η μεγαλύτερη που έχει εμφανιστεί τουλάχιστον
κατά τα τελευταία πέντε έτη. Το μεγαλύτερο ποσοστό των πωλήσεων είναι
συγκεντρωμένο στις πόλεις, με αξία 5.154,3 δις Γιουάν (+14,3%). Η ανάπτυξη της αγοράς
χονδρικού και λιανικού εμπορίου εμφάνισε αύξηση της τάξεως του 13,7%. Μεγαλύτερη
ακόμη ήταν η ανάπτυξη στην ξενοδοχειακή βιομηχανία και το catering, ήτοι κατά 16,4%.
Οι κλάδοι, στους οποίους εμφανίστηκε μεγαλύτερη αύξηση στις πωλήσεις, είναι:
οχήματα 26,3%, πετρελαιοειδή 36,2%, είδη ψυχαγωγίας και γραφείου 14,5%, συσκευές
τηλεπικοινωνιών 22%, ηλεκτρονικές συσκευές 19,2%, δομικά υλικά 24%, έπιπλα 21,3%,
τρόφιμα και ποτά 15,5%, ενδύματα 19,2%, καλλυντικά 18,6% και κοσμήματα 28,5%.
Για το 2007 προβλέπεται ακόμη μεγαλύτερη αύξηση, καθότι το πρώτο πεντάμηνο
του τ.έ. οι πωλήσεις λιανικού εμπορίου αυξήθηκαν κατά 15,2%, φτάνοντας τα 3,5 τρις
Γιουάν.
Η Κίνα θεωρείται ότι είναι η γρηγορότερα αναπτυσσόμενη αγορά λιανικού
εμπορίου του κόσμου, ακολουθώντας τις αντίστοιχες αγορές των ΗΠΑ και της Ιαπωνίας,
αναφορικά με την συνολική αξία. Ορισμένοι αναλυτές υπολογίζουν, ότι η εγχώρια
κατανάλωση της Κίνας θα φτάσει το 2020 τα 8,8 τρις $ ΗΠΑ.
Πολλές μεγάλες ξένες αλυσίδες λιανικού εμπορίου σπεύδουν να ανοίξουν
καταστήματα στην Κίνα, πολλές φορές ακόμη μεγαλύτερα σε έκταση από αυτά που
διαθέτουν σε άλλες χώρες.
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27.9
14.5
13.6
27.8
32.1
9
-7.8
26.8
31.4
63.6
28.1
16.3

Η. ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
Ο δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκε το 2006 κατά 1,5% (καταναλωτικά αγαθά
1,4%, τρόφιμα 2,3%, υπηρεσίες 1,8%) και ήταν μειωμένος κατά 0,3% σε σχέση με το
2005. Οι τιμές λιανικού εμπορίου αυξήθηκαν μόλις κατά 1% (0,2% της ποσοστ. μον.
περισσότερο απ’ότι το 2005). Οι τιμές παραγωγού αυξήθηκαν κατά 3% και οι τιμές
προμήθειας πρώτων υλών και ενέργειας κατά 6%. Οι τιμές για αγαθά παγίων επενδύσεων
αυξήθηκαν κατά 1,5% και οι τιμές αγροτικών προϊόντων κατά 1,2%. Τέλος, οι τιμές για
πωλήσεις ακινήτων αυξήθηκαν κατά 5,5% (σε 70 πόλεις μεσαίου και μεγάλου μεγέθους).
Για το 2007, αναμένεται σημαντική αύξηση του δείκτη τιμών καταναλωτή που
είναι ο βασικός συντελεστής του πληθωρισμού. Στους πρώτους μήνες του τ.έ., το μέσο
επίπεδο τιμών ξεπέρασε ορισμένες φορές και το όριο του 3%, που οφείλεται βασικά σε
μεγάλες αυξήσεις στις τιμές τροφίμων (κυρίως χοιρινού κρέατος, ιχθυηρών και φρούτων).
Ενδεικτική ήταν και η αύξηση των τιμών ακινήτων, η οποία τον Μάιο τ.έ. ξεπέρασε το
6,4% (Σεντζέν 12,3%, Πεκίνο 10,3%). Πολλοί πιστεύουν, ότι οι τιμές θα συνεχίσουν την
ανοδική πορεία τους μέχρι τον Οκτώβριο τ.έ., φτάνοντας και ποσοστό αύξησης 4%. Στο
τέλος του έτους, προβλέπεται ο δείκτης τιμών καταναλωτού να είναι αυξημένος κατά
3,6%.
Με τα δεδομένα αυτά, ο πληθωρισμός, αναμένεται, να αυξηθεί το 2007 πάνω από
1,7-2,0%, από 1,4% που ήταν το 2006.

Θ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Η κυβέρνηση εφαρμόζει από το 2001 πολιτική ανάπτυξης 7 δυτικών περιοχών
(επαρχιών), η οποία αποκαλείται “Go West”. Μέχρι στιγμής η πολιτική αυτή έχει δείξει
σχετικά περιορισμένη επιτυχία, αν και στο διάστημα 2000-2005 το μέσο ετήσιο ΑΕΠ σε
αυτές τις επαρχίες ανήλθε στο 10,6, δηλ. 1,2 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερο από το
εθνικό ΑΕΠ που ήταν 9,4.
Οι δυτικές επαρχίες, στις οποίες εφαρμόζεται η πολιτική, είναι: Sichuan, Gansu,
Guizhou, Yunnan, Qinghai and Shaanxi, Municipality of Chongqing and autonomous
regions of Ningxia, Xinjiang and Tibet.
Σε αυτές τις επαρχίες κατοικεί το ¼ του συνολικού πληθυσμού της Κίνας αλλά η
συμβολή τους στο ΑΕΠ ανέρχεται μόλις στο 15%. Τα προηγούμενα 6 έτη, η κυβέρνηση
κατηύθυνε σε αυτές τις επαρχίες το 70% της διεθνούς πολυμερούς βοήθειας και το 70%
των φορολογικών εσόδων για έργα υποδομής.
Στις δυτικές επαρχίες υφίσταται μεγάλη ανισοκατανομή εισοδήματος. Το 10% των
περισσότερο πλουσίων Κινέζων κατέχουν περισσότερο από το 40% του ιδιωτικού
πλούτου, ενώ το 10% των φτωχοτέρων λιγότερο του 2%.
Ένα άλλο βασικό πρόβλημα που καλείται να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση στις
δυτικές περιοχές είναι η μεγάλη μόλυνση του αέρα και των υδάτων.
Για την ενθάρρυνση των επενδύσεων η κυβέρνηση παρέχει ειδικά φορολογικά
κίνητρα καθώς και κίνητρα για έργα στους τομείς ενέργεια, πληροφορική,
τηλεπικοινωνίες και βιοϊατρική.
Η επαρχία Chongqing που θεωρείται η πύλη στη δύση και είναι στο επίκεντρο της
πολιτικής “Go West” έλαβε επενδύσεις από 30 από τις 500 μεγαλύτερες επιχειρήσεις του
κόσμου. Αυτή η εικόνα όμως αποτελεί εξαίρεση και δεν είναι ίδια σε όλες τις δυτικές
επαρχίες.
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Η κυβέρνηση σκοπεύει να επενδύσει στις δυτικές επαρχίες επιπλέον 1,5 τρις
Γιουάν (190 δις δολ. ΗΠΑ) μέχρι το 2010. Απ’ότι δείχνει η στατιστική, οι δυτικές
επαρχίες, στο σύνολό τους, δεν κατάφεραν να προσελκύσουν μεγάλα ποσά ξένων άμεσων
επενδύσεων και στο διάστημα 2000-2005 επενδύθηκαν σε αυτές μόνον 2 δις δολ. ΗΠΑ
ετησίως, δηλ. λιγότερο από το ήμισυ του συνόλου που επενδύθηκε μόνον στη Σαγκάη στο
ίδιο χρονικό διάστημα.
Παρόλα αυτά όμως, οι δυτικές επαρχίες παραμένουν πολύ ελκυστικές για ξένες
άμεσες επενδύσεις, διότι σε αυτές το κόστος εργασίας είναι χαμηλό και η γη είναι φτηνή.
Από την άλλη μεριά, η ανεργία και η υποαπασχόληση είναι πολύ υψηλές. Επίσης, οι
δυτικές περιοχές είναι πολύ ελκυστικές και για την ανάπτυξη δομών λιανικού εμπορίου,
καθώς η απομόνωσή τους τις οδηγεί μακριά από το εξωτερικό εμπόριο. Ελκυστικές
θεωρούνται και οι επενδύσεις σε δημόσια έργα υποδομής.
Βέβαια, η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας ξένων εταιριών σε αυτές τις επαρχίες
δεν είναι εύκολη υπόθεση, καθώς οι υποδομές μεταφορών είναι ανεπαρκείς και το κόστος
μεταφοράς μέχρι τις παράκτιες περιοχές είναι αρκετά αυξημένο. Λόγω αυτού του
γεγονότος, το εμπόριο των δυτικών περιοχών αποτελεί μόλις το 5% του εθνικού.
Μετά το πρόγραμμα για την ανάπτυξη των δυτικών επαρχιών, η κυβέρνηση
σκοπεύει να δρομολογήσει ένα επιπλέον ειδικό πρόγραμμα ανάπτυξης των κεντρικών
περιοχών της Κίνας, υπό τον τίτλο “Go Inlands Campaign”.

Ι. ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ, ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Καθώς, από τις αρχές του τ.έ. παρατηρείται άνοδος στις τιμές καταναλωτού,
ιδιαίτερα στα τρόφιμα, η κυβέρνηση δείχνει διατεθειμένη να χρησιμοποιήσει, ως
εργαλείο, την νομισματική πολιτική για να πετύχει σχετική σταθερότητα στις τιμές. Προς
αυτήν την κατεύθυνση αυξάνονται οι πιέσεις προς την People’s Bank of China (PBoC)
που είναι η Κεντρική Τράπεζα της Κίνας να προχωρήσει ξανά σε αύξηση του βασικού
επιτοκίου δανεισμού, ώστε να ελεγχθούν οι πληθωριστικές πιέσεις.
Η PBoC έχει ήδη αυξήσει το επιτόκιο δανεισμού από τις αρχές τ.έ. κατά δύο φορές
και έχει ζητήσει πέντε φορές από τις εμπορικές τράπεζες να αυξήσουν τα αποθέματά τους,
με στόχο την επιβράδυνση του πληθωρισμού και των επενδύσεων παγίων κεφαλαίων
καθώς και την καταπολέμηση της κερδοσκοπίας στα χρηματιστήρια.
Το επιτόκιο δανεισμού της PBoC ανήλθε, μετά από πολλές παρεμβάσεις της το
2006, στο 6,12%. Επιπλέον, η PBoC αύξησε τις απαιτήσεις αποθεμάτων που πρέπει να
τηρούν οι εμπορικές τράπεζες από τον Ιούνιο έως τέλος του 2006 κατά 4 φορές,
δημιουργώντας τη σχέση 9,50% για τις μεγάλες τράπεζες και 10% για τις μικρότερες.
Η Κίνα θα συνεχίσει και το 2007 να αντιμετωπίζει την υπερβάλλουσα ρευστότητα
που παρατηρείται στην οικονομία. Το μέγεθος Μ2 και τα εγχώρια δάνεια αυξήθηκαν τον
Δεκέμβριο του 2006, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2005, κατά 16,9%.
Το εμπορικό πλεόνασμα του 2006 ενίσχυσε τα επιχειρήματα για τεχνητή
συγκράτηση της εξωτερικής αξίας του Γιουάν σε χαμηλά επίπεδα, προκαλώντας το
αίσθημα των ΗΠΑ και της ΕΕ για προστατευτισμό.
Στο τέλος του 2006, η ισοτιμία Γιουάν/δολαρίου ήταν CNY 7,8087/US$. Σε σχέση
με την αντίστοιχη ισοτιμία του προηγουμένου έτους, παρατηρείται μία ανατίμηση του
Γιουάν κατά 3,35%. Αναλυτές αναμένουν, ότι το Γιουάν θα ανατιμηθεί έναντι του δολ.
ΗΠΑ κατά περίπου 5% στη διάρκεια του 2007 και η ισοτιμία θα φτάσει τα CNY
7,43/US$ στο τέλος του έτους.
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Κ. ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ
Στη διάρκεια του 2006 η κυβέρνηση προσπάθησε να ενισχύσει τις δομές και τους
θεσμούς της κεφαλαιαγοράς. Συγκεκριμένα, έγιναν μεταρρυθμίσεις σε μη εμπορεύσιμα
μερίδια εισηγμένων εταιριών. O στόχος της κυβέρνησης είναι να οδηγήσει την
κεφαλαιαγορά σε ωριμότητα. Οι προσπάθειες θα συνεχιστούν για την βελτίωση της
ποιότητας των εισηγμένων εταιριών και για διαφάνεια στο σύστημα της αγοράς, με τη
λήψη νέων νομοθετικών μέτρων.
Τον Ιούλιο τ.έ. πρόκειται να λειτουργήσουν και δείκτες που θα περιλαμβάνουν
επιχειρήσεις από την ενέργεια, τις πρώτες ύλες, την βιομηχανία, προαιρετικές και βασικές
καταναλωτών, υγεία, χρηματοοικονομικές, πληροφορικής, τηλεπικοινωνιών και τομέων
κοινής ωφελείας. Εντός του 2007 ενδέχεται να λειτουργήσει στο χρηματιστήριο και ο
πρώτος δείκτης για futures markets. Σχετική απόφαση για τους κανόνες αγοράς ελήφθη
ήδη στο τέλος Ιουνίου τ.έ.
Από τις αρχές του 2006, το Χρηματιστήριο της Σαγκάης εμφάνισε μεγάλη
κινητικότητα, με σταθερή άνοδο του δείκτη, ο οποίος έφτασε στις 29 Μαΐου στο ρεκόρ
των 4.168,29 μονάδων. Ο αριθμός των Κινέζων επενδυτών έφτασε τα 102,5 εκατομ., εκ
των οποίων 24 εκατομ. είναι νέοι επενδυτές από τις αρχές του 2007.
Προκειμένου να αποφευχθεί αναθέρμανση του χρηματιστηρίου, η κυβέρνηση
ενδέχεται να καταργήσει ή να αναστείλει τον φόρο ύψους 20% επί των τόκων που έχει
επιβληθεί από το 1999 στις τραπεζικές καταθέσεις. Τον Ιούνιο τ.έ. ετοιμάστηκε σχετικό
σχέδιο που πρέπει να εγκριθεί από το Κρατικό Συμβούλιο. Με το μέτρο αυτό, η
κυβέρνηση ευελπιστεί να σταματήσει η μεταφορά ρευστότητας από τις τράπεζες στο
χρηματιστήριο. Σήμερα, το ετήσιο τραπεζικό επιτόκιο καταθέσεων, μετά τον φόρο, είναι
2,45%, το οποίο βρίσκεται σε πολύ χαμηλότερο επίπεδο από τις τελευταίες αυξήσεις του
δείκτη τιμών καταναλωτή. Ήδη τον Μάιο τ.έ., οι τραπεζικές καταθέσεις των νοικοκυριών
μειώθηκαν κατά 278,4 δις Γιουάν (36,5 δις $ ΗΠΑ) μετά από μεγαλύτερη πτώση που
παρατηρήθηκε τον μήνα Απρίλιο, η οποία ήταν και η μεγαλύτερη από τον Φεβρουάριο
του 2003.
Την 1/2/2007 η κυβέρνηση ανακοίνωσε χαλάρωση των περιορισμών για
συναλλαγές ιδιωτών σε ξένα νομίσματα. Σύμφωνα με σχετικό διάταγμα, οι ιδιώτες θα
μπορούν να συναλλάσσονται σε ξένο συνάλλαγμα για επιχειρηματικούς σκοπούς, μέχρι
του ορίου των 50.000 δολ. ΗΠΑ το έτος. Το μέτρο αυτό θα τονώσει την
επιχειρηματικότητα, ιδιαίτερα δε, θα οδηγήσει σε ίδρυση νέων επιχειρήσεων.
Η κυβέρνηση δίδει μεγάλη προσοχή στην ανάπτυξη των Μικρομεσαίων
Επιχειρήσεων, δεδομένου ότι αυτές αποτελούν και το 98% των ιδιωτικών επιχειρήσεων
της Κίνας. Αυτές οι επιχειρήσεις όμως δεν έχουν εύκολη πρόσβαση στους
χρηματοπιστωτικούς μηχανισμούς και υπολογίζεται, ότι μόνον 500.000 επιχειρήσεις
έχουν πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό, ενώ η χώρα διαθέτει πάνω από 42,5 εκατομ.
ιδιωτικές επιχειρήσεις. Ο νέος Κανονισμός λειτουργίας ξένων τραπεζών στην Κίνα,
αναμένεται ότι θα δώσει νέα ώθηση και στη χρηματοδότηση των ΜΜΕπιχειρήσεων.
Τον Αύγουστο τ.έ., ενδέχεται, η κυβέρνηση να δώσει το πράσινο φως στις
εμπορικές τράπεζες για την ίδρυση διαχειριστικών εταιριών εταιρικών συνταξιοδοτικών
ταμείων (corporate pensions management firms). Το Υπουργείο Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων και η Τραπεζική Ρυθμιστική Αρχή ετοιμάζουν σχετικό σχέδιο
διατάγματος. Αυτή πρόκειται να είναι η δεύτερη σειρά αδειοδοτήσεων για αυτό το θέμα,
στο οποίο μπορούν να συμμετάσχουν και ξένοι επενδυτές, με συμμετοχή σε μεικτές
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επιχειρήσεις μέχρι ποσοστού 49%. Σε πρώτη φάση, τον Αύγουστο 2005, το Υπουργείο
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων είχε εγκρίνει 37 εταιρίες διαχείρισης, από τις
οποίες όμως μόνον δύο ήταν εξειδικευμένες για αυτόν τον σκοπό. Υπολογίζεται, ότι αυτή
η αγορά θα φτάσει το 2030 το 1,5 τρις Γιουάν, καθιστώντας την Κίνα την Τρίτη
μεγαλύτερη αγορά σε αυτόν τον τομέα. Στο τέλος 2006, η αγορά ανέρχονταν σε 91 δις
Γιουάν (24.000 κινεζικές επιχειρήσεις).
Οι τράπεζες προετοιμάζονται να συμμετάσχουν σε ιδιωτικά μετοχικά κεφάλαια,
ιδιαίτερα σε κεφάλαια υψηλού κινδύνου, δημιουργώντας σχετικά χαρτοφυλάκια. Ο
στόχος είναι να τριπλασιάσουν τα έσοδά τους που δεν προέρχονται από τόκους, κατά τα
επόμενα 5-10 έτη. Μέχρι στιγμής, μόνον 69 ξένες και κινεζικές τράπεζες έχουν
προχωρήσει σε εργασίες πέραν της διαχείρισης καταθέσεων και δανεισμού.

Λ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1) Συναλλαγματικά Αποθέματα
Τα συναλλαγματικά αποθέματα της Κίνας (χωρίς χρυσό) ανήλθαν στο τέλος του
2006 στο αστρονομικό ποσό των 1.066,3 δις $ ΗΠΑ, δηλ. αυξήθηκαν κατά 247,5 δις $
ΗΠΑ. Το τεράστιο αυτό ποσό, που είναι και το μεγαλύτερο στον κόσμο, απαιτεί άμεσα
ειδική και αποδοτική διαχείριση. Η κυβέρνηση αποφάσισε, στις αρχές τ.έ., να ιδρύσει μία
ανεξάρτητη αλλά εποπτευόμενη “Foreign Exchange Investment Company” και τον Ιούνιο
τ.έ. προχώρησε στην κατάρτιση ενός νομοσχεδίου για την πώληση ειδικών κρατικών
ομολόγων αξίας 1,55 τρις Γιουάν (200 δις US$) για την χρηματοδότηση αυτής της
εταιρίας επενδύσεων. Το ποσό αυτό πρόκειται να επενδυθεί στο εξωτερικό, πιθανόν για
την εξαγορά εταιριών υψηλής τεχνολογίας ή για σχετικές συμμετοχές κινεζικών
επιχειρήσεων.
Μέχρι σήμερα, η Κίνα συνήθιζε να επενδύει τα συναλλαγματικά αποθέματα σε
αμερικάνικα treasures. Με τον υψηλό ρυθμό ανάπτυξης της κινεζικής οικονομίας που
παρατηρείται, αναμένεται, ότι τα αποθέματα θα διπλασιαστούν τα επόμενα 4 έτη.
Ορισμένοι ειδικοί προτείνουν, ότι τα αποθέματα θα μπορούσαν να επενδυθούν και να
ενισχύσουν την Αγροτική Τράπεζα της Κίνας, για την ανάπτυξη της επαρχίας, καθώς και
το σύστημα κοινωνικών ασφαλίσεων.
Στο τέλος Μαρτίου τ.έ. τα συναλλαγματικά αποθέματα ανήλθαν σε 1.202 δις $
ΗΠΑ, αυξημένα κατά 135,7 δις $ ΗΠΑ, από το τέλος του 2006.

2) Ξένες Άμεσες Επενδύσεις
Η Κίνα παραμένει ο κυριότερος προορισμός ξένων άμεσων επενδύσεων (FDI)
παγκοσμίως, αν και από το 2004 εμφανίζεται σταδιακή κάμψη στους ρυθμούς νέων
επενδύσεων. Περισσότεροι από το 50% των διεθνών επενδυτών κατονομάζουν την Κίνα
ως την πιο ελκυστική χώρα για διεθνείς επενδύσεις. Χαμηλό εργατικό κόστος και
συγκριτικά καλύτεροι συντελεστές ανταγωνιστικότητας και παραγωγικότητας επιτρέπουν
στην Κίνα τη διείσδυση ξένων άμεσων επενδύσεων, κυρίως στους τομείς της μεταποίησης
και της συναρμολόγησης.
Κατά τη διάρκεια του 2006, οι συμβατικές ξένες άμεσες επενδύσεις έφτασαν σε
41.485 σε αριθμό, που σημαίνει μείωση κατά 5,8%, σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Οι
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ξένες άμεσες επενδύσεις που υλοποιήθηκαν στη διάρκεια του 2006 ανήλθαν σε 69,47 δις
$ ΗΠΑ, εμφανίζοντας μείωση κατά 4,1%.
Από το σύνολο των επενδύσεων, το ποσοστό που επενδύθηκε στην βιομηχανία
ήταν 57,7% περισσότερο απ’ότι το προηγούμενο έτος και αντίστοιχα, 11,8% περισσότερο
στα ακίνητα, 9,7% στον χρηματοοικονομικό τομέα, 6,1% στους τομείς χρηματοδοτικής
μίσθωσης και επιχειρηματικές υπηρεσίες και 2,9% στους τομείς μεταφορών,
αποθήκευσης και υπηρεσιών ταχυδρομείου.
Κατά τους πέντε πρώτους μήνες τ.έ., υλοποιήθηκαν ξένες άμεσες επενδύσεις αξίας
25,3 δις US$, που σημαίνει αύξηση κατά 9,87%. Οι νέες ξένες επενδύσεις που εγκρίθηκαν
κατά το πεντάμηνο ήταν 15.072 σε αριθμό (-3,75%).
Οι ξένες άμεσες επενδύσεις που υλοποιήθηκαν στη διάρκεια των τριών τελευταίων
ετών ανήλθαν σε 62,46 δις $ ΗΠΑ, ετησίως.
Οι ξένες άμεσες επενδύσεις στην Κίνα συμβάλουν στο ΑΕΠ κατά 3,2% περίπου,
ενώ κατά κεφαλήν, αυτές ανέρχονται σε 55 δολ. ΗΠΑ.
Συγκεντρωτικά, μέχρι τέλος του 2006, η Κίνα προσέλκυσε 704 δις εκατ. δολ.
ΗΠΑ, εκ των οποίων το 70% επενδύθηκε στον τομέα του μεταποιητικού εμπορίου
(processing trade). Κατά την άποψη κυβερνητικών στελεχών αλλά και αναλυτών, οι
επενδύσεις αυτές σε μεγάλη κλίμακα στο μεταποιητικό εμπόριο, οι οποίες έχουν ως σκοπό
την εξαγωγή από την Κίνα, ευθύνονται σημαντικά και για την μεγάλη αύξηση των
εξαγωγών της Κίνας που οδηγεί και σε μεγάλα εμπορικά πλεονάσματα.
Τελευταία, οι τομείς υπηρεσιών, όπως ο τουρισμός, οι τηλεπικοινωνίες και οι
χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, αυξάνουν το μερίδιό τους στο πλαίσιο των ξένων άμεσων
επενδύσεων. Οι μεγαλύτερες επενδύσεις που γίνονται από ξένους στην Κίνα είναι στους
τομείς, χημικά, μηχανήματα και βιομηχανικά αγαθά και Πληροφορική-Επικοινωνίες,
συμπεριλαμβανομένου και του λογισμικού. Οι κυριότερες χώρες προέλευσης ξένων
άμεσων επενδύσεων είναι η Ιαπωνία, οι ΗΠΑ και η Γερμανία.
Τέλος του 2006, οι μη χρηματοοικονομικές επενδύσεις της Κίνας στο εξωτερικό
έφτασαν σωρευτικά τα 73,3 δις δολ. ΗΠΑ. Από αυτό το ποσό τα 16,1 δις επενδύθηκαν
εντός του 2006 (+31,6%). Επίσης το 2006, τα επιχειρηματικά εισοδήματα από συμβατικά
έργα κινεζικών τεχνικών εταιριών στο εξωτερικό έφτασαν σε 30 δις US$ (+37,9%) και τα
εισοδήματα από συμβάσεις εργασίας στο εξωτερικό ανήλθαν σε 5,4 δις US$ (+12,3%).
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3) Εξωτερικό εμπόριο υπηρεσιών
Σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΠΟΕ, ο όγκος συναλλαγών της Κίνας σε υπηρεσίες
ανήλθε το 2006 σε 187 δις $ ΗΠΑ (εξαγωγές 87, εισαγωγές 100), τοποθετώντας την στην
7η και 8η θέση παγκοσμίως, με μερίδιο 3,2% στις παγκόσμιες εξαγωγές και 3,8% στις
παγκόσμιες εισαγωγές υπηρεσιών. Στον τομέα των εξαγωγών, η Κίνα ανήλθε το 2006
κατά 2 θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη.
Το 2005, ο συνολικός όγκος συναλλαγών της Κίνας σε υπηρεσίες ήταν 192,8 δις $
ΗΠΑ (+22%), ήτοι 92 δις $ ΗΠΑ εξαγωγές (+24%) και 100,8 δις $ ΗΠΑ εισαγωγές
(+20%).
Εμπόριο Υπηρεσιών Κίνας κατά το 2006
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ

Credit & Debit
ΑΞΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
(%)
1928.3
22

(σε 100 εκατομ. δολάρια ΗΠΑ)
ΕΞΑΓΩΓΕΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΙΣΟΖΥΓΙΟ
ΑΞΙΑ ΜΕΤΑ- ΑΞΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΒΟΛΗ
(%)
(%)
-88.3
920.0
24 1008.3
20
-133.5
210.2
36 343.7
21

1.Μεταφορές

553.8

26

2.Τουρισμός

582.7

14

339.5

3.Επικοινωνίες

15.0

38

4.Κατασκευές

48.0

5.Ασφάλειες

16 243.2

12

96.3

7.4

52

7.6

27

-0.2

14

27.5

6

20.5

27

7.0

93.8

21

5.5

0

88.3

23

-82.8

6.Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες

10.4

240

1.5

0

8.9

459

-7.4

7.Η/Υ και πληροφορική

47.0

36

29.6

61

17.4

7

12.2

8.Δικαιώματα και τέλη για
ευρεσιτεχνίες

68.4

25

2.0

30

66.3

25

9.Παροχή συμβουλευτικών
υπηρεσιών

162.2

41

78.3

47

83.9

36

24.0

34

14.5

34

9.5

34

2.6

-10

1.4

3

1.2

-21

0.2

309.5

18

196.9

17 112.6

20

84.3

10.9

-3

5.79

-19

0.7

10.Διαφημίσεις και
σφυγμομετρήσεις
11.Τηλεοπτικά δικαιώματα
12.Άλλες εμπορικές υπηρεσίες
13. Κυβερνητικές υπηρεσίες

17

5.06

-64.3
-5.6
5.0

Πηγή: State Administration of Exchange Control
Οι σημαντικότεροι εταίροι της Κίνας σε υπηρεσίες είναι το Χονγκ Κονγκ, η
Ιαπωνία, οι ΗΠΑ και η ΕΕ.
Ο τομέας υπηρεσιών της Κίνας έχει αναπτυχθεί ραγδαία και το 2006 συνέβαλε στο
ΑΕΠ κατά 39%, από 20% το 1978. Προς το παρόν, που η Κίνα διανύει τη φάση της
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εκβιομηχάνισης, ο τομέας των υπηρεσιών εμφανίζεται σχετικά μικρός, σε σύγκριση με
αυτόν στις ανεπτυγμένες οικονομίες. Μελλοντικά, η συμμετοχή της Κίνας στον ΠΟΕ,
πιστεύεται, ότι θα συμβάλει σημαντικά στην ανταγωνιστικότητα της αγοράς υπηρεσιών
και θα προσφέρει νέες προοπτικές στον τομέα.
Για το 2007, προβλέπεται περαιτέρω επέκταση του εξωτερικού εμπορίου
υπηρεσιών, ίσως με την εμφάνιση ενός μικρού ελλείμματος εις βάρος της Κίνας.

Μ. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2007
Η ταχεία ανάπτυξη της κινεζικής οικονομίας εξελίσσεται, όπως προαναφέρθηκε
στο εισαγωγικό κεφάλαιο, εν μέσω σημαντικών οικονομικών και κοινωνικών
ανισορροπιών, για τις οποίες η κυβέρνηση επιζητεί λύσεις. Ορισμένες σημαντικές από
αυτές είναι:
- Η γεωργία στηρίζεται ακόμη σε αδύνατη βάση, με αποτέλεσμα να μην προκύπτει
σημαντική αύξηση της παραγωγής και του εισοδήματος των αγροτών. Οι διαφορές
εισοδημάτων ανάμεσα στις αστικές και αγροτικές περιοχές είναι πολύ μεγάλες. Επίσης,
και η ανισοκατανομή του εισοδήματος ανάμεσα σε διάφορα στρώματα του πληθυσμού
εξακολουθεί να είναι μεγάλη.
- Ανάμεσα στις επενδύσεις και στην κατανάλωση εξακολουθεί να υφίσταται
ανορθολογική σχέση. Στην παρούσα συγκυρία, η προσφορά είναι μεγάλη ενώ η
κατανάλωση δείχνει συγκρατημένους ρυθμούς ανάπτυξης (πλεονάζουσα προσφορά).
- Το Ισοζύγιο Πληρωμών παρουσιάζει μεγάλα πλεονάσματα, ενώ το τραπεζικό σύστημα
εμφανίζει υπερβάλλουσα ρευστότητα. Οι διεθνείς φωνές για ανατίμηση του Γιουάν έχουν
αρχίσει να γίνονται πολύ πιεστικές για την κυβέρνηση. Από την άλλη πλευρά, το
χρηματοπιστωτικό σύστημα στηρίζεται σε αδύνατη βάση και χρειάζεται δομικές αλλαγές.
- Το ασφαλιστικό σύστημα (συντάξεις, νοσοκομειακή και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη)
προσφέρει μικρή κάλυψη στους ασφαλισμένους, με συνέπεια την αύξηση της
ανασφάλειας του πληθυσμού.
- Άλλα δύσκολα προβλήματα που εξακολουθούν να υφίστανται, εντοπίζονται στην
εξοικονόμηση ενέργειας, στην ορθολογική χρήση των πρώτων υλών και στη μείωση των
ρυπογόνων εκπομπών.
Σύμφωνα με την κυβέρνηση, το οικονομικό της επιτελείο θα εξακολουθήσει να
λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα μακροοικονομικού ελέγχου, ώστε η ανάπτυξη να
παραμείνει σταθερή, με παράλληλο στόχο την άμβλυνση των παραπάνω ανισορροπιών.
Συγκεκριμένα, η κυβέρνηση θα ασκήσει, κατ’αρχήν, σφικτή δημοσιονομική και
νομισματική πολιτική, θα ενθαρρύνει την εγχώρια κατανάλωση, θα ασκήσει πολιτική
μετρίασης των επενδύσεων παγίων κεφαλαίων και θα ενισχύσει τις προσπάθειες να
βελτιωθεί η διάρθρωση των επενδύσεων, με στόχο τη βελτίωση του καθαρού οφέλους από
τις επενδύσεις.
Δεύτερη δέσμη μέτρων θα αποσκοπεί στην περαιτέρω ανάπτυξη της υπαίθρου,
ιδιαίτερα των δυτικών περιοχών, στην αναζωογόνηση παλαιών βιομηχανικών κέντρων
στις βορειοανατολικές περιοχές και στην ανοικοδόμηση των περιοχών της κεντρικής
Κίνας.
Περαιτέρω, η κυβέρνηση θα ενισχύσει τις προσπάθειες για καινοτομίες,
εξοικονόμησης ενέργειας, μείωσης και ελέγχου της μόλυνσης καθώς και βελτίωσης του
συστήματος κοινωνικής πρόνοιας.
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Οι μεταρρυθμίσεις σε κλάδους κλειδιά θα εξακολουθήσουν να εφαρμόζονται και
πιο συγκεκριμένα, στις κρατικές επιχειρήσεις, στους τομείς όπου λειτουργούν μονοπώλια
καθώς και στο δημοσιονομικό και φορολογικό σύστημα. Γενικά, η κυβέρνηση επιδιώκει
τη συστηματική βελτίωση όλων των συντελεστών οικονομικής ανάπτυξης.
Γενικές εκτιμήσεις αναφέρουν, ότι η οικονομία της Κίνας θα εξακολουθήσει να
αναπτύσσεται γρήγορα και σταθερά μέχρι και το τέλος του τ.έ. καθώς και το επόμενο
έτος.

ΙI. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Α. ΓΕΝΙΚΑ
Ο συνολικός όγκος εξωτερικού εμπορίου προϊόντων ανήλθε το 2006 σε 1.760,7 δις
$ ΗΠΑ, που σημαίνει αύξηση κατά 23,8%. Η αξία των εξαγωγών ανήλθε σε 969,1 δις $
ΗΠΑ (+27,2%) και των εισαγωγών σε 791,6 δις $ ΗΠΑ (+20%). Η Κίνα πέτυχε ένα
εμπορικό πλεόνασμα της τάξεως των 177,5 δις $ ΗΠΑ, ήτοι 75,5 δις $ ΗΠΑ παραπάνω
από το προηγούμενο έτος.
Στο διάστημα Ιανουαρίου-Μαΐου 2007, ο όγκος εξωτερικού εμπορίου ανήλθε σε
801,3 δις $ ΗΠΑ, ήτοι αύξηση κατά 23,7%. Οι εξαγωγές ανήλθαν σε 443,5 δις $ ΗΠΑ
(+27,8%) και οι εισαγωγές σε 357,8 δις $ ΗΠΑ (+19,1%). Το εμπορικό πλεόνασμα
έφτασε, το πεντάμηνο, τα 85,76 δις $ ΗΠΑ, ήτοι αύξηση κατά 84% σε σχέση με το
αντίστοιχο πεντάμηνο του 2006. Εκτιμάται, ότι το εμπορικό πλεόνασμα, στο τέλος του
έτους, θα ξεπεράσει τα 250 δις $ ΗΠΑ.
Στην εκτίναξη των εξαγωγών κυριάρχησαν περισσότερο ο εξοπλισμός γραφείου
και τηλεπικοινωνιών, τα κλωστοϋφαντουργικά και ενδύματα και πρώτες ύλες, όπως
σίδηρος και χάλυβας. Η Κίνα κατέστη πλέον ο μεγαλύτερος περιφερειακός εξαγωγέας
στην Ασία, ξεπερνώντας την Ιαπωνία.
Διαχρονικά, παρατηρείται, ότι η αύξηση στις εξαγωγές προϊόντων υψηλής
τεχνολογίας είναι μεγαλύτερη από αυτήν στα κλωστοϋφαντουργικά, ενδύματα και
υποδήματα. Αυτό δείχνει, ότι η Κίνα έχει αρχίσει να γίνεται ανταγωνιστική και σε
σύγχρονους κλάδους παραγωγής, πέραν από τους παραδοσιακούς.
Το εμπορικό πλεόνασμα δημιουργείται κυρίως με τις ΗΠΑ, τις χώρες της ΕΕ, την
Ταϊβάν και την Κορέα. Ως κυριότεροι λόγοι που οδηγούν στη δημιουργία υψηλών
εμπορικών πλεονασμάτων, αναφέρονται οι ακόλουθοι:
- Η συνεχής εισροή ξένων άμεσων επενδύσεων, σε συνδυασμό με τη ρευστότητα που
δημιουργείται από τα εμπορικά πλεονάσματα, οδηγεί σε αυξημένες επενδύσεις και σε
υπερπαραγωγή.
- Πολλές βιομηχανίες με έδρα διάφορες ασιατικές χώρες έχουν μεταφέρει την παραγωγή
τους στην Κίνα, συμβάλλοντας έτσι ακόμη περισσότερο στην ικανότητα
υπερπαραγωγής.
- Ξένες επενδύσεις, μεταφορά τεχνογνωσίας και ερευνητικά προγράμματα συνέβαλαν
στην αναβάθμιση της γκάμας των παραγομένων κινεζικών προϊόντων, αύξησαν την
προστιθέμενη αξία, την ποιότητα και την ανταγωνιστικότητα στις διεθνείς αγορές.
- Η διατήρηση της εξωτερικής αξίας του Γιουάν σε υποτιμημένα επίπεδα.
- Το άνοιγμα των αγορών της Ινδίας, Βραζιλίας, Ρωσίας και Ν. Αφρικής, στις οποίες η
Κίνα έχει αρχίσει να εξάγει μαζικά μη παραδοσιακά προϊόντα.
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- Το υψηλό ποσοστό που κατέχει το μεταποιητικό εμπόριο στο σύνολο του
εξωτερικού εμπορίου της Κίνας, με μεγαλύτερο μερίδιο στις εξαγωγές. Παρατηρείται
πάντως, σταδιακή υποκατάσταση των εισαγομένων προϊόντων για μεταποιητικό
εμπόριο από εγχωρίως παραγόμενα προϊόντα.
Το 2006, ήταν το έτος κατά το οποίο η παγκόσμια οικονομία εξελίχθηκε με
υψηλούς ρυθμούς, όσον αφορά το εμπόριο και τις επενδύσεις, γεγονός από το οποίο
επωφελήθηκε και η Κίνα. Το ύψος του όγκου εξωτερικού εμπορίου της Κίνας κατά το
2006 την κατατάσσει στην τρίτη θέση διεθνώς. Για πέμπτο έτος (από το 2002) ο όγκος
εμπορίου εμφανίζει ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης πάνω από 21% και απ’ότι φαίνεται το ίδιο
θα συμβεί και κατά το τρέχον έτος. Η συσσώρευση εμπορικών πλεονασμάτων, ως
απόρροια αυτής της εξέλιξης, ιδιαίτερα μετά το2004, έχει δημιουργήσει ένα νέο status quo
στις παγκόσμιες αγορές, με όλες τις συνέπειες που συνεπάγεται αυτό για την μελλοντική
εξέλιξη των άλλων οικονομιών και με όλους τους φόβους που εκφράζονται για αυξημένα
αμυντικά μέτρα εμπορίου ή ακόμη και επιστροφή σε νέο παγκόσμιο προστατευτισμό.
Λόγω της ισχυρής και συνεχούς διεισδυτικότητας των κινεζικών προϊόντων στις
περισσότερες χώρες του κόσμου, η αγορά της Κίνας έχει αρχίσει να γίνεται πλέον “ο
κανόνας” για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων παγκοσμίως, είτε αυτές
δραστηριοποιούνται σε παραδοσιακούς ή μη κλάδους είτε αυτές παράγουν προϊόντα
εντάσεως εργασίας ή μη. Μπορεί να πει κανείς, ότι όποια επιχείρηση είναι ανταγωνιστική
στην κινεζική αγορά καθίσταται ανταγωνιστική διεθνώς. Επομένως, και οι επιχειρήσεις
ακόμη που δεν σχετίζονται άμεσα με την κινεζική αγορά, θα πρέπει να διαθέτουν πάντοτε
“ένα μάτι” προς τα τεκταινόμενα στην αγορά της Κίνας, ώστε να είναι σωστά
ενημερωμένες όταν καταρτίζουν τις στρατηγικές και τα προγράμματά τους, ακόμη και για
άλλες χώρες προορισμού των προϊόντων τους.
Συνολικό Εξωτερικό Εμπόριο Προϊόντων Κίνας
1998-2007 (1-3)
（σε 100 εκατομ. $ ΗΠΑ）
Έτος
Όγκος Εμπορίου
Εξαγωγές
Εισαγωγές
Ισοζύγιο
ΜεταΜεταΜεταΕμπορικό
Σύνολο βολή
Σύνολο βολή
Σύνολο βολή
Πλεόνασμα
(%)
(%)
(%)
1998
3239.49
-0.4
1837.12
0.5
1402.37
-1.5
434.75
1999
3606.30
11.3
1949.31
6.1
1656.99
18.2
292.32
2000
4742.97
31.5
2492.03
27.8
2250.94
35.8
241.09
2001
5096.51
7.5
2660.98
6.8
2435.53
8.2
225.45
2002
6207.66
21.8
3255.96
22.4
2951.70
21.2
304.26
2003
8512.07
37.1
4383.71
34.6
4128.36
39.9
255.34
2004
11547.92
35.7
5933.69
35.4
5614.23
36.0
319.46
2005
14221.18
23.2
7619.99
28.4
6601.18
17.6
1018.81
2006
17606.86
23.8
9690.73
27.2
7916.14
20.0
1774.59
2007 Α΄ Τρίμηνο
4577.09
23.3
2520.77
27.8
2056.31
18.2
464.46
Πηγή: Customs Statistics
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Β. 11ο ΠΕΝΤΑΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Το 11ο Πενταετές Σχέδιο για την ανάπτυξη του Εμπορίου (2006-2010), αποτελεί
κα το πρώτο μεσο-μακροπρόθεσμο σχέδιο της Κίνας, σχετικά με την γενικότερη
ανάπτυξη του εμπορίου και στοχεύει στη δημιουργία ενός νέου σχήματος ανάπτυξης του
εμπορίου, χαρακτηριστικά του οποίου θα είναι η ενίσχυση του ανοίγματος της αγοράς, η
δημιουργία πιο ισορροπημένων εξωτερικών εμπορικών σχέσεων (εισαγωγών-εξαγωγών),
η μεγαλύτερη και πιο ποιοτική φιλελευθεροποίηση της αγοράς και η ενίσχυση του
πλαισίου αυτοδύναμης ανάπτυξης.
Αναλυτικότερα, στο σχέδιο τίθενται οι παρακάτω στόχοι:
o Δημιουργία μίας ενιαίας, ανοικτής και μεγάλης αγοράς
o Μέση ετήσια αύξηση των συνολικών λιανικών πωλήσεων καταναλωτικών αγαθών
πάνω από 11% και αύξηση της προστιθέμενης αξίας στο χονδρικό εμπόριο, λιανικό
εμπόριο και βιομηχανικό catering κατά 9%. Για το 2010 τίθεται ο στόχος, ο αριθμός
απασχολουμένων στο εσωτερικό εμπόριο να φτάσει τα 71 εκατ. άτομα. Ο στόχος αυτός
θα επιτευχθεί με αύξηση των εργαζομένων κατά 1,8 εκατ. άτομα το χρόνο.
o Στον τομέα του εξωτερικού εμπορίου, οι εισαγωγές και εξαγωγές προϊόντων (συνολικά)
θα φθάσουν (το 2010) τα 2,3 τρις δολάρια Η.Π.Α., λαμβάνοντας υπόψη μέση ετήσια
αύξηση γύρω στο 10%. Ειδικότερα για τις εξαγωγές, το σχέδιο στοχεύει σε σημαντική
βελτίωση της αποδοτικότητάς τους, μέσω της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και
των υποδομών ανεξάρτητης ανάπτυξης.
o Στον τομέα του εμπορίου υπηρεσιών τίθενται ακόμη υψηλότεροι στόχοι. Το 2010 οι
εισαγωγές και εξαγωγές υπηρεσιών θα ανέλθουν σε 400 δις δολ., λαμβάνοντας υπόψη
μέση ετήσια αύξηση 20%.
o Η προσέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων αποτελεί σημαντικό σημείο του σχεδίου. Η
ποιότητα και αποτελεσματικότητα στο σύστημα προσέλκυσης θα βελτιωθεί και το
δυναμικό απορρόφησης καθώς και η δημιουργία ανα-καινοτομιών (re-innovations) από
εισαγόμενες τεχνολογίες θα ενισχυθούν. Το μερίδιο των ξένων επενδύσεων σε τομείς,
όπως δημόσια έργα, γεωργία, υψηλή τεχνολογία και βιομηχανία υπηρεσιών θα
αναβαθμιστεί και η προσέλκυση ξένων επενδύσεων στις κεντρικές, ανατολικές και
δυτικές περιοχές θα αυξηθεί σε σημαντικό βαθμό.
o Με το σύνθημα “Going Global”, τίθεται για τα επόμενα πέντε έτη ο στόχος της
προσέλκυσης ξένων άμεσων επενδύσεων σε ύψος 60 δις δολ., ετησίως. Παράλληλα,
προσδοκάται αύξηση του κύκλου εργασιών από τεχνικά έργα και εργασίες κινεζικών
επιχειρήσεων στο εξωτερικό σε ύψος 130 και 25 δις δολ., αντίστοιχα. Στο πλαίσιο αυτό,
υπολογίζεται, ότι θα μεταβούν στο εξωτερικό περ. 1,5 εκατ. κινέζοι εργάτες.

Γ. ΜΕΤΡΑ ΧΑΛΙΝΑΓΩΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΟΣ
Η κυβέρνηση έχει δηλώσει, ότι δεν προωθεί την πολιτική των υψηλών εμπορικών
πλεονασμάτων και εξετάζει μέτρα χαλιναγώγησης αυτών. Βέβαια, γεγονός είναι, ότι οι
εξαγωγές συμβάλουν σε μεγάλο ποσοστό στην ανάπτυξη της οικονομίας της Κίνας και
οποιαδήποτε μέτρα συγκράτησης των εξαγωγών θα είχαν και κοινωνικές συνέπειες, όπως
π.χ. επιβράδυνση στην αύξηση των θέσεων εργασίας και απώλεια εισοδημάτων από
διάφορες ασθενείς κοινωνικές ομάδες.
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Τα μέτρα που ελήφθησαν κατά το τελευταίο διάστημα είναι τα εξής:
Στον τομέα των εισαγωγών, η κυβέρνηση ανακοίνωσε, το 2006, μέτρα για
ενθάρρυνση των εισαγωγών, όπως, αναστολή δασμών σε 442 κατηγορίες προϊόντων
προέλευσης από 30 Λιγότερο Ανεπτυγμένες Χώρες (ΛΑΧ). Οι δασμοί αφορούσαν,
κυρίως, σε προϊόντα υψηλής τεχνολογίας και πρώτες ύλες (άνθρακας, πετρέλαιο). Από
1ης Απριλίου τ.έ., εξαιρέθηκαν από τον κατάλογο προϊόντων αυτόματης χορήγησης
άδειας εισαγωγών 338 προϊόντα, ήτοι χάλυβας και χαλυβουργικά, πλαστικές ύλες,
ορισμένα μηχανήματα και άλλα ηλεκτρομηχανικά προϊόντα. Για την εισαγωγή αυτών των
προϊόντων δεν χρειάζονται πλέον ιδιαίτερες εισαγωγικές διαδικασίες. Στην λίστα έχουν
παραμείνει ακόμη 12 κατηγορίες, ήτοι 140 προϊόντα. Τον Μάιο τ.έ., η Κίνα ανέστειλε
προσωρινά την αφορολόγητη μεταχείριση για 180 προϊόντα, κυρίως μηχανήματα, τα
οποία τώρα παράγονται εγχωρίως. Από 1ης Ιουνίου τ.έ., μειώθηκαν προσωρινά οι δασμοί
209 προϊόντων, κυρίως πρώτων υλών, μηχανημάτων και ηλεκτρονικών εξαρτημάτων.
Στον τομέα των εξαγωγών, μειώθηκαν αρκετές φορές, κατά τη διάρκεια του 2006,
οι επιστροφές ΦΠΑ, κυρίως για την παραγωγή ενεργοβόρων προϊόντων, όπως χάλυβα και
κλωστοϋφαντουργικών. Ταυτόχρονα, για άλλα προϊόντα αυξήθηκαν οι επιστροφές ΦΠΑ,
μέχρι πλήρους επιστροφής (17%), κυρίως για τεχνικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Από
1ης Νοεμβρίου 2006 εφαρμόζονται πολιτικές προσωρινής απαλλαγής από το φόρο
εισοδήματος σε 26 πρώτες ύλες και σε 149 εισαγόμενες τεχνολογίες. Από 1ης Ιουνίου τ.έ.,
επιβλήθηκαν εξαγωγικοί δασμοί σε πάνω από 100 προϊόντα, τα οποία χαρακτηρίζονται ως
ενεργοβόρα και ρυπογόνα.
Η κυβέρνηση ενίσχυσε πρόσφατα τους ελέγχους στον τομέα του μεταποιητικού
εμπορίου. Τον Απρίλιο τ.έ., διευρύνθηκε και ο κατάλογος των προϊόντων που δεν
επωφελούνται από αυτό το ειδικό καθεστώς, στον οποίο συμπεριλήφθηκαν νέα προϊόντα
εντάσεως πρώτων υλών, πολλές κατηγορίες χημικών προϊόντων και πολύ ρυπογόνα
προϊόντα. Από την άλλη μεριά, από 1ης Ιουλίου τ.έ., χαλάρωσαν οι διαδικασίες ελέγχου
και έγκρισης πωλήσεων στο εσωτερικό υλικών και εξαρτημάτων που εισάγονται από
εταιρίες υπό το καθεστώς μεταποιητικού εμπορίου.

Δ. ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
Από τους παρακάτω πίνακες γίνεται αντιληπτό, ότι ο ρυθμός αύξησης του
κανονικού εμπορίου, ήταν, κατά το 2006, μεγαλύτερος απ’ότι αυτός του μεταποιητικού
εμπορίου (ενεργητική και παθητική τελειοποίηση), ιδιαίτερα στην πλευρά των εξαγωγών.
Παρόλα αυτά, το μεταποιητικό εμπόριο εξακολουθεί να κατέχει το μεγαλύτερο ποσοστό
στο σύνολο του εμπορίου, γεγονός που θεωρείται μία από της πηγές δημιουργίας
εμπορικού πλεονάσματος.

A-27
Γραφείο ΟΕΥ Πεκίνου, τηλ.: +86-10-84868475/6, fax: +86-10-84868478, e-mail: greece@sohu.net

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΙΝΑΣ ΚΑΤΑ ΤΥΠΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
2006
ΜΟΝΑΔΑ : US $ 100,000,000
2006
ΕΙΔΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΑΞΙΑ
ΜΕΤΑΒΟΛΗ
Συνολική αξία
9,690.70
27.2
Κανονικό εμπόριο
4,163.20
32.1
Μεταποιητικό εμπόριο
5,103.70
22.6
- Με εγχώριες ύλες
944.8
12.5
- Με εισαγόμενες ύλες
4,158.90
25.1
Άλλα είδη εμπορίου
423.8
39.3
Πηγή: Network Center of MOFCOM)

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΚΙΝΑΣ ΚΑΤΑ ΤΥΠΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
2006
ΜΟΝΑΔΑ : US $ 100,000,000
2006
ΕΙΔΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΑΞΙΑ
ΜΕΤΑΒΟΛΗ
Συνολική Αξία
7,916.10
20
Κανονικό εμπόριο
3,331.80
19.1
Μεταποιητικό εμπόριο
3,214.90
17.4
- Με εγχώριες ύλες
738.3
10.2
- Με εισαγόμενες ύλες
2,476.60
19.7
Άλλα είδη εμπορίου
1,369.40
28.7
Πηγή: Network Center of MOFCOM)
Κατά το 2006, οι ιδιωτικές επιχειρήσεις (συμπεριλαμβ. και των ξένων) συνέβαλαν
περισσότερο στην αύξηση των εξαγωγών και των εισαγωγών. Ιδιαίτερα στις εισαγωγές, οι
ιδιωτικές επιχειρήσεις διενήργησαν το 69% του συνόλου των εισαγωγών. Οι ξένες
επιχειρήσεις μόνον, διεξήγαγαν το 60% του συνόλου. Σταδιακά, μειώνεται η σημασία των
κρατικών επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων υπό μορφή κολεκτίβας στο εξωτερικό
εμπόριο της Κίνας.
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ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΚΙΝΑΣ ΚΑΤΑ ΤΥΠΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
2006
ΜΟΝΑΔΑ : US$ 100,000,000
2006
ΤΥΠΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΑΞΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
Συνολική αξία
7,916.10
20
Κρατικές επιχειρήσεις
2,252.40
14.2
Ξένες επιχειρήσεις
4,726.20
22
Άλλες επιχειρήσεις
937.5
24.3
Κολεκτίβες
199.6
-2.5
Ιδιωτικές επιχειρήσεις
728.4
34.9
Πηγή: Network Center of MOFCOM

Ε. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ
Οι παρακάτω πίνακες δίνουν μία εικόνα για τη σημασία των επιμέρους
επαρχιών/πόλεων της Κίνας στο εξωτερικό εμπόριο της χώρας. Προεξέχουσα θέση στο
εξωτερικό εμπόριο κατέχουν οι επαρχίες/πόλεις: Shanghai, Beijing, Tianjin, Guangdong,
Jiangsu, Zhejiang, Shandong, Fujian, Liaoning και Hebei.
ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΙΝΑΣ ΚΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑ Ή ΠΟΛΗ, 2002-2007 (1-3)
(σε US$ 10000)
2002

2003

2004

2005

2006

2007 (1-3)

Σύνολο

32559597

43837082

59336863

76199914

96907284

25207727

Beijing

1261386

1685180

2057493

3087062

3797921

1044099

Tianjin

1163169

1436507

2086150

2738476

3350187

861627

Hebei

459411

592825

934031

1092685

1284022

352243

Shanxi

166161

226599

403489

352872

414030

120579

80670

115575

135617

177073

214092

59455

1236656

1463105

1891771

2343914

2831918

725964

Jilin

176849

216199

171512

246689

299670

82798

Heilongjiang

198665

287430

368163

607071

843598

158293

Shanghai

3203739

4845820

7350697

9071969

11359127

3177120

Jiangsu

3846512

5911867

8749665

12298215

16041885

4402936

Inner
Liaoning
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2941068

4160263

5815873

7680298

10089771

2619049

Anhui

245313

306378

393675

518930

683833

172624

Fujian

1737063

2113978

2939634

3484457

4126491

1020289

Jiangxi

105198

150493

199472

243933

375307

97699

2110783

2655901

3585354

4612819

5859978

1549675

Henan

211862

297961

417552

509008

669575

170384

Hubei

209826

265571

338230

442871

626068

165312

Hunan

179529

214606

309684

374786

509182

133618

11846274

15294415

19155810

23816258

30195337

7472994

Guangxi

150746

196991

238596

287663

359297

88060

Hainan

81930

86916

109255

102254

137562

29549

Chongqing

109101

158510

209119

252054

335192

90251

Sichuan

271163

321291

398371

470089

662406

156638

Guizhou

44183

58795

86660

85871

103844

24677

142971

167658

223882

264181

339143

87817

8112

12150

13022

16538

22222

5912

137603

173538

239699

307692

362976

108773

Gansu

54891

87758

99634

109100

150960

44658

Qinghai

15100

27388

45476

32320

53422

8879

Ningxia

32818

51195

64625

68743

94346

23027

Xinjiang

130850

254222

304652

504024

713923

143732

Zhejiang

Shandong

Guangdong

Yunan
Tibet
Shaanxi

Πηγή: MOFCOM
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ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΚΙΝΑΣ ΚΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑ Ή ΠΟΛΗ, 2002-2007 (1-3)
(σε US$ 10000)
Πηγή: MOFCOM
2002
2003
2004
2005
2006
2007 (1-3)
Σύνολο

29517010

41283647

56142299

66011847

79161361

20563130

Beijing

3989142

5161089

7408688

9470066

12019305

3028540

Tianjin

1117972

1499356

2117986

2592006

3098218

763444

Hebei

207114

305039

418610

514446

569402

156926

Shanxi

64993

81819

134685

201726

248749

112381

Inner

162736

167290

236716

310014

381792

103588

Liaoning

937309

1193013

1551937

1757384

2007189

514708

Jilin

193398

401031

507822

406149

491736

139348

Heilongjiang

236251

245497

310956

349963

442058

119879

Shanghai

4058972

6389667

8651240

9562422

11393834

3053341

Jiangsu

3182342

5450467

8335995

10495916

12357660

3268908

Zhejiang

1254508

1981986

2706983

3058652

3825385

1066755

Anhui

172784

287897

327468

392967

542077

140631

Fujian

1102674

1419491

1815290

1958374

2139783

507712

64249

102181

153407

161983

244048

76892

1282665

1808238

2482090

3061437

3661492

965007

Henan

108454

173266

244495

263725

316154

100260

Hubei

185488

245393

338946

462579

550211

138328

Hunan

108055

158651

233696

225316

225721

74253

10263357

13070167

16557473

18981808

22526319

5640043

Guangxi

92303

121608

189164

230533

307352

80724

Hainan

104749

140870

230915

156921

147045

45583

70206

100979

176616

320387

211867

63517

Sichuan

175690

242571

288773

177227

280131

100082

Guizhou

24964

39636

64712

54463

57836

16574

Jiangxi
Shandong

Guangdong

Chongqing
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Yunan

79705

99109

151227

210033

284035

93703

Tibet

4925

3860

6967

4009

10618

860

Shaanxi

84800

104848

124580

150006

173123

58134

Gansu

32849

45000

77664

154248

231053

81312

Qinghai

4565

6526

12075

9010

11752

3677

Ningxia

11473

14128

26195

27915

49450

10200

Xinjiang

138320

222977

258927

290165

196404

37822

ΣΤ. ΧΩΡΕΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
Το 2006, το 40% των εξαγωγών της Κίνας κατευθύνθηκε προς τις ΗΠΑ και τις
χώρες της ΕΕ. Από την πλευρά των εισαγωγών, το ποσοστό αυτό είναι περ. 19%. Η
Ιαπωνία, δείχνει να έχει μεγαλύτερη βαρύτητα στις εισαγωγές της Κίνας, ενώ το Χονγκ
Κονγκ στις εξαγωγές. Οι χώρες ASEAN, η Δημ. της Κορέας, η Ταϊβάν και η Ρωσία
διατηρούν σημαντικές θέσεις και στις δύο πλευρές του εξωτερικού εμπορίου της Κίνας,
ενώ η Αυστραλία κατέχει σημαντική θέση μόνον στην πλευρά των εισαγωγών. Οι
εξαγωγές της Κίνας άρχισαν να επεκτείνονται και προς τον Καναδά και την Ινδία. Από
την πλευρά των εισαγωγών κερδίζουν μερίδιο η Σαουδική Αραβία και η Βραζιλία.
Περίπου το ήμισυ του εξωτερικού εμπορίου της Κίνας συγκεντρώνεται στον χώρο της
Ασίας. Τελευταία, παρατηρείται αύξηση του όγκου συναλλαγών και με τα Κράτη του
Περσικού Κόλπου, την Αφρική και τη Λατινική Αμερική.
ΟΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ, 2006, (US$ 100 εκατομ.)
Εξαγωγές
Εισαγωγές
Θέση
Χώρα/
Αξία Μεταβολή Θέση
Χώρα/
Αξία Μεταβολή
Περιοχή
(%)
Περιοχή
(%)
7916.
Σύνολο
9690.7
27.2
Σύνολο
20.0
1
1
1
1157.
ΗΠΑ
2034.7
24.9
Ιαπωνία
15.2
2
2 ΕΕ
2 ΕΕ
1819.8
26.6
903.2
22.7
3 Χονγκ Κονγκ
3 Δημ. της Κορέας 897.8
1553.9
24.8
16.9
4 Ιαπωνία
4 ASEAN
916.4
9.1
895.3
19.4
5 ASEAN
5 Ταϊβάν
713.1
28.8
871.1
16.6
6 Δημ. της Κορέας
6 ΗΠΑ
445.3
26.8
592.1
21.8
7 Ταϊβάν
7 Αυστραλία
207.4
25.3
193.2
19.3
8 Ρωσία
8 Ρωσία
158.3
19.8
175.5
10.5
9
9 Σαουδική
Καναδάς
155.2
33.1
150.8
23.2
Αραβία
10 Ινδία
10 Βραζιλία
145.8
63.2
129.2
29.3
Πηγή: MOFCOM
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ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΙΝΑΣ ΚΑΤΑ ΗΠΕΙΡΟ / ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ 2006
ΜΟΝΑΔΑ：US$100,000,000
ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΜΕΡΙΔΙΟ
ΗΠΕΙΡΟΣ/ΠΕΡΙΟΧΗ
2006
ΜΕΡΙΔΙΟΥ
±%
%
±%
9,690.70
27.2
100
0
Συνολική Αξία
Ασία
4,558.40
24.4
47
-1.1
ASEAN
713.1
28.8
7.4
0.1
Μέση Ανατολή
402.2
40.3
4.2
0.4
Έξι Κράτη του
183.9
33.6
1.9
0.1
Περσικού Κόλπου
Ευρώπη
2,153.70
30
22.2
0.5
Ε.Ε.
1,819.80
26.6
18.8
-0.1
Περιοχή ΕΥΡΩ
1,379.40
24.8
14.2
-0.3
Βόρεια Αμερική
2,191.40
25.5
22.6
-0.3
Λατινική Αμερική
360.3
52.1
3.7
0.6
Ωκεανία
160.1
24.2
1.7
0
Αφρική
266.9
42.9
2.8
0.3
Πηγή: Network Center of MOFCOM

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΚΙΝΑΣ ΚΑΤΑ ΗΠΕΙΡΟ / ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 2006
ΜΟΝΑΔΑ：US$100,000,000
ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΜΕΡΙΔΙΟ
ΜΕΡΙΔΙΟΥ
ΗΠΕΙΡΟΣ/ΠΕΡΙΟΧΗ
ΑΞΙΑ
±%
±%
±%
Συνολική αξία
7,916.10
20
100
0
Ασία
5,255.00
19
66.4
-0.6
ASEAN
895.3
19.4
11.3
-0.1
Μέση Ανατολή
418.2
32.9
5.3
0.5
Έξι Κράτη του
265.6
32.9
3.4
0.3
Περσικού Κόλπου
Ευρώπη
1,148.60
19.1
14.5
-0.1
Ε.Ε.
903.2
22.7
11.4
0.3
Περιοχή ΕΥΡΩ
760.7
22.9
9.6
0.2
Βόρεια Αμερική
669.2
19.2
8.5
-0.1
Λατινική Αμερική
341.9
27.6
4.3
0.3
Ωκεανία
213.2
18.4
2.7
0
Αφρική
287.7
36.6
3.6
0.4
Πηγή: Network Center of MOFCOM
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΙΝΑΣ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2006, ΚΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ,
σε εκατομ. $ ΗΠΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

%
Σύνολο

%
Μεταβολή

ΕΞΑΓΩΓΕΣ

%
Σύνολο

%
Μεταβολή

ΟΓΚΟΣ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ

%
Σύνολο

%
Μεταβολή

ΕΜΠΟΡΙΚΟ
ΙΣΟΖΥΓΙΟ

286,218

100%

19%

349,498

100%

27%

635,715

100%

24%

63,280

87%

1,760,686

Ε.Ε. 27

33,480

12%

23%

70,109

20%

33%

103,589

16%

29%

36,628

43%

280,571

Η.Π.Α.

22,314

8%

18%

69,531

20%

19%

91,845

14%

19%

47,217

20%

262,681

ΙΑΠΩΝΙΑ

41,484

14%

19%

32,358

9%

11%

73,842

12%

15%

-9,127

55%

207,356

ASEAN 10

33,480

12%

25%

32,930

9%

62%

66,410

10%

41%

-550

-91%

160,840

ΧΟΝΓΚ
ΚΟΝΓΚ

3,661

1%

7%

53,939

15%

26%

57,601

9%

24%

50,278

27%

166,172

ΚΟΡΕΑ

31,755

11%

15%

17,175

5%

32%

48,929

8%

21%

-14,580

0%

134,305

ΤΑΪΒΑΝ

29,080

10%

8%

6,999

2%

17%

36,078

6%

10%

-22,081

6%

107,844

185,743

65%

16%

165,529

47%

26%

351,272

55%

21%

-20,214

-30%

981,340

ΕΥΡΩΠΗ

42,430

15%

22%

80,047

23%

34%

122,477

19%

30%

37,617

52%

330,229

ΒΟΡ.
ΑΜΕΡΙΚΗ

25,703

9%

20%

75,148

22%

20%

100,851

16%

20%

49,445

19%

286,062

ΛΑΤΙΝ.
ΑΜΕΡΙΚΗ

13,655

5%

49%

13,092

4%

38%

26,747

4%

43%

-563

#####

70,218

ΑΦΡΙΚΗ

9,920

3%

11%

9,831

3%

43%

19,751

3%

25%

-90

-96%

55,464

ΩΚΕΑΝΙΑ

8,746

3%

40%

5,851

2%

29%

14,597

2%

35%

-2,895

68%

37,331

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΣΙΑ

%
Μεταβολή

ΟΓΚΟΣ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ
2006

Πηγή: Στατιστική Τελωνείων Λ.Δ.Κίνας

Ζ. ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΑΓΩΓΩΝ-ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ
Κατά το 2006, παρατηρήθηκε αύξηση του μεριδίου των προϊόντων
ηλεκτρομηχανικής και υψηλής τεχνολογίας, στο σύνολο των κινεζικών εξαγωγών, ενώ οι
εξαγωγές ενεργοβόρων, ρυπογόνων και εντάσεως πρώτων υλών προϊόντων παρουσίασαν
σχετική μείωση.
Αναφορικά με τις εισαγωγές, μεγάλη αύξηση παρατηρήθηκε στα πρωτογενή
προϊόντα και ακόμη μεγαλύτερη στα ηλεκτρομηχανικά προϊόντα.
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Σύνθεση των εξαγωγών της Κίνας, 2000－2007 (1-3)（σε 100 εκατομ. $ ΗΠΑ）
2000 2001 2002 2003
2004
2005 2006 2007 (1-3)
Σύνολο

2492.03 2660.98 3255.96 4383.71 5933.69 7619.99 9690.73

2520.77

Πρωτογενή
προϊόντα

254.60 263.38 285.40 348.10 405.50

490.39 529.25

134.46

Τρόφιμα και
ζώντα ζώα για
σφαγή

122.82 127.77 146.21 175.33 188.70

224.81 257.22

72.43

7.48

8.73

9.84

10.19

12.14

11.83

11.93

2.18

Μη εδώδιμες
πρώτες ύλες

44.62

41.72

44.02

50.33

58.43

74.85

78.62

20.15

Καύσιμα,
λιπαντικά και
σχετικά
προϊόντα

78.55

84.05

84.35 111.10 144.76

176.21 177.76

38.99

Ζωικά και
φυτικά έλαια,
λίπη και κερί

1.16

1.11

Ποτά και
καπνός

3.73

0.71

Βιομηχανικά
προϊόντα
Χημικά

2237.43 2397.60 2970.56 4035.60 5528.18 7129.60 9161.47

2386.31

357.72 445.31

126.04

Προϊόντα
Ταξινομημένα
κατά πρώτη

425.46 438.13 529.55 690.30 1006.54 1291.26 1748.36

463.81

Μηχανήματα
και
μεταφορικός
εξοπλισμός
Διάφορα

826.00 949.01 1269.76 1878.88 2682.91 3522.62 4563.64

1221.98

862.78 871.10 1011.53 1261.01 1563.93 1941.91 2380.29

570.28

Άλλα μη
ταξινομημένα
προϊόντα
Πηγή: MOFCOM

0.98

1.15

1.48

120.98 133.52 153.25 195.86 263.68

2.21

5.84

6.48

9.56

11.12

2.68

16.09

23.88

4.20
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Σύνθεση των εισαγωγών της Κίνας, 2000－2007 (1-3)（σε 100 εκατομ. $ ΗΠΑ）
2000 2001 2002 2003
2004
2005 2006 2007 (1-3)
Σύνολο
Πρωτογενή
προϊόντα
Τρόφιμα και
ζώντα ζώα για
σφαγή
Ποτά και
καπνός

2250.94 2435.53 2951.70 4128.36 5614.23 6601.18 7916.14

2056.31

467.39 457.43 492.71 727.83 1173.00 1477.10 1871.41

493.16

47.58

49.76

52.38

59.59

91.56

93.88

99.97

26.37

3.64

4.12

3.87

4.91

5.48

7.82

10.41

2.64

Μη εδώδιμες
πρώτες ύλες

200.03 221.27 227.36 341.19 553.78

702.12 831.64

238.60

Καύσιμα,
λιπαντικά και
σχετικά
προϊόντα
Ζωικά και
φυτικά έλαια,
λίπη και κερί
Βιομηχανικά
προϊόντα

206.37 174.66 192.84 292.14 480.03

639.57 890.02

211.97

9.76

7.63

16.25

30.01

42.14

33.70

39.38

13.59

1783.55 1978.10 2459.00 3400.53 4441.23 5124.09 6044.72

1563.15

Χημικά
Προϊόντα
Ταξινομημένα
κατά πρώτη

302.13 321.04 390.36 489.80 657.44
418.07 419.38 484.89 639.05 740.72

777.42 870.79
811.59 869.60

244.32
236.15

Μηχανήματα
και
μεταφορικός
εξοπλισμός
Διάφορα

919.31 1070.15 1370.10 1928.69 2526.24 2906.28 3571.08

901.84

127.51 150.76 198.01 330.17 501.55

175.82

16.53
Άλλα μη
ταξινομημένα
προϊόντα
Πηγή: MOFCOM

16.76

15.64

12.82

15.29

608.72 712.95
20.08

20.30

5.02
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ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΙΝΑΣ ΚΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2006
ΜΟΝΑΔΑ：US$100,000,000
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Πρωτογενή προϊόντα
Τρόφιμα
Πρώτες ύλες
Ορυκτά
Ορυκτά καύσιμα
Βιομηχανικά τελικά
προϊόντα
Μη σιδηρούχα μέταλλα
Χάλυβας
Χημικά
Άλλα ημιτελικά
ό
Μηχανήματα
και

ΑΞΙΑ

ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΜΕΡΙΔΙΟ

±%

%

529.3
278.6
46.8
203.8
26.1
177.8

7.9
13.1
14.8
0.3
-3.6
0.9

5.5
2.9
0.5
2.1
0.3
1.8

9,161.50

28.5

94.5

182.3
325.3
445.3
753.9

66.6
68.8
24.5
30.3

1.9
3.4
4.6
7.8

29.6

47.1

18.6
28.6
19.2

5
9.8
15

4,563.60
εξοπλισμός μεταφορών
Κλωστοϋφαντουργικά
486.9
Ενδύματα
953.9
Άλλα τελικά προϊόντα
1,450.30
Ταξινόμηση κατά SITC
Πηγή: Network Center of MOFCOM
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ΑΞΙΑ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΚΙΝΑΣ ΚΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2006
ΜΟΝΑΔΑ：US$10,000
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Μηχανήματα και
ηλεκτρονικά προϊόντα
Πρωτογενή
ηλεκτρομηχανικά προϊόντα
Προϊόντα υψηλής και νέας
τεχνολογίας
Συμπληρώματα ένδυσης
Συσκευές και εξαρτήματα
αυτόματης επεξεργασίας
δεδομένων

ΑΞΙΑ
2006

ΑΞΙΑ
2005

54,943,430 42,672,905
4,809,390

ΜΕΤΑΒΟΛΗ
±%
28.8

3,749,393

28.3

28,148,603 21,824,375

29

9,519,224

7,387,719

28.9

9,301,800

7,629,934

21.9

Νήματα, υφάσματα και
προϊόντα αυτών

4,880,042

4,112,608

18.7

Ανταλλακτικά για συσκευές
αυτόματης επεξεργασίας
δεδομένων

3,261,881

2,835,213

15

3,120,193

2,063,505

51.2

2,624,293

1,307,817

100.7

2,515,693

1,814,020

38.7

Υποδήματα
Ενσωματωμένα κυκλώματα
και εξαρτήματα
μικροηλεκτρονικής

2,181,360

1,905,250

14.5

2,130,636

1,438,568

48.1

Έπιπλα και μέρη αυτών
Πλαστικά
Τηλεοράσεις
Εξαρτήματα αυτοκινήτου
Είδη ταξειδίου και τσάντες
Μηχανήματα για παιχνίδια
Εξοπλισμός μεταφορών
Μηχανήματα καταγραφής
και αναπαραγωγής βίντεο

1,712,968
1,330,191
1,296,257
887,664
870,326
825,395
800,574

1,350,216
1,127,707
841,965
657,994
731,058
637,950
457,802

26.9
18
54
34.9
19.1
29.4
74.9

777,264

764,879

1.6

764,943

533,804

43.3

Ασύρματα τηλέφωνα σπιτιού
ή αυτοκινήτου
Χάλυβας
Εξαρτήματα τηλεόρασης,
ραδιοφώνου και εξοπλισμός
τηλεπικοινωνιών

Πίνακες ενσωματωμένων
κυκλωμάτων
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Συσκευές και εξαρτήματα
740,206
σχεδιασμού κυκλωμάτων
Πηγή: Network Center of MOFCOM)

529,804

39.7

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΚΙΝΑΣ ΚΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2006
ΜΟΝΑΔΑ：US$100,000,000
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Πρωτογενή προϊόντα
Τρόφιμα
Πρώτες ύλες
Ορυκτά
Ορυκτά καύσιμα
Βιομηχανικά τελικά
προϊόντα
Μη σιδηρούχα
Χάλυβας
Χημικά
Άλλα ημιτελικά
προϊόντα
Μηχανήματα και
εξοπλισμός
μεταφορών
Κλωστοϋφαντουργικά
Ενδύματα
Άλλα τελικά προϊόντα

ΑΞΙΑ

ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΜΕΡΙΔΙΟ

±%

%

1,871.40
229.2
287.4
1,354.80
464.8
890

26.7
6.4
21.5
32.2
20.5
39.2

23.6
2.9
3.6
17.1
5.9
11.2

6,044.70

18

76.4

228
216.2
870.8

33.4
-17.9
12

2.9
2.7
11

261.8

17.8

3.3

3,571.10

22.9

45.1

163.6
17.2
716

5.5
5.8
16.9

2.1
0.2
9

Πηγή: Network Center of MOFCOM
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ΑΞΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΚΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2006
Πηγή: Network Center of MOFCOM
ΠΡΟΪΟΝ
Ηλεκτρομηχανικά προϊόντα
Προϊόντα υψηλής και νέας
τεχνολογίας
Ενσωματωμένα κυκλώματα
και εξαρτήματα
μικροηλεκτρονικής
Μαζούτ
Πίνακες LCD
Πλαστικά σε πρωτογενή
μορφή
Σιδηρομεταλλεύματα
Συσκευές και εξαρτήματα
αυτόματης επεξεργασίας
δεδομένων
Χάλυβας
Εξαρτήματα τηλεόρασης,
ραδιοφώνου και συσκευές
τηλεπικοινωνιών
Ανταλλακτικά για συσκευές
αυτόματης επεξεργασίας
δεδομένων
Επεξεργασμένο πετρέλαιο
Συσκευές και εξαρτήματα
σχεδιασμού κυκλωμάτων
Εξαρτήματα ασυρμάτων
τηλεφώνων
Ακατέργαστος χαλκός και
προϊόντα χαλκού
Αυτόματα μηχανήματα και
όργανα μετρήσεως, ελέγχου
και αναλύσεως
Δίοδοι και συναφή
εξαρτήματα ημιαγωγών
Αεροπλάνα
Εξαρτήματα αυτοκινήτων
Τυπωμένα κυκλώματα

ΜΟΝΑΔΑ：US$10,000

ΑΞΙΑ
ΑΞΙΑ
2006
2005
42,772,755 35,021,848

ΜΕΤΑΒΟΛΗ
±%
22.1

24,730,917 19,766,042

25.1

10,632,162

8,155,519

30.4

6,641,130
3,221,515

4,772,276
2,750,576

39.2
17.1

2,706,992

2,424,305

11.7

2,092,379

1,837,948

13.8

1,992,512

1,802,298

10.6

1,982,755

2,460,775

-19.4

1,967,571

1,655,275

18.9

1,817,998

1,568,171

15.9

1,555,155

1,042,554

49.2

1,320,699

1,049,115

25.9

1,245,927

1,038,331

20

1,241,628

932,851

33.1

1,149,735

956,222

20.2

993,765

854,995

16.2

980,158
903,365
869,748

571,620
672,328
657,072

71.5
34.4
32.4
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ΙΙΙ. ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Α. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Για 20 περίπου χρόνια, από τις αρχές της δεκαετίας του 80 έως τις αρχές της νέας
χιλιετίας, η Κίνα αποτέλεσε τη μεγαλύτερη χώρα-αποδέκτη Επίσημης Αναπτυξιακής
Βοήθειας (ODA), όπου το ποσό της χορηγούμενης βοήθειας έφθασε το 1994 τα 3,225 δις
δολ. ΗΠΑ.
Σταδιακά, από τις αρχές της νέας χιλιετίας, σε συνάρτηση και με αντίστροφο
ρυθμό από την (ολοένα επιταχυνόμενη) οικονομική της ανάπτυξη, το ποσό της
αναπτυξιακής βοήθειας, πολυμερούς και διμερούς, άρχισε να μειώνεται, και η Κίνα βγήκε
από τον κατάλογο των επιλέξιμων χωρών ODA.
Αντίθετα, την τελευταία πενταετία, η Κίνα έχει αρχίσει να αναδεικνύεται στη
διεθνή γεωπολιτική σκηνή ως μεγάλος και σημαντικός Δωρητής Αναπτυξιακής Βοήθειας,
ιδίως σε περιοχές όπως η Αφρική, Λ.Αμερική και Ειρηνικός, όπου αναλαμβάνει την
υλοποίηση προγραμμάτων διμερούς αναπτυξιακής συνεργασίας σε τομείς και
γεωγραφικές ζώνες υψηλού πολιτικού κινδύνου.
Συγκριτικό πλεονέκτημα της Κίνας έναντι των άλλων Διεθνών Δωρητών είναι
ακριβώς αυτή η «προθυμία» να προσφέρει αναπτυξιακή βοήθεια σε περιοχές όπου κανείς
άλλος Διεθνής Δωρητής δεν θέλει ανεπιφύλακτα να δραστηριοποιηθεί, καθώς επίσης και
το ότι δεν εξαρτά την αναπτυξιακή βοήθεια που χορηγεί από την εκπλήρωση όρων και
ρητρών, πολιτικού συνήθως περιεχομένου, από την πλευρά του αποδέκτη, όπως στην
περίπτωση άλλων Διεθνών Δωρητών (που βάζουν ρήτρες- conditionalities- όπως,
δημοκρατική διακυβέρνηση, χρηστή διοίκηση, ποσόστωση υπέρ του γυναικείου φύλου,
προστασία περιβάλλοντος κ.λ.π.).
Ειδικά, στην Αφρικανική Ήπειρο, η Κίνα αποτελεί τη χώρα με τα περισσότερα
προγράμματα διμερούς αναπτυξιακής συνεργασίας, σε περιοχές υψηλότατου πολιτικού
και οικονομικού κινδύνου.
Καθώς η ραγδαία οικονομική ανάπτυξη της Κίνας απαιτεί την πρόσβαση σε
ενεργειακούς πόρους και μεταλλεύματα, που υπάρχουν ακόμη εν αφθονία στην
Αφρικανική Ήπειρο, η αναπτυξιακή συνεργασία αποτελεί για την Κίνα ένα εργαλείο
άσκησης υψηλού επιπέδου πολιτικής στην Αφρική, αλλά και εμπορικής
δραστηριοποίησης.
Υπό αυτό το πρίσμα, η Κίνα χτίζει ένα προφίλ Διεθνούς Δωρητή, «φιλελεύθερου»
και «φιλάνθρωπου», δημιουργώντας υποδομές και προσφέροντας τα μέσα για την
ανάπτυξη των ανθρωπίνων πόρων (σχολεία, νοσοκομεία κ.α.) σε ζώνες του πλανήτη που
είναι εμπόλεμες (Αφρική), πολιτικά ασταθείς (Λ.Αμερική) και δύσκολα προσβάσιμες
(Ειρηνικός).
Από την άλλη πλευρά, γεγονός παραμένει ότι παρόλο που η ετήσια αύξηση της
χορηγούμενης πολυμερούς και διμερούς αναπτυξιακής βοήθειας προς την Κίνα
προσμετράται σε λίγες εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια, αυτή εξακολουθεί να
υφίσταται, τουλάχιστον από την πλευρά των σημαντικών διεθνών Δωρητών, όπως W.B.,
UNDP, Eυρωπαϊκή Επιτροπή, Η.Π.Α., Ιαπωνία, Γερμανία, Η.Β. και Γαλλία.
Οι μεγαλύτεροι Δωρητές αναπτυξιακής βοήθειας στην Κίνα εξακολουθούν να
είναι η Ιαπωνία και η Γερμανία, ενώ υλοποιούνται προγράμματα διμερούς αναπτυξιακής
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συνεργασίας με την Γαλλία, το Η.Β., τις Η.Π.Α., την Ιταλία και τη Σουηδία, αν και
σταδιακά, αυτά αρχίζουν να μειώνονται.
Παρότι το ποσοστό της συνολικής αναπτυξιακής συνεργασίας αντιστοιχεί σε
λιγότερο από το 0,1% του Ακαθάριστους Εγχώριου Προϊόντος (στοιχεία 2005), έχει και η
Κίνα συμφέρον να μη σταματήσει τελείως η ροή αναπτυξιακής βοήθειας.
Η Κίνα, εκτός από την καθαρά λογιστικά μετρήσιμη ωφέλεια, ωφελείται σε
τεχνογνωσία, τεχνολογία, ιδέες, καινοτομία και εμπειρία, όπως μεταφέρονται αυτά μέσα
από τα προγράμματα αναπτυξιακής συνεργασίας.
Έτσι, η Κίνα αποτελεί μια ιδιάζουσα περίπτωση, όντας ταυτόχρονα αποδέκτης
(πολυμερούς και διμερούς) αλλά και Δωρητής (διμερούς) ODA.
Οι τομείς που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον των Διεθνών Δωρητών
στην εποχή της σταδιακής απόσυρσης της βοήθειας αλλά όχι όμως, και οριστικής
διακοπής της, είναι οι εξής τρεις:
- Μείωση της φτώχειας και κοινωνική προστασία, ιδίως στις λιγότερο ανεπτυγμένες
περιοχές της Κίνας, κεντρικές και δυτικές επαρχίες.
- Αλλαγές και μεταρρυθμίσεις στις δομές που η ίδια η Κίνα θεωρεί σημαντικές,
κυρίως μέσω της παροχής τεχνικής βοήθειας
- Δημόσια αγαθά, ιδίως προστασία περιβάλλοντος (περιλαμβανομένης της «καθαρής
ενέργειας» και της «διευκόλυνσης της ενέργειας») και εξάλειψης μεταδιδομένων
ασθενειών.
Η αναπτυξιακή βοήθεια (μη συμπεριλαμβανομένης της αποδιδόμενης βοήθειας, με
τη μορφή, κυρίως, υποτροφιών σε σπουδαστές), παρέχεται με τρεις τρόπους:
1) Δωρεές (grants), όπου περιλαμβάνεται και η τεχνική βοήθεια
2) Δάνεια με ευνοϊκούς όρους (Concessional loans)
3) Δάνεια με μη ευνοϊκούς όρους (Non–concessional loans), που δεν αποτελούν ODA
Το μεγαλύτερο τμήμα της ODA αποτελούν τα δάνεια με παραχωρητικούς όρους.
Από τους Διεθνείς Δωρητές που χορηγούν δάνεια με παραχωρητικούς όρους, η Ιαπωνική
Τράπεζα για τη Διεθνή Συνεργασία (JBIC) , που αποτελούσε έως τώρα και το μεγαλύτερο
Δωρητή με ακαθάριστη εκταμίευση ποσού σχεδόν 1,5 δις το 2005, θα σταματήσει την
ανάληψη δεσμεύσεων μετά το οικονομικό έτος 2007/2008 ( το Μάρτιο 2008). Άλλοι
Δωρητές, όπως η Γερμανία, η Παγκόσμια Τράπεζα, η Ασιατική Τράπεζα Ανάπτυξης, θα
συνεχίσουν να παρέχουν δάνεια, άλλος σε μικρότερο βαθμό και άλλος στα ίδια επίπεδα.
Χώρες όπως η Γερμανία θεωρούν ως τομείς προτεραιότητας της διμερούς
αναπτυξιακής τους συνεργασίας τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, το περιβάλλον και τη
βιώσιμη διατήρηση και χρήση των φυσικών πόρων και τις μεταφορές, ενώ Γαλλία,
Σουηδία και Φινλανδία εξακολουθούν να υλοποιούν προγράμματα διμερούς
αναπτυξιακής συνεργασίας για «καθαρή ενέργεια», περιβάλλον και κοινωνική
προστασία..
Καθώς τα περισσότερα από τα δάνεια τείνουν στην αποπληρωμή τους,
αντισταθμίζοντας τις συνεχείς μεταβιβάσεις δωρεών, προβλέπεται ότι σε πέντε έτη η
καθαρά ODA αναπτυξιακή βοήθεια θα αγγίξει το μηδέν.

Β. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Ε.Ε.-ΚΙΝΑΣ
Το 2006, η Κίνα παρέμεινε, σύμφωνα με στοιχεία της EUROSTAT, ο δεύτερος
μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Ε.Ε. και αντικατέστησε τις Η.Π.Α. στο σκέλος των
εισαγωγών. Σύμφωνα με την στατιστική της Κίνας, η Ε.Ε. είναι ο πρώτος εμπορικός
εταίρος της (πριν τις Η.Π.Α. και την Ιαπωνία).
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Το διμερές εμπόριο Ε.Ε.-Κίνας εξελίσσεται με αλματώδεις ρυθμούς. Ενώ στις
αρχές της δεκαετίας του ΄80 η Ε.Ε. εμφάνιζε εμπορικό πλεόνασμα έναντι της Κίνας, τώρα
οι διμερείς εμπορικές σχέσεις χαρακτηρίζονται από το διαρκώς αυξανόμενο εμπορικό
έλλειμμα εις βάρος της Ε.Ε. (2006: 128 δις ευρώ). Το έλλειμμα με την Κίνα είναι και το
μεγαλύτερο διμερές έλλειμμα που εμφανίζει η Ε.Ε.
Συγκεκριμένα, το 2006 οι εξαγωγές της Κίνας προς την Ε.Ε.25 ανήλθαν σε 191 δις
ευρώ (+21%) ενώ οι αντίστοιχες εισαγωγές έφτασαν τα 63 δις ευρώ (+22,5 %). Η ΕΕ
ήταν, το 2006, ο πρώτος προμηθευτής της Κίνας σε προϊόντα τεχνολογίας, με αξία
εξαγωγών 8,66 δις $ ΗΠΑ (1/3 του συνόλου). Ακολουθούν η Ιαπωνία με 5,21 δις και οι
ΗΠΑ με 4,23 δις $ ΗΠΑ.
Κατά του πέντε πρώτους μήνες του τ.έ., οι εξαγωγές της Κίνας προς την Ε.Ε.27
ανήλθαν σε 88,2 δις $ ΗΠΑ (+32,3%) 3 και οι εισαγωγές σε 41,7 δις $ ΗΠΑ (+22,5%). Ο
όγκος εμπορίου μεταξύ ΕΕ και Κίνας αυξήθηκε κατά 29%. Σε αυτό συνέβαλε και η
ένταξη στη στατιστική των Κινεζικών Τελωνείων και των δύο νέων Κρατών Μελών της
ΕΕ, την Βουλγαρία και την Ρουμανία.
Στο πλαίσιο του Γενικευμένου Συστήματος Δασμολογικών Προτιμήσεων (GSP)
της Ε.Ε., η Κίνα είναι η δεύτερη κατά σειρά επωφελούμενη χώρα (ανάμεσα σε 180
αναπτυσσόμενες χώρες), κατέχοντας μερίδιο 11% στις προτιμησιακές εισαγωγές της Ε.Ε.,
στις οποίες επιβάλλονται μειωμένοι εισαγωγικοί δασμοί.
Η Κίνα εντάχθηκε το 1991 στον Π.Ο.Ε. έχοντας την ισχυρή υποστήριξη της Ε.Ε.
Το 2000 υπεγράφη ανάμεσα στην Ε.Ε. και την Κίνα η Διμερής Συμφωνία για την
προσχώρηση της Κίνας στον Π.Ο.Ε. Οι δεσμεύσεις που ανέλαβε η Κίνα, στο πλαίσιο της
ένταξής της στον Π.Ο.Ε., περιελάμβαναν και τη διευκόλυνση της πρόσβασης των
κοινοτικών επιχειρήσεων στην αγορά της Κίνας. Από τότε, εισαγωγικοί δασμοί και άλλα
μη δασμολογικά εμπόδια (Non Tariff Barriers) σταδιακά μειώθηκαν σε μεγάλο βαθμό.
Στο πλαίσιο αυτό, διευκολύνθηκαν και οι επενδύσεις κοινοτικών επιχειρήσεων στην Κίνα.
Παράλληλα, η Κίνα διευκόλυνε την πρόσβαση και σε τομείς υπηρεσιών, όπως οι
τηλεπικοινωνίες και οι ασφάλειες.
Λήγοντας της μεταβατικής περιόδου τον Δεκέμβριο του 2006 από την ένταξή της
στον ΠΟΕ, η Κίνα έχει να επιδείξει σε ορισμένους τομείς σημαντική πρόοδο, όπως
απελευθέρωση του τραπεζικού τομέα, απελευθέρωση του ασφαλιστικού τομέα,
απελευθέρωση των τηλεπικοινωνιών, μείωση των εισαγωγικών δασμών για πολλά
προϊόντα (κυρίως καταναλωτικά) και μερική εξάλειψη μη-δασμολογικών-εμποδίων. Στα
θέματα Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας δεν έχει επιτευχθεί ακόμη σημαντική
πρόοδος.
Σχετικά με την απονομή στην Κίνα του καθεστώτος της οικονομίας της αγοράς
(”market economy status”) σε σχέση με τα κοινοτικά μέτρα εμπορικής άμυνας, η Κίνα
έχει κάνει από το 2004 σημαντικές προόδους, αλλά αυτές δεν επαρκούν για την πλήρωση
των τεσσάρων ακόμη κριτηρίων που εναπομένουν (επί συνόλου 5), σύμφωνα με
προκαταρκτική εκτίμηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Προκειμένου οι δύο πλευρές να εμβαθύνουν στη στρατηγική εταιρική σχέση που
έχει αναπτυχθεί, συμφώνησαν, στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής Ε.Ε.-Κίνας που
πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο στο Ελσίνκι, να αρχίσουν
διαπραγματεύσεις για μία νέα Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας (Partnership
Cooperation Agreement). Αντικείμενο των διαπραγματεύσεων θα είναι και η περαιτέρω
βελτίωση του πλαισίου των διμερών σχέσεων για το εμπόριο και τις επενδύσεις.
3

Στατιστική Κινεζικών Τελωνείων
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Στα μέσα Ιουνίου τ.έ., στην ετήσια Κοινή Συνάντηση των Υπουργών Εμπορίου
ΕΕ-Κίνας συμφωνήθηκε μεταξύ του Επιτρόπου Peter Mandelson και του Υπουργού
Εμπορίου της Κίνας Bo Xilai η επίσημη έναρξη διαπραγματεύσεων για την αναβάθμιση
της Συμφωνίας μεταξύ Κίνας και ΕΕ για εμπορική και οικονομική συνεργασία, η οποία
ισχύει από το 1985. Στην εν λόγω συνάντηση συζητήθηκαν θέματα άμεσης
προτεραιότητας για την ΕΕ, όπως το εμπορικό πλεόνασμα της Κίνας, τα Δικαιώματα
Διανοητικής Ιδιοκτησίας, η πρόσβαση στις υπηρεσίες, η υπερπαραγωγή χάλυβα της
Κίνας, η ρύθμιση του διμερούς εμπορίου κλωστοϋφαντουργικών μετά το 2008 και η
πρόοδος στο θέμα του καθεστώτος της οικονομίας της αγοράς. Από κινεζικής πλευράς
ετέθη το θέμα να ξαναεπιτραπούν οι εισαγωγές κινεζικών πουλερικών στην ευρωπαϊκή
αγορά.
Αναπτυξιακή συνεργασία Ε.Ε.-Κίνας για την περίοδο 2007-2013
Υπό το νέο πλαίσιο αναπτυξιακής συνεργασίας Ε.Ε.-Κίνας, την περίοδο 20072013, η Ε.Ε. λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαιτερότητα της Κίνας ως αναδυόμενη παγκόσμια
οικονομική δύναμη, αλλά ταυτόχρονα μια χώρα, που βρίσκεται, ακόμη, σε πολλούς
τομείς σε διαδικασία ανάπτυξης, έχει προσανατολίσει τη στρατηγική της συνεργασία
στην οικοδόμηση μιας σχέσης σχεδόν ισότιμης, όπου η Κίνα δεν αντιμετωπίζεται
ακριβώς ως αναπτυσσόμενη χώρα αλλά ως μια χώρα που έχει ανάγκη ακόμη να αναπτύξει
τους ανθρώπινους πόρους της, να ολοκληρώσει το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της, για
την πλήρη ενσωμάτωσή της στο διεθνές σύστημα οικονομίας της αγοράς, και να
αντιμετωπίσει τις παγκόσμιες (κοινές) προκλήσεις, όπως το περιβάλλον, η ενέργεια και οι
κλιματικές αλλαγές.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός στο νέο Έγγραφο Εθνικής Στρατηγικής για την
περίοδο 2007-2013 είναι 224 εκ. ευρώ και οι τομείς προτεραιότητας αναπτυξιακής
συνεργασίας είναι αυτοί που υποστηρίζονται από το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της
Κίνας, σε περιοχές που καλύπτονται από το θεματικό διάλογο: περιβάλλον, ενέργεια,
κλιματικές αλλαγές, και ανάπτυξη των ανθρωπίνων πόρων.

Γ. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΙΝΑΣ-ΑΦΡΙΚΗΣ
Η Κίνα έχει αρχίσει να εδραιώνει τα τελευταία χρόνια ισχυρή παρουσία στη
Διεθνή Αναπτυξιακή Συνεργασία και αποτελεί έναν πολύ σημαντικό διεθνή εταίρο σε
αυτά τα θέματα. Στις περιοχές του Ειρηνικού και της Αφρικής, μάλιστα, η Κίνα
καταλαμβάνει την πρώτη θέση σε σχετικά προγράμματα. Ειδικά, στην Αφρικανική
Ήπειρο, η Κίνα αποτελεί τη χώρα με τα περισσότερα προγράμματα διμερούς
αναπτυξιακής συνεργασίας, σε περιοχές, μάλιστα, υψηλού πολιτικού και οικονομικού
κινδύνου.
Καθώς η ραγδαία οικονομική ανάπτυξη της Κίνας απαιτεί την πρόσβαση σε
ενεργειακούς πόρους και μεταλλεύματα, που υπάρχουν ακόμη εν αφθονία στην
Αφρικανική Ήπειρο, η αναπτυξιακή συνεργασία αποτελεί για την Κίνα ένα εργαλείο
άσκησης υψηλού επιπέδου πολιτικής στην Αφρική.
Στα τέλη Οκτωβρίου 2006, πραγματοποιήθηκε διήμερη Διάσκεψη Κορυφής με
τους Αφρικανούς εταίρους για τη Συνεργασία, Ανάπτυξη, Ειρήνη και Φιλία. Η Διάσκεψη
έκλεισε με την ανακοίνωση 14 εμπορικών συμφωνιών αξίας 1,9 δις δολάρια και τη
δέσμευση να ενδυναμωθούν οι δεσμοί συνεργασίας της ταχύτερα αναπτυσσόμενης
οικονομίας στον κόσμο με τη φτωχότερη ήπειρο. Ο Πρόεδρος της Λ.Δ. Κίνας κ. Hu Jintao
δεσμεύθηκε να διπλασιάσει την αναπτυξιακή βοήθεια που χορηγεί η Κίνα στην Αφρική
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έως το 2009, εξαγγέλοντας 3 δις δολάρια σε δάνεια, 2 δις δολάρια σε εξαγωγικές
πιστώσεις και 5 δις δολάρια σε απόθεμα για κινεζικές επενδύσεις στην Αφρική.

Δ. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΙΝΑΣ-ASEAN
Η Κίνα, που ξεκίνησε το διάλογο με τον ASEAN το 1996, υπέγραψε πρόσφατα
Συμφωνία για το Εμπόριο Υπηρεσιών με τον ASEAN, κατά τη συνάντηση του ASEAN
στις Φιλιππίνες στις 13/1/2007, δίνοντας υπόσχεση να ανοίξει σημαντικούς τομείς
υπηρεσιών. Η Συμφωνία, που θα αρχίσει να ισχύει από τον Ιούνιο 2007, αποτελεί ένα
ακόμη βήμα που μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία της μεγαλύτερης Ζώνης Ελευθέρου
Εμπορίου στον πλανήτη, ανάμεσα στην Κίνα και στον ASEAN.
Η Κίνα και ο ASEAN έχουν συμφωνήσει, επίσης, ότι η Κίνα θα μειώσει τους
εισαγωγικούς δασμούς για περισσότερα από 7.000 προϊόντα από τις χώρες ASEAN, ενώ
θα επιτρέψει μεγαλύτερη πρόσβαση στον τραπεζικό τομέα, στις υπηρεσίες ακινήτων, IT,
υγείας, μεταφορών, μηχανικό τομέα και κατασκευαστικό τομέα.
Το 2005 η Κίνα και ο ASEAN υιοθέτησαν από κοινού Διακήρυξη (η λεγόμενη
Διακήρυξη του Πεκίνου), για σύναψη εταιρικής σχέσης συνεργασίας για κοινή ανάπτυξη
σε θέματα ICT.

Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΙΝΑΣ-ΡΩΣΙΑΣ
Οι σχέσεις Κίνας-Ρωσίας έχουν ενδυναμωθεί τα τελευταία χρόνια, τόσο στον
πολιτικό όσο και στον οικονομικό τομέα.
Το Μάρτιο 2006, κατά την επίσκεψη του Ρώσου Προέδρου κ. Πούτιν, η κινεζική
κρατική εταιρεία φυσικού πετρελαίου και η ρωσική κρατική εταιρεία φυσικού αερίου
υπέγραψαν Μνημόνιο Κατανόησης, που προβλέπει ότι η Ρωσία θα κατασκευάσει σε
διάστημα πέντε ετών δύο αγωγούς φυσικού αερίου, που θα έχουν τη δυνατότητα
μεταφοράς 30-40 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων φυσικού αερίου το χρόνο.
Οι αγωγοί, που θα περνάνε από τη Σιβηρία για να καταλήξουν στη Β. Κίνα,
αναμένεται να λειτουργήσουν το 2010 και το 2015 αντίστοιχα, και η κατασκευή τους θα
γίνει από τη Gazprom.
Συνολικά υπεγράφησαν μεταξύ των δύο χωρών 15 συμφωνίες, εκ των οποίων οι
τέσσερις αφορούν στην ενέργεια, μεταξύ της Κίνας, δεύτερου μεγαλύτερου καταναλωτή
ενέργειας στον κόσμο, και της γειτονικής της Ρωσίας, δεύτερου εξαγωγέα αργού
πετρελαίου και πρώτου προμηθευτή φυσικού αερίου.
Ο Πρόεδρος κ. Πούτιν επιβεβαίωσε, επίσης, πως η Ρωσία θα συμμετάσχει στην
κατασκευή νέων πυρηνικών σταθμών στην Κίνα.
Το Νοέμβριο 2006, στο πλαίσιο της Εβδομάδας προώθησης των επενδύσεων
μεταξύ Κίνας και Ρωσίας, Κίνα και Ρωσία υπέγραψαν στο Πεκίνο, οκτώ συμφωνίες
συνεργασίας σε θέματα επενδύσεων, εμπορίου και τεχνικής συνεργασίας.
Οι συμφωνίες επενδύσεων καλύπτουν τομείς όπως η συναρμολόγηση
αυτοκινήτων, κατασκευή υποδομών, διευκολύνσεις επεξεργασίας ξυλείας, float-glass
factory και από κοινού εξερεύνηση εξορύξεων. Η συνολική αξία των συμφωνούμενων
επενδύσεων από την κινεζική πλευρά ανέρχεται σε 800 εκ. δολλάρια.
Η αξία του όγκου εμπορίου ανάμεσα στις δύο χώρες εκτιμάται σε 29,1 δις
δολάρια για το 2005, ενώ τους πρώτους εννέα μήνες του 2006 ο όγκος του διμερούς
εμπορίου ανήλθε σε 24,64 δις δολάρια.
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Σύμφωνα με τον αναπληρωτή Πρωθυπουργό της Κίνας κ. Wu Yi, το διμερές
εμπόριο Κίνας-Ρωσίας αναμένεται να φθάσει μεταξύ 60 και 80 δις δολλάρια έως το 2010,
ενώ η αξία των συνολικών επενδύσεων της Κίνας στη Ρωσία εκτιμάται ότι θα φθάσει το
στόχο των 12 δις δολαρίων πριν το 2020.

ΣΤ. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΙΝΑΣ-ΙΝΔΙΑΣ
Οι ηγέτες των δύο χωρών συμφώνησαν κατά την επίσκεψη του Κινέζου Προέδρου
κ. Hu Jintao στην Ινδία το Νοέμβριο 2006 να εμβαθύνουν την εταιρική σχέση
στρατηγικής συνεργασίας των δύο χωρών και την ανάπτυξη ισχυρών δεσμών.
Οι δύο χώρες συμφώνησαν να ενισχύσουν το εμπόριο στις συνοριακές περιοχές,
ανοίγοντας εκ νέου τις εμπορικές αγορές Nathula, υλοποιώντας έτσι το Μνημόνιο
Κατανόησης που είχαν υπογράψει το 2003 για την επέκταση του Συνοριακού Εμπορίου.
Η Κίνα και η Ινδία, ξεπερνώντας τις παλιές συνοριακές διαφορές που είχαν
οδηγήσει σε πόλεμο το 1962, ενισχύουν τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερο τη
συνεργασία τους τόσο σε πολιτικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο.
Το 2005, οι δύο χώρες εγκαθίδρυσαν Εταιρική Σχέση Συνεργασίας για την Ειρήνη
και την Ευημερία.
Οι οικονομικές και εμπορικές σχέσεις των δύο χωρών αναπτύσσονται ομαλά. Η
Κίνα αποτελεί τον τρίτο μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο της Ινδίας και το διμερές εμπόριο το
2005 έφθασε τα 18,7 δις σε αξία συναλλαγών.
Στενή οικονομική συνεργασία υπάρχει σε τομείς όπως η ενέργεια, επιστήμη και
τεχνολογία, εκπαίδευση και πολιτισμός.

Ζ. ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ
Το Χονγκ Κονγκ αποτελεί Ειδική Διοικητική Περιοχή της Κίνας (Hong Kong
Special Administrative Region-HKSAR), από την ανεξαρτητοποίησή του από την αγγλική
κατοχή, το 1997.
Το Χονγκ Κονγκ διέπεται από ειδικό καθεστώς, το οποίο υπό το αξίωμα «μία
χώρα δύο συστήματα», του επιτρέπει μεγάλο βαθμό αυτονομίας. Το ειδικό αυτό καθεστώς
καθορίζεται από τον Βασικό Νόμο (ένα είδος μικρού συντάγματος) και την Κοινή
Δήλωση Η.Β. και Κίνας του 1984, που αποτελεί διεθνή συνθήκη, επιτρέπει στο Χονγκ
Κονγκ να έχει χωριστή εκτελεστική, νομοθετική και δικαστική εξουσία, ενώ οι
εξωτερικές σχέσεις και η άμυνα αποτελούν αρμοδιότητα της Κίνας. Ο Βασικός Νόμος
εγγυάται ότι, για τουλάχιστον 50 έτη μετά την ενσωμάτωσή του στην Κίνα, δηλ. έως το
2047, το οικονομικό και κοινωνικό του σύστημα δεν θα αλλάξει.
Το Χονγκ Κονγκ έχει περίπου 6,5 εκ. κατοίκους, 95% των οποίων είναι Κινέζοι.
Το Χονγκ Κονγκ είναι, επίσης, λιμένας duty free, ανεξάρτητο τελωνειακό έδαφος, και
μπορεί να συνάπτει, διατηρεί και αναπτύσσει διεθνείς σχέσεις και συμφωνίες με ξένα
κράτη και Διεθνείς Οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών και εμπορικών
συμφωνιών, καθώς και να συμμετέχει σε Διεθνείς Οργανισμούς και Διασκέψεις που δεν
περιορίζονται μόνο στη συμμετοχή κρατών. Tο Χονγκ Κονγκ είναι μέλος του Π.Ο.Ε. από
το 1995.
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ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΣΤΟ ΠΕΚΙΝΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006
ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – Λ. Δ. ΚΙΝΑΣ
- ΜΕΡΟΣ Β΄ -
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Ι. ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Με την επίσκεψη του Πρωθυπουργού και Υπουργών της ελληνικής Κυβέρνησης
στην Κίνα αλλά και τις επισκέψεις πολλών Κινέζων Αξιωματούχων στην Ελλάδα, οι
διμερείς σχέσεις Ελλάδας-Κίνας έχουν αναβαθμιστεί σημαντικά και οι αντίστοιχες
οικονομικοεμπορικές σχέσεις έχουν τεθεί σε μία άλλη, πιο αναβαθμισμένη, βάση.
Η βελτίωση του διμερούς πλαισίου σχέσεων και οι προσπάθειες που καταβάλουν
τελευταία η ελληνική Πολιτεία αλλά και οι ελληνικοί επιχειρηματικοί φορείς να
συμβάλουν σημαντικά στη διείσδυση ελληνικών επιχειρήσεων στην κινεζική αγορά,
κυρίως μέσω της διοργάνωσης επιχειρηματικών αποστολών, καθώς και ειδικών
εκδηλώσεων προβολής, ενημέρωσης και προώθησης, παρουσιάζουν ήδη θετικά
αποτελέσματα σε επιχειρηματικό επίπεδο, αναμένοντας, μεσοπρόθεσμα, ακόμη
μεγαλύτερη διεύρυνση των ελληνικών εξαγωγών προς την Κίνα όσο και μεγαλύτερη
ελληνική επενδυτική παρουσία στη χώρα αυτή.

Α. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Οι οικονομικο-εμπορικές σχέσεις της Χώρας μας με την Κίνα διέπονται από ένα
σχετικά ευρύ πλαίσιο συμφωνιών διμερούς συνεργασίας, οι οποίες άρχισαν να
υπογράφονται από το 1973. Οι σημαντικότερες από αυτές είναι οι παρακάτω:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Συμφωνία Εμπορίου και Πληρωμών (Πεκίνο, 23/5/1973)
Συμφωνία περί Αμοιβαίας Προστασίας Εμπορικών και Βιομηχανικών Σημάτων
(Πεκίνο, 19/4/1975)
Συμφωνία Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας (Πεκίνο, 15/11/1979)
Συμφωνία Οικονομικής και Τεχνικής Συνεργασίας Ελλάδος-Λ. Δ. Κίνας (Πεκίνο,
25/6/1983
Συμφωνία Συνεργασίας στον Τομέα του Τουρισμού (Πεκίνο, 16/4/1988)
Συμφωνία για την Προστασία και την Προώθηση των Επενδύσεων (Πεκίνο,
25/6/1992)
Ναυτιλιακή Συμφωνία (16/10/1995).
Μνημόνιο Συνεργασίας για τη Διαχείριση των Θαλασσίων Πόρων και την
αμοιβαία Επιστημονική και Τεχνική Συνεργασία (Αθήνα, 16/10/1995).
Πρωτόκολλο Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας (Πεκίνο, 14/11/1995).
Πρωτόκολλο Διαβουλεύσεων μεταξύ των Υπουργείων Εξωτερικών της Ελλάδος
και της Κίνας (Πεκίνο, 29/2/2000).
Πρωτόκολλο της 8ης Συνάντησης της Κοινής Επιτροπής Επιστημονικής και
Τεχνολογικής Συνεργασίας (Πεκίνο, 16/10/2000).
Μνημόνιο Συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Γεωργίας της Ελληνικής
Δημοκρατίας και του Υπουργείου Γεωργίας της Λ.Δ.Κίνας για Συνεργασία στον
Αγροτικό Τομέα (υπεγράφη στις 25/6/2002, ν. 3222/2004)
Συμφωνία Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Γεωργίας της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Κρατικής Διοίκησης Δασών της Λ.Δ.Κίνας για Συνεργασία
στον Τομέα της Δασοπονίας (υπεγράφη στις 25/6/2002, ν. 3117/2003)
Μνημόνιο Συνεργασίας για τη σύσταση κοινής Ελληνο-Κινεζικής Επιτροπής σε
θέματα Ολυμπιακής Συνεργασίας μεταξύ Ελλάδος και Κίνας (Πεκίνο, 11.7.2005).
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•

•

•
•

Συμφωνημένα Πρακτικά της 9ης Συνόδου της Μεικτής Διυπουργικής Επιτροπής
Οικονομικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας μεταξύ Ελλάδος και Κίνας (Πεκίνο,
Νοέμβριος 2005).
Συμφωνία μεταξύ Ελληνικής Δημοκρατίας και Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας για
την Αποφυγή της Διπλής Φορολογίας και την Αποτροπή της Φοροδιαφυγής
αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος (Πεκίνο, 3/6/2002), κυρώθηκε από την
χώρα μας με τοn υπ΄ αριθμ. 3331/2005 νόμο.
Συμφωνία συνεργασίας ΜΜΕπιχειρήσεων (Πεκίνο, Ιανουάριος 2006)
Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ του ΥΠΕΞ της Ελλάδος και του Κινεζικού
Συμβουλίου Προώθησης του Διεθνούς Εμπορίου (CCPIT), για τη “Δημιουργία
Δικτύου Συνεργασίας για την Υποστήριξη Επιχειρήσεων” (υπεγράφη στο Πεκίνο,
στις 11 Μαΐου 2007: η Ελλάδα θα πρέπει να το επικυρώσει με νόμο για να τεθεί σε
ισχύ)

Πέραν του διμερούς συμβατικού πλαισίου, οι οικονομικο-εμπορικές σχέσεις της
Χώρας μας με την Κίνα καθορίζονται και από ένα πλέγμα συμφωνιών της Κίνας με
Διεθνείς Οργανισμούς, στους οποίους είναι μέλος και η Χώρα μας (Ε.Ε., ΠΟΕ κ.ά.).

Β. ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Προς υλοποίηση του παραπάνω περιγραφόμενου συμβατικού πλαισίου αλλά και
προς διευκόλυνση της δραστηριότητας των ελληνικών επιχειρήσεων στην Κίνα καθώς και
της διείσδυσης και εδραίωσης ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών στην κινεζική αγορά,
η Υπηρεσία μας συνεργάζεται με τις αρμόδιες Κινεζικές Αρχές, παρακολουθεί και
προωθεί τα παρακάτω βασικά θέματα:
α) Θέματα συνεργασίας του Υπουργείου Ανάπτυξης/Γεν. Γραμματεία Έρευνας και
Τεχνολογίας με τις αντίστοιχες Κινεζικές Υπηρεσίες.
β) Θέματα συνεργασίας για την ναυτιλία και την ανάπτυξη των ελληνικών λιμένων
(ΥΕΝ).
γ) Προώθηση της συνεργασίας ελληνικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
(ΥΠΑΝ/ΕΟΜΜΕΧ) με αντίστοιχες κινεζικές.
δ) Διαπραγμάτευση υγειονομικών/Φυτουγειονομικών Πρωτοκόλων και Υγειονομικών
Πιστοποιητικών με την Γενική Διοίκηση Εποπτείας, Ποιοτικού Ελέγχου και Απομόνωσης
(AQSIQ) ή και το Υπουργείο Υγείας της Κίνας.
- Πρόσφατα, συμφωνήθηκαν τα υγειονομικά πιστοποιητικά για τα γαλακτοκομικά
προϊόντα (ΥΠΑΑΤ) και τα καλλυντικά (ΕΟΦ), με αποτέλεσμα να ανοίξει η κινεζική
αγορά για αυτές τις δύο κατηγορίες ελληνικών προϊόντων.
- Σε εξέλιξη βρίσκονται ακόμη οι παρακάτω συμφωνίες:
- - Υπογραφή (ΥΠΑΑΤ) Συμφωνίας Επίσπευσης ΥγειονομικώνΦυτοϋγειονομικών Πρωτοκόλλων (SPS protocols)
- - Υπογραφή (ΥΠΑΑΤ) Υγειονομικού-Φυτοϋγειονομικού Πρωτοκόλλου για
ελληνικές εξαγωγές ακτινιδίων
- - Συμφωνίες για προαγωγή της συνεργασίας στους τομείς πιστοποίησης, διαπίστευσης
και τυποποίησης (ΥΠΑΝ-AQSIQ, ΕΛΟΤ-SAC, ΕΣΥΔ-CNAS).
ε) Παρακολούθηση νομοθεσίας για επιμέρους κανονισμούς, πρότυπα και προδιαγραφές
που αφορούν και ελληνικά προϊόντα (π.χ. ανώτατη τιμή υπεροξειδίου στο ελαιόλαδο).
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στ) Παρακολούθηση και προώθηση συνεργασιών στον τομέα έρευνας και τεχνολογίας
(Επιχειρήσεις, Πανεπιστημιακοί φορείς, Ιδρύματα).

ΙΙ. ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ
Α. ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
Ο συνολικός όγκος διμερούς εμπορίου Ελλάδος-Κίνας, σύμφωνα με τα στατιστικά
στοιχεία της ΕΣΥΕ, δείχνει τάσεις συνεχούς διεύρυνσης. Όπως ισχύει και με τα άλλα
Κράτη-Μέλη της Ε.Ε., το εμπορικό ισοζύγιο μεταξύ Ελλάδος-Κίνας είναι ελλειμματικό
εις βάρος της χώρας μας. Κατά τα τελευταία δύο έτη, βέβαια, παρατηρήθηκε σχετική
μείωση της αύξησης των κινεζικών εξαγωγών προς τη χώρα μας, ενώ οι ελληνικές
εξαγωγές προς την Κίνα αυξήθηκαν αλματωδώς. Το 2006 οι ελληνικές εξαγωγές προς την
Κίνα αυξήθηκαν με ρυθμό 53,58%, φτάνοντας τα 124,3 εκατομ. ευρώ. Σε ένα εντελώς
άλλο επίπεδο, οι εξαγωγές της Κίνας προς την Ελλάδα έφτασαν το 2006 το ποσό των 1,8
δις ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 6,81% έναντι του προηγουμένου έτους. Το εμπορικό
έλλειμμα της χώρας μας έναντι της Κίνας έφτασε το 2006 το ποσό των 1,7 δις ευρώ.

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣΚΙΝΑΣ
ΕΤΟΣ

1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Α΄ Τρίμηνο
ΕΣΥΕ

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ
ΧΙΛ.
%ΜΕΤ
ΕΥΡΩ.
ευρώ
523,985
757,977
941,564
1,023,271
1,217,920
1,423,128
1,702,653
1,818,715
691,612

ΕΞΑΓΩΓΕΣ
ΧΙΛ.
%ΜΕΤ
ΕΥΡΩ.
ευρώ

ΕΛΛΕΙΜΜΑ
ΧΙΛ. ΕΥΡΩ.

44.66%
24.22%
8.68%
19.02%
16.85%
19.64%
6,81%

18,358
33,241
49,309
60,159
53,415
60,072
80,730
124,294

81.07%
48.34%
22.00%
-11.21%
12.46%
34.39%
53,58%

-505,628
-724,735
-892,255
-963,112
-1,164,505
-1,363,056
-1,621,924
-1,694,421

56,87%

27,936

25,33%

-663,676

Τα στατιστικά στοιχεία της ΕΣΥΕ για το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους,
έναντι αυτών του Α΄ τριμήνου 2006, εμφανίζουν μία αύξηση των κινεζικών εξαγωγών
προς τη χώρα μας της τάξης του 56,87% και μικρότερη αύξηση των ελληνικών εξαγωγών
προς την Κίνα, της τάξεως του 25,33%.
Πιστεύουμε, ότι η τάση αυτή θα αναστραφεί έως το τέλος του έτους, δεδομένου,
ότι από τα στοιχεία της στατιστικής των Κινεζικών Τελωνείων για το πρώτο πεντάμηνο
του 2007 έναντι του ιδίου χρονικού διαστήματος 2006, η αύξηση (σε δολάρια) των
ελληνικών εξαγωγών προς την Κίνα ανήλθε σε 83,9%, ήτοι 74 εκατομ. $ ΗΠΑ, ενώ οι
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κινεζικές εξαγωγές προς την χώρα μας αυξήθηκαν λιγότερο, κατά 40,3%, φτάνοντας τα
1.180 εκατομ. $ ΗΠΑ. Με τη στατιστική της Κίνας, το έλλειμμα εις βάρος της χώρας μας
διαμορφώθηκε στα 1.106 εκατομ. $ ΗΠΑ.
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΙΝΑΣ - Ε.Ε. 27, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΜΑΪΟΥ 2007, σε εκατομ. $ ΗΠΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ
ΣΥΝΟΛΟ

%
Σύνολο

%
Μεταβολή

ΕΞΑΓΩΓΕΣ

%
Σύνολο

%
Μεταβολή

ΟΓΚΟΣ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ

%
Σύνολο

%
Μεταβολή

ΟΓΚΟΣ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ
2006

357,807

100

19.1

443,533

100

27.8

801,340

100

23.7

Η.Π.Α.

27,662

7.73098

17.2

87,514

19.7311

18.6

115,176

14.373

18.2

1,760,686
262,680

ΙΑΠΩΝΙΑ

51,059

14.27

18.3

40,177

9.0584

12.0

91,236

11.385

15.5

207,360

Ε.Ε. 27

41,669

11.6457

22.5

88,199

19.8856

32.3

129,868

16.206

29.0

280,571

Γερμανία

16,619

4.64468

20.9

17,498

3.94514

15.7

34,118

4.2576

18.2

78,194

Ολλανδία

1,941

0.54247

43.4

14,581

3.28747

36.0

16,522

2.0618

36.8

34,512

Μ. Βρετανία

2,902

0.81105

17.1

11,464

2.5847

35.8

14,365

1.7926

31.5

30,670

Γαλλία

4,594

1.28393

-0.7

7,348

1.6567

50.1

11,942

1.4903

25.4

25,189

Ιταλία

3,960

1.10674

26.3

8,108

1.82805

40.3

12,074

1.5067

35.4

24,577

Ισπανία

1,623

0.4536

64.2

5,992

1.35097

51.3

7,615

0.9503

53.9

14,492

Βέλγιο

2,077

0.58048

18.8

4,630

1.04389

35.4

6,708

0.8371

29.8

14,213

Φινλανδία

1,690

0.47232

46.9

2,268

0.51135

46.1

3,958

0.4939

47.3

8,083

Σουηδία

1,656

0.46282

14.5

1,655

0.37314

45.1

3,312

0.4133

28.0

6,725

Πολωνία

506

0.14142

102.9

2,288

0.51586

74.0

2,794

0.3487

76.6

4,672
4,955

Δανία

620

0.17328

20.4

1,722

0.38825

45.3

2,342

0.2923

37.8

Ιρλανδία

733

0.20486

21.8

1,593

0.35916

9.6

2,326

0.2903

13.2

5,463

Ουγγαρία

449

0.12549

66.4

1,638

0.36931

41.0

2,087

0.2604

45.8

3,987

Τσεχία

318

0.08887

73.3

1,322

0.29806

81.4

1,641

0.2048

79.8

2,882

Αυστρία

942

0.26327

15.9

583

0.13144

61.4

1,525

0.1903

29.9

3,106

74

0.02068

83.9

1,180

0.26605

40.3

1,254

0.1565

42.3

2,283

Ρουμανία

105

0.02935

21.8

875

0.19728

-52.3

980

0.1223

-49.0

6,314

Πορτογαλία

211

0.05897

52.6

682

0.15377

41.5

893

0.1114

44.0

1,714

ΕΛΛΑΔΑ

Λουξεμβούργο

97

0.02711

30.3

692

0.15602

-8.1

789

0.0985

-4.6

2,185

Σλοβακία

240

0.06708

174.3

433

0.09763

203.4

673

0.084

192.4

914

Βουλγαρία

72

0.02012

169.1

309

0.06967

-26.2

381

0.0475

-14.6

1,865

Λιθουανία

7

0.00196

82.2

311

0.07012

50.9

318

0.0397

51.4

571

Σλοβενία

41

0.01146

22.4

257

0.05794

68.5

298

0.0372

60.2

541

Εσθονία

43

0.01202

-50.6

221

0.04983

42.4

265

0.0331

8.8

741

Λετονία

6

0.00168

39.3

239

0.05389

56.3

245

0.0306

55.9

543

135

0.03773

0.9

76

0.01714

-49.4

211

0.0263

-25.7

826

3

0.00084

143.8

234

0.05276

50.3

237

0.0296

41.0

354

Μάλτα
Κύπρος

Πηγή: Στατιστική Τελωνείων Λ.Δ.Κίνας

Σύμφωνα πάλι με τη στατιστική των Κινεζικών Τελωνείων, οι ελληνικές εξαγωγές
προς την Κίνα διαμορφώθηκαν κατά τα έτη 2006 και 2005 σε 104 (+20%) και 87 (+0%)
εκατομ. $ ΗΠΑ, αντίστοιχα. Οι κινεζικές εξαγωγές προς τη χώρα μας, στην ίδια χρονική
περίοδο, διαμορφώθηκαν σε 2.179 (+13%) και 1.935 (+40%) εκατομ. $ ΗΠΑ, αντίστοιχα.
Κατά τους πρώτους πέντε μήνες του τ.έ. το μερίδιο της χώρας μας στις συνολικές
εισαγωγές της Κίνας ήταν 0,02068 και 0,17750 στις κινεζικές εισαγωγές από την Ε.Ε. 27,
αντίστοιχα, σύμφωνα με τη στατιστική των Κινεζικών Τελωνείων.
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Διαχρονικά, η αύξηση του όγκου του διμερούς εμπορίου (τόσο των εισαγωγών
όσο και των εξαγωγών) υπήρξε τα τελευταία 20 χρόνια εντυπωσιακή και μάλιστα σε
όλους σχεδόν τους τομείς. Βέβαια, από τη διαχρονική εξέλιξη των στοιχείων εξάγεται το
συμπέρασμα, ότι οι εισαγωγές της χώρας μας από την Κίνα κυριαρχούν κατά πολύ στο
διμερές εμπόριο και μάλιστα με τάση ανοδική. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΣΥΕ για το
Α΄τρίμηνο τ.έ., η Κίνα κατέχει στις εισαγωγές της Ελλάδος την 5η θέση, από την 10η που
κατείχε το Α΄ τρίμηνο του 2006. Ένας βασικός λόγος για αυτήν την εξέλιξη είναι, ότι από
τα προϊόντα της μεταποίησης, που αντιπροσωπεύουν το 80% των κινεζικών εισαγωγών
και το 90% των εξαγωγών, κυρίαρχη ήταν ανέκαθεν η θέση της βαριάς βιομηχανίας, την
οποία η Ελλάδα δεν διαθέτει σε υψηλό βαθμό. Σε ορισμένους δε παραδοσιακούς κλάδους
μεταποίησης (ενδύματα, υποδήματα, παιχνίδια κ.ά.), που η χώρα μας είχε συγκριτικά
πλεονεκτήματα, η Κίνα κυριαρχεί σήμερα όχι μόνον έναντι της χώρας μας αλλά σχεδόν
έναντι όλων των ανεπτυγμένων οικονομιών.
Από την πλευρά των ελληνικών εξαγωγών προς την Κίνα, η σύνθεση των
προϊόντων δείχνει, ότι η χώρα μας δεν έχει εξαντλήσει ακόμη τις δυνατότητες που
διαθέτει στον εξαγωγικό τομέα, δεδομένου ότι αυτή εισήλθε στην κινεζική αγορά
προσφάτως και σε πολλούς τομείς βρίσκεται ακόμη σε στάδιο διερεύνησης. Γεγονός
αποτελεί, επίσης, ότι, τα μεταποιημένα αγροτικά προϊόντα, που αποτελούν βασικό κλάδο
των ελληνικών εξαγωγών, κατείχαν ανέκαθεν πολύ μικρή θέση στο κινεζικό εξωτερικό
εμπόριο, λόγω της ακολουθούμενης κινεζικής πολιτικής αυτάρκειας και στήριξης των 800
εκατομμυρίων αγροτών.
Πάντως, ενώ η δυναμική της κινεζικής οικονομίας έχει δημιουργήσει εμπορικά
ελλείμματα σε πολλές χώρες του κόσμου (περιλαμβανομένων και των χωρών της Ε.Ε.), η
Κίνα, ως ανερχόμενη οικονομία και με το μεγαλύτερο καταναλωτικό κοινό (αριθμητικά)
στον κόσμο, έχει να προσφέρει πάμπολλες και ποικίλες ευκαιρίες στο εμπόριο και στις
επενδύσεις. Η υλοποίηση των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει έναντι των διεθνών και
κοινοτικών οργανισμών και η σταδιακή αύξηση του διαθεσίμου εισοδήματος των
καταναλωτών θα επιτρέψουν την όλο και μεγαλύτερη πρόσβαση ξένων προϊόντων στην
κινεζική αγορά. Για τους Έλληνες εξαγωγείς και επενδυτές, η Κίνα αποτελεί ακόμη
σχεδόν ανεξερεύνητο τοπίο που υπόσχεται, όμως, πλούσιες. προσδοκίες.
Για τον επόμενο οικονομικά χρονικό ορίζοντα, φαίνεται, ότι οι κινεζικές εξαγωγές
προς την Ελλάδα θα εξακολουθήσουν να αυξάνονται, αλλά πιθανόν με μικρότερους
ρυθμούς απ’ότι σήμερα. Επομένως, προκειμένου να χαλιναγωγηθεί το μεγάλο εμπορικό
έλλειμμα εις βάρος της χώρας μας, οι προσπάθειες θα πρέπει να κατευθυνθούν
περισσότερο προς την αύξηση των ελληνικών εξαγωγών προς την Κίνα, με ταυτόχρονη
αναβάθμιση της γκάμας των εξαγομένων προϊόντων και με επίτευξη συνεργασιών
διαφόρων τύπων που θα φέρουν εμπορικά αποτελέσματα.

Β. ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ
Τα προϊόντα που κυριαρχούν στις εξαγωγές της χώρας μας προς στην Κίνα είναι
ακατέργαστα μάρμαρα, κομμένα σε πλάκες μάρμαρα, δομικά υλικά, ταινίες αργιλίου,
απορρίμματα – θραύσματα αργιλίου, βαμβάκι, χαρτομάζα, έλαια, διατηρημένα λαχανικά,
δέρματα και γουνοδέρματα, απορρίμματα – θραύσματα μετάλλων, μεταλλεύματα,
μηχανήματα επεξεργασίας υφαντικών ινών, ολοκληρωμένα κυκλώματα, χρωστικές ύλες,
ειδικά νήματα, λάδια από πετρέλαιο, μηχανήματα ηλεκτροπαραγωγής, αντλίες,
τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός, κοσμήματα, χαλκός, θείο, λυχνίες, σαπούνια, κ.ά.
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ΤΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΕΞΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗΝ
ΚΙΝΑ
ΠΡΟΪΟΝ

2004
Χιλ.
Ευρώ

2005
Χιλ.
Ευρώ

896 ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ0
0
ΑΝΤΙΚΕΣ
288 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ & ΘΡΑΥΣΜΑΤΑ ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΩΝ
6,556 18,844
273 ΠΕΤΡΕΣ,ΑΜΜΟΣ ΚΑΙ ΧΑΛΙΚΙΑ
16,609 13,076
263 ΒΑΜΒΑΚΙ
8,063 4,520
724 ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓ.ΥΦΑΝΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ & ΔΕΡΜΑT 3,505
133
251 ΧΑΡΤΟΜΑΖΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΧΑΡΤΙΟΥ
234 4,203
421 ΕΛΑΙΑ & ΛΙΠΗ ΦΥΤΙΚΑ,ΣΤΑΘΕΡΑ, ΜΑΛΑΚΑ,
1,097 2,480
ΑΚΑΤ
684 ΑΡΓΙΛΙΟ
9,659 10,595
282 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ & ΘΡΑΥΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ894 1,486
ΧΑΛΥΒΑ
771 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ(ΕΚΤΟΣ
219 1,513
ΟΜ.
211 ΔΕΡΜΑΤΑ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ.
578 1,319
764 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ,Μ.Α.Κ.
293
146
274 ΘΕΙΟ ΚΑΙ ΑΦΡΥΚΤΟΙ ΣΙΔΗΡΟΠΥΡΙΤΕΣ
169
0
613 ΓΟΥΝΟΔΕΡΜΑΤΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ.
540
968
742 ΑΝΤΛΙΕΣ-ΑΝΥΨΩΤΗΡΕΣ ΥΓΡΩΝ & ΤΑ ΜΕΡΗ
542
425
ΑΥΤΩΝ
531 ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ1,019 1,289
ΒΑΦΕΣ
873 ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΣ,Μ.Α.Κ.
1,086
688
661 ΑΣΒΕΣΤΗΣ,ΤΣΙΜΕΝΤΟ-ΕΤΟΙΜΑ ΥΛΙΚΑ
173
818
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
091 ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ ΚΑΙ ΛΙΠΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ.
341
786
611 ΔΕΡΜΑΤΑ.
158 2,015
848 ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΕΝΔΥΣΕΩΣ ΚΛΠ.
213
056 ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ Η ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΑ
187
86
287 ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΑ & ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝ
0
0
ΜΕΤΑΛΛΩΝ
897 ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ
117
171
ΧΡΥΣΟΧΟΙΑΣ,ΑΡΓΥΡΟΧΟΙΑΣ
682 ΧΑΛΚΟΣ
0
96
657 ΕΙΔΙΚΑ ΝΗΜΑΤΑ,ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ
127
193
776 ΛΥΧΝΙΕΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΚΛΠ.
2,416
0
554 ΣΑΠΟΥΝΙΑ,ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ &
512
452
ΣΤΙΛΒΩΣΕΩΣ
ΕΣΥΕ

2006
Χιλ.
Ευρώ

2006
%
επί
συνόλου
33,929
27,30
26,902
18,528
7,917
4,597
4,206
2,977

21,64
14,91
6,37
3,70
3,38
2,40

2,767
2,240

2,23
1,80

1,894

1,52

1,228
1,159
1,101
1,062
1,061

0,99
0,93
0,89
0,85
0,85

1,038

0,83

982
837

0,79
0,67

741
714
555
438
432

0,60
0,57
0,45
0,35
0,35

423

0,34

395
366
306
259

0,32
0,29
0,25
0,21
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Γ. ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΕΖΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ
Αντίθετα, στις ελληνικές εισαγωγές από την Κίνα κυριαρχούν περισσότερο τα
καταναλωτικά είδη, όπως τα παιχνίδια, είδη ενδύσεως και υποδήσεως, έπιπλα, είδη
ταξιδίου, ηλεκτρικές οικιακές συσκευές, φωτιστικά, κά.
ΤΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΑ
ΠΡΟΪΟΝ

894 ΠΑΙΔΙΚΑ ΑΜΑΞΑΚΙΑ , ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ, ΠΑΙΓΝΙΑΑΘΛΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ
851 ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ
821 ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΜΕΡΗ ΑΥΤΩΝ
741 ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΣ &
ΨΥΞΕΩΣ
845 ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΕΩΣ ΑΠΟ ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ,
ΠΛΕΚΤΑ
831 ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ, ΧΑΡΤΟΦΥΛ., ΘΗΚΕΣ, ΚΟΥΤΙΑ
ΚΛΠ.
775 ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ Η ΜΗ,
Μ.Α.Κ.
764 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ,Μ.Α.Κ.
893 ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ,
Μ.Α.Κ.
841 ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΝΔΡΕΣ Η ΑΓΟΡΙΑ ΑΠΟ
ΥΦΑΣΜΑΤΑ
699 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ ΑΠΟ ΚΟΙΝΑ ΜΕΤΑΛΛΑ,
Μ.Α.Κ.
658 ΕΤΟΙΜΑ ΕΙΔΗ ΑΠΟ ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ, Μ.Α.Κ.
899 ΛΟΙΠΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ, Μ.Α.Κ.
813 ΣΥΣΚΕΥΕΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ,
Μ.Α.Κ.
ΕΣΥΕ

2004
Χιλ.
Ευρώ

2005
Χιλ.
Ευρώ

2006
Χιλ.
Ευρώ

116,365

137,449

2006
%
επί
συνόλου
126,013
6,93

46,638
46,792
95,418

107,415
69,716
64,350

111,933
84,262
69,401

6,15
4,63
3,82

35,122

46,191

58,840

3,24

54,804

58,016

57,810

3,18

59,283

55,607

55,211

3,04

32,873
41,794

36,767
48,646

53,427
52,085

2,94
2,86

32,213

37,812

49,945

2,75

33,291

40,672

47,492

2,61

42,236
40,127
28,409

43,462
44,020
35,407

45,949
43,959
42,458

2,53
2,42
2,33

Βέβαια, ένα μεγάλο μέρος του εμπορικού ελλείμματος εις βάρος της χώρας μας
αντισταθμίζεται από τις εισπράξεις της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας, η οποία παίζει
πολύ μεγάλο ρόλο στις μεταφορές εμπορευμάτων από και προς την Κίνα, διεθνώς.
Επίσης, η σύναψη συμφωνίας ADS η οποία επιτρέπει, από την 1η Σεπτεμβρίου του
2004 στους Κινέζους να επισκέπτονται για τουρισμό την Ευρώπη (ζώνη Schengen)
ανοίγει νέες προοπτικές για τον ελληνικό τουρισμό, από τον οποίον θα προκύψουν
επιπλέον εισροές συναλλάγματος.
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Στο πλαίσιο αυτό, τον Ιούνιο 2005 εγκαινιάστηκαν τα Γραφεία του ΕΟΤ στο
Πεκίνο, ο οποίος προβαίνει σε συμμετοχή σε τουριστικές εκθέσεις και διεξάγει σχετικές
διαφημιστικές εκστρατείες.
Καθόσον οι προβλέψεις είναι, ότι περισσότεροι από 100 εκατομ. Κινέζοι
τουρίστες θα ταξιδεύουν στο εξωτερικό μέχρι το 2020, είναι προφανές, ότι θα πρέπει να
ενταθούν οι προσπάθειές μας για προσέλκυση, όσο το δυνατόν, περισσοτέρων Κινέζων
επισκεπτών στην Ελλάδα.

ΙΙΙ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Σύμφωνα με το Υπουργείο Εμπορίου της Κίνας, το σύνολο των ελληνικών
επενδύσεων, από το 1992 έως τα τέλη του 2006, αναλύονται σε 69 επενδυτικά σχέδια, με
συμβατικό κεφάλαιο περ. 123 εκατ. δολάρια ΗΠΑ και με υλοποιούμενες επενδύσεις της
τάξης των 60,5 εκατ. δολαρίων ΗΠΑ.
Στην Κίνα δραστηριοποιείται ικανός αριθμός επιχειρήσεων ελληνικών
συμφερόντων (με τη μορφή joint venture, κοινοπραξιών ή αντιπροσωπειών), κυρίως
στους τομείς ορυκτών, μαρμάρων, παραγωγής και εφαρμογής οξειδίων, κοσμημάτων,
καλλυντικών, πλαστικών, ενδυμάτων, συνθετικών ινών, πληροφορικής και ηλεκτρονικών,
τυχερών παιχνιδιών, εμπορίας τροφίμων, ναυτιλίας, παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών,
παροχής τουριστικών υπηρεσιών κ.ά.
Σε πολλούς άλλους τομείς ακόμη προσφέρονται ποικίλες ευκαιρίες ανάπτυξης και
υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων, είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με Κινέζους
εταίρους. Πέραν των επενδυτικών κινήτρων που προσφέρονται σε επίπεδο κεντρικής
κυβέρνησης, οι επαρχίες έχουν αναπτύξει δικά τους συστήματα ικανοποιητικών κινήτρων,
ιδιαίτερα για τις δυτικές επαρχίες. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι επενδύσεις στο
πλαίσιο των αναπτυξιακών και τεχνολογικών ζωνών της χώρας.
Σημαντικό στοιχείο της διμερούς ανάπτυξης οικονομικών και εμπορικών σχέσεων
θα πρέπει να αποτελέσει και η ερευνητική και τεχνολογική συνεργασία, ιδιαίτερα μεταξύ
πανεπιστημιακών και ερευνητικών ιδρυμάτων. Το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο έρευνας και
ανάπτυξης της Ε.Ε. προσφέρει επιπλέον δυνατότητες υποστήριξης διεθνούς πολιτικής σε
θέματα επιστημών και τεχνολογιών, μέσω δράσεων διεθνούς συνεργασίας, όπως
στρατηγικές ερευνητικές συνεργασίες με τρίτες χώρες ή ακόμη η επίλυση προβλημάτων
σύμφωνα με την αρχή της αμοιβαιότητας συμφερόντων και ωφελειών.
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ (FDI)
Ποσά σε δολάρια ΗΠΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ
ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΗ
ΕΤΟΣ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ
ΑΞΙΑ
ΑΞΙΑ
ΣΧΕΔΙΩΝ
2002

4

8.420.000

6.170.000

2003

6

2.530.000

1.770.000

2004

3

-2.010.000

28.190.000

2005

8

7.400.000

1.840.000

2006

11

16.190.000

170.000

Πηγή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Λ.Δ.ΚΙΝΑΣ
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Τομείς που προσφέρονται για την ανάπτυξη Ελληνικών επενδύσεων στην Κίνα
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ελληνική βιομηχανία παρουσιάζουν οι παρακάτω
τομείς, που προσφέρονται για την ανάπτυξη επενδύσεων στην Κίνα (θα μπορούσαν να
λάβουν και τη μορφή μεικτών επιχειρήσεων).
•
Τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνίες
•
Εξόρυξη και επεξεργασία μετάλλων
•
Εξόρυξη και επεξεργασία μαρμάρων
•
Συμμετοχή σε ναυπηγεία για νέες κατασκευές και ναυπηγοεπισκευαστικές
εργασίες
•
Εταιρείες παραγωγής τσιμέντου
•
Μονάδες παραγωγής πλαστικών ειδικών χρήσεων
•
Εταιρείες παραγωγής ειδικών χημικών για αγροτικές και οικιακές χρήσεις φιλικών
προς το περιβάλλον και ανώδυνων για τον καταναλωτή
•
Μονάδες καλλιέργειας, διαλογής, συσκευασίας και τυποποίησης κηπευτικών και
νωπών φρούτων και λαχανικών
•
Πτηνοτροφεία/εκκολαπτήρια, παραγωγή-πάχυνση, κτηνοτροφία
•
Τσιμεντοβιομηχανία και παραγωγή τελικών προϊόντων τσιμέντου
•
Ιχθυοκαλλιέργειες
•
Παραγωγή πλαστικών ειδών για γεωργικές χρήσεις
•
Μονάδες αξιοποίησης φυτικών ελαίων και ελαιωδών σπόρων
•
Επεξεργασία και συσκευασία κατεψυγμένων φρούτων-λαχανικών και αλιευμάτων,
κονσερβοποιία
•
Οινοποιία / κρασί – ρετσίνα – ούζο - μπράντυ
•
Παρασκευάσματα φυτοφαρμάκων και παραγωγή χημικών προσθέτων
•
Δημιουργία ψυκτικών θαλάμων για βιομηχανικές χρήσεις
•
Μελισσοκομία
•
Αφυδατωμένα λαχανικά, επεξεργασία αρωματικών φυτών, παιδικές τροφές
•
Μονάδες επεξεργασίας αλεύρων και υποπροϊόντων σίτου
•
Γουνοποιία
•
Προϊόντα αλουμινίου και χαλυβουργικά προϊόντα
•
Μηχανολογικός εξοπλισμός
•
Τουρισμός, ξενοδοχεία, κρουαζιέρες
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I. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΑ
Α. ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Η Κίνα είναι αρχαιότατη χώρα. Ο Άνθρωπος του Πεκίνου (ή Σινάνθρωπος ή Χόμο
Ερέκτους Πεκίνενσις), που ανακαλύφθηκε στην περιοχή Choukoutien, κοντά στο Πεκίνο,
υπολογίζεται ότι έζησε έως και 500.000 έτη πριν.
Το πολιτικό σύστημα της χώρας ήταν μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα
απολυταρχικό, με ανώτατο άρχοντα τον Αυτοκράτορα.
Το μοναρχικό και αριστοκρατικό πολιτικό σύστημα της Κίνας (είτε ως
αυτοκρατορία είτε ως πολλά χωριστά βασίλεια) στηριζόταν σε ένα γραφειοκρατικό
μηχανισμό από υπαλλήλους μορφωμένους και καλλιεργημένους, τους λεγόμενους
μανδαρίνους. Οι τίτλοι τους δεν μεταβιβάζονταν αναγκαστικά στον κληρονόμο γιατί
έπρεπε να δίνουν εξετάσεις για να αναλάβουν τα λειτουργήματά τους. Έτσι το
αριστοκρατικό αίμα της Κίνας είχε ευκαιρίες να ανανεωθεί από άλλους νέους που
κατάφερναν να περάσουν τις εξετάσεις και να είναι πραγματικά μορφωμένοι και ικανοί
υπάλληλοι.
Οι αυτοκράτορές της θεωρούνται ότι έδωσαν τον πολιτισμό και βρίσκονταν
μεταξύ ουρανού και γης, πράγμα που έδινε εγγύηση για μακροζωία και ευτυχία.
Για πολλούς αιώνες η διακυβέρνηση της αχανούς αυτής χώρας γινόταν από
δυναστείες, με πρώτη αυτή των Xia από το 2070 π.Χ.
Ο πρώτος αυτοκράτορας, ο μυθικός Φου-Χι ανέβηκε στο θρόνο το 2852 πΧ πρότυπο ευθύτητας και αρετής - και θεωρείται σαν εφευρέτης της γραφής και πρώτος
νομοθέτης. Ο Σεννούνγκ θεωρείται δημιουργός της γεωργίας και της ιατρικής, ο Χουάνγκ
Τι επινοητής του ημερολογίου και η γυναίκα του εφεύρε την καλλιέργεια του
μεταξοσκώληκα, κοκ.
Η δυναστεία των Qin (221-206 π.Χ.) έθεσε τέλος στην περίοδο των «εμπόλεμων
κρατών» (475-221 π.Χ.) και εγκαθίδρυσε για πρώτη φορά ένα ενοποιημένο φεουδαρχικό
κράτος με κεντρική διοίκηση. Ακολούθησε η ισχυρή δυναστεία των Han (206 π.Χ.-220
μ.Χ.) κατά την οποία αναπτύχθηκε το εμπόριο μεταξωτών προϊόντων με την Δύση, με
τον περίφημο «Δρόμο του Μεταξιού» να φθάνει μέχρι τις ανατολικές ακτές της
Μεσογείου. Μετά από μία σειρά λιγότερο σημαντικών δυναστειών, ακολούθησε αυτή των
Τang (618-907) κατά την οποία άνθησαν η γεωργία, το εμπόριο και οι τέχνες.
Εφαρμόσθηκαν επίσης νέες βελτιωμένες τεχνικές στους τομείς κατασκευής και βαφής
υφασμάτων, παραγωγής κεραμικών και πορσελάνης και ναυπήγησης.
Μεταξύ 960-1368, την περίοδο των δυναστειών Song και Yuan, ιδιαίτερη έμφαση
δόθηκε στην ανάπτυξη των επιστημών. Οι «τέσσερις μεγάλες εφευρέσεις»: το χαρτί, η
τυπογραφία, ο διαβήτης και η πυρίτιδα βελτιώθηκαν περαιτέρω και η χρήση τους
εξαπλώθηκε.
Η Κίνα έγινε γνωστή στη Δύση μέσα από τα ταξίδια του Μάρκο Πόλο κατά τον
13ο αιώνα. Τότε η Κίνα έχει κατακτηθεί από τους Μογγόλους και ο Κουμπλάι Χάν
τοποθέτησε ως κέντρο της αχανούς αυτοκρατορίας του, που απλωνόταν από τη Σιβηρία
μέχρι την Ινδία, από το Βιετνάμ μέχρι την Ουγγαρία και από την Κορέα μέχρι τα
Βαλκάνια, το Πεκίνο, που έγινε έκτοτε η πρωτεύουσα της χώρας.
Η δυναστεία των Ming (1368-1644) έφερε στη χώρα μια περίοδο σταθερότητας
και ευμάρειας, όπου άνθισαν οι τέχνες (ζωγραφική, καλλιγραφία, λογοτεχνία) και το
εμπόριο (πορσελάνη, μετάξι, μπαχαρικά).
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Η δυναστεία των Qing (1644-1911), όπου κυβέρνησαν για δεύτερη φορά μετά
τους Μογγόλους ξένοι αυτοκράτορες, οι Manchu, χωρίζεται σε δύο περιόδους. Κατά την
πρώτη περίοδο που διήρκεσε 133 χρόνια, υπήρχε ειρήνη και ευημερία, κατά τη δεύτερη,
όμως, περίοδο ξεκίνησε η παρακμή της Κίνας, αφενός, εξαιτίας αδύναμων και πολύ νέων
σε ηλικία αυτοκρατόρων και εσωτερικών διενέξεων και, αφετέρου, λόγω της δράσης των
ξένων αποικιοκρατικών δυνάμεων, ιδίως Μ. Βρετανίας και Γαλλίας, που είχαν ως στόχο
την εμπορική διείσδυση στην Κίνα.
Ειδικά, η Αγγλία πέτυχε με δύο πολέμους, τους λεγόμενους Πολέμους του Οπίου
(1842 και 1857 αντίστοιχα 1 ), να της παραχωρηθεί το λιμάνι του Χονγκ Κονγκ (έως το
1997, το οποίο μετέτρεψε σε κέντρο της εμπορικής της δράσης στη Νοτιοανατολική
Ασία) και να ανοίξουν τα πέντε μεγάλα λιμάνια, της Καντόνας (Guangzhou), Amoy
(Xiamen), Foochow (Fuzhou), Ningbo, και Σαγκάης, στο διεθνές εμπόριο.
Κατά την τελευταία περίοδο της αυτοκρατορίας των Qing το πιο ισχυρό πρόσωπο
ήταν η αυτοκράτειρα Tzu Hsi, μια γυναίκα αμόρφωτη και σκληρή που εναντιώνονταν σε
κάθε είδους εκσυγχρονισμό, πολιτικό και οικονομικό, ενώ υπέθαλψε το κίνημα των
Boxer, που αποσκοπούσε στην εκδίωξη των ξένων αλλά πέτυχε το ακριβώς αντίθετο
αποτέλεσμα, την ολοκληρωτική επιβολή των ξένων στρατιωτικά, πολιτικά και εμπορικά..
Με το Πρωτόκολλο Boxer, που υπογράφηκε το 1901, οι ευρωπαϊκές δυνάμεις
Αγγλία, Ρωσία, Γαλλία, Η.Π.Α. και Γερμανία απέκτησαν το δικαίωμα στρατιωτικών
δυνάμεων στο Πεκίνο, έχοντας δικαίωμα ακόμη και σύλληψης της αυτοκρατορικής
Κυβέρνησης, και η Κίνα υποχρεώθηκε να τους παραχωρήσει μεγάλες αποζημιώσεις.
Το 1911 ο τελευταίος αυτοκράτορας, ο ανήλικος Pu Yi, εκδιώχθηκε από το θρόνο
και το 1912 η επανάσταση με ηγέτη τον Sun Yat-Sen οδήγησε στην κατάργηση της
φεουδαρχικής μοναρχίας και την ανακήρυξη της χώρας σε δημοκρατία.
Το 1921 ιδρύθηκε το Κινεζικό Κομμουνιστικό Κόμμα. Ακολούθησε μία περίοδος
εμφύλιας διαμάχης, η κατάληψη της περιοχής της Μαντζουρίας και η κατοχή από τους
Ιάπωνες, κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου, που, όμως, συσπείρωσε το λαό
εναντίον τους.
Την 1η Οκτωβρίου 1949, με τον Mao Zedong στην ηγεσία του Κομμουνιστικού
Κόμματος ιδρύθηκε η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας και καθιερώθηκε ένα σοσιαλιστικό
σύστημα διακυβέρνησης. Η χώρα εξασφάλισε την εθνική της κυριαρχία και παρουσίασε
σημαντική ανάπτυξη στον αγροτικό και βιομηχανικό τομέα, παράλληλα, ωστόσο, ο λαός
υπέφερε από τα σφάλματα της πολιτικής ηγεσίας με αποκορύφωμα την «πολιτιστική
επανάσταση» των ετών 1966-1976.
Μετά το 1978, ο τότε Πρόεδρος Deng Xiaoping αλλά και οι ηγέτες που τον
διαδέχθηκαν, έδωσαν έμφαση στον εκσυγχρονισμό της χώρας και τον προσανατολισμό
στην οικονομία της αγοράς, με αποτέλεσμα την αλματώδη ανάπτυξη της οικονομίας και
την βελτίωση του επιπέδου ζωής για σημαντικό τμήμα του πληθυσμού.

1

Οι δύο αυτοί πόλεμοι, στην ουσία, προκλήθηκαν από την Αγγλία, η οποία, μην έχοντας άλλο είδος για να
ξεκινήσει εμπόριο με την Κίνα, εξήγαγε όπιο με αποτέλεσμα πολλοί Κινέζοι να γίνουν οπιομανείς, μεγάλες
εκτάσεις γης να χρησιμοποιούνται για την καλλιέργεια οπίου και να μειωθούν οι εξαγωγές της Κίνας και το
συναλλαγματικό της απόθεμα. Όταν η Κίνα απαγόρευσε το εμπόριο οπίου η Αγγλία την ανάγκασε με τη
στρατιωτική της ισχύ όχι μόνο να το δεχθεί αλλά και να της παραχωρήσει ζωτικής σημασίας εδάφη.
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Β. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Η Κίνα βρίσκεται στην ανατολική πλευρά της Ασιατικής ηπείρου και βρέχεται
δυτικά από τον Ειρηνικό Ωκεανό. Η γεωγραφική έκταση της Κίνας είναι περίπου 9,6
εκατομ. τετρ. χλμ. και αποτελεί την τέταρτη σε έκταση χώρα στον κόσμο, μετά την
Ρωσία, τον Καναδά και τις ΗΠΑ.
Με μήκος συνόρων που υπερβαίνει τα 22.000 χιλιόμετρα, η Κίνα συνορεύει
ανατολικά με την Βόρεια Κορέα, βόρεια με την Μογγολία, βορειοανατολικά με την
Ρωσία, νοτιοδυτικά με το Καζακστάν, Κιργκιστάν και Τατζικιστάν, δυτικά και
νοτιοδυτικά με το Αφγανιστάν, Πακιστάν, Ινδία, Νεπάλ, Σικκίμ και Μπουτάν και νότια με
το Μυανμάρ, Λάος και Βιετνάμ. Στα ανατολικά και νοτιοανατολικά συνορεύει με την
Νότιο Κορέα, Ιαπωνία, Φιλιππίνες, Μπρούνεϊ, Μαλαισία και Ινδονησία.
Με μήκος ακτογραμμής περίπου 18.000 χλμ., η κινεζική ενδοχώρα βρέχεται στα
ανατολικά και νότια από τις θάλασσες Μπόχαϊ, Κίτρινη Θάλασσα, Ανατολική και Νότια
Κινεζική Θάλασσα. Εντός των κινεζικών χωρικών υδάτων βρίσκονται περί τα 5.400
νησιά. Το μεγαλύτερο από αυτά, με έκταση περίπου 36.000 τετρ. χλμ. είναι η Ταϊβάν και
ακολουθεί η νήσος Χαϊνάν με έκταση 34.000 τετρ. χλμ.
Το κλίμα της χώρας διαφοροποιείται σημαντικά, από τροπικό στις πιο νότιες
περιοχές μέχρι υποαρκτικό στις πιο βόρειες. Στη βόρεια Κίνα το κλίμα είναι ηπειρωτικό
με χαμηλές θερμοκρασίες και ξηρασία το χειμώνα, ενώ η άνοιξη και το καλοκαίρι
χαρακτηρίζονται από υψηλές θερμοκρασίες και συχνές βροχοπτώσεις.
Στη νότια Κίνα, αντίθετα, ο χειμώνας είναι ήπιος, με συχνές βροχοπτώσεις, ενώ το
καλοκαίρι ξηρό.
Στη δυτική Κίνα υπάρχει έντονη σεισμικότητα, η νοτιοανατολική Κίνα πλήττεται,
συχνά, από τυφώνες, ενώ στη βόρεια Κίνα, κατά την άνοιξη, εμφανίζονται αμμοθύελλες
από την έρημο Γκόμπι της Μογγολίας.
H Κίνα είναι η πολυπληθέστερη χώρα στον κόσμο, με 1.307.56 εκατομμύρια
κατοίκους το 2006 (στοιχεία Κινεζικής Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας). Ο πληθυσμός
της είναι άνισα κατανεμημένος, παρουσιάζοντας μεγαλύτερη πυκνότητα στις ανατολικές
ακτές (περισσότεροι από 400 κάτοικοι ανά τετρ. χλμ.) και μικρότερη (λιγότεροι από 10
κάτοικοι ανά τετρ. χλμ.) στα δυτικά της χώρας.
Το 48,06 % του πληθυσμού είναι ηλικίας από 15 έως 44 ετών, το 23,31% από 45
ετών έως 64 ετών και το 9,07 % άνω των 65. ετών. Τα παιδιά και οι έφηβοι έως 15 ετών
ανέρχονται στο 19,55 % του πληθυσμού.
Η αναλογία αντρών-γυναικών είναι 50,54%-49,46%, εμφανίζοντας ελαφριά
αύξηση του γυναικείου πληθυσμού την τελευταία πενταετία λόγω χαλάρωσης της
αυστηρής πολιτικής γεννήσεων, που ήταν υπέρ των αρρένων τέκνων.
Προσδόκιμος χρόνος ζωής είναι για τους άντρες 74 έτη και για τις γυναίκες 78 έτη.
Το 59,5% του πληθυσμού κατοικεί στην επαρχία, έναντι 40,5% στα αστικά
κέντρα.
Στην Κίνα υπάρχουν 56 διαφορετικές εθνικές ομάδες, με μεγαλύτερη αυτή των
Χαν (91,59 % του πληθυσμού). Σημαντικές εθνικές ομάδες, με δική τους γλώσσα, ήθη
και έθιμα, αποτελούν οι Χάκκα (Νοτιοανατολική Κίνα) και οι Μογγόλοι (Εσωτερική
Μογγολία).
Κυριότερες θρησκείες, με χιλιάδες πιστούς και τόπους λατρείας, είναι ο Βουδισμός,
Ισλαμισμός, Χριστιανισμός και Ταοϊσμός. Σημειώνεται ότι οι Κινέζοι στο σύνολό τους
είναι άθεοι.
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Οι κυριότερες πόλεις της Λ.Δ. Κίνας είναι:
Πεκίνο: πρωτεύουσα του κράτους, πολιτικό και πολιτιστικό κέντρο της χώρας και
διεθνής κόμβος σύνδεσης της Κίνας με τον υπόλοιπο κόσμο.
Τιαντζίν: παραθαλάσσια πόλη και λιμάνι νότια του Πεκίνου.
Σαγκάη: κύριο λιμάνι με αναπτυγμένες μεταφορικές υποδομές, οικονομικό και
επιχειρηματικό κέντρο.
Guangzhou (Καντόνα): οικονομικό, εμπορικό και πολιτιστικό κέντρο στη νότια Κίνα
Σενγιάνγκ: πόλη της βορειοανατολικής Κίνας με στρατηγική οικονομική σημασία
λόγω της γεωγραφικής της θέσεως.

Γ. ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Η κρατική εξουσία ασκείται από έξι όργανα: το Εθνικό Λαϊκό Συνέδριο
(Κογκρέσο), τον Πρόεδρο της Λ.Δ. της Κίνας, το Συμβούλιο, την Κεντρική Στρατιωτική
Επιτροπή, το Ανώτατο Λαϊκό Δικαστήριο, και την Ανώτατη Αρχή Νομικής Εποπτείας.
Το Κογκρέσο ασκεί την νομοθετική εξουσία. Επίσης εκλέγει τον Πρόεδρο και τον
Αντιπρόεδρο, ενώ στις αρμοδιότητές του περιλαμβάνονται η έγκριση του Σχεδίου εθνικής
οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης καθώς και του κρατικού προϋπολογισμού.
O Πρόεδρος εκλέγεται από το Κογκρέσο και είναι ο επικεφαλής του κράτους. Από
την ίδρυση της Λ.Δ. Κίνας το 1949 έως σήμερα το αξίωμα του Προέδρου έλαβαν κατά
σειρά οι: Mao Zedong, Liu Shaoqi, Li Xiannian, Yang Shangkun, Jiang Zemin. Από το
2003 Πρόεδρος της Λ.Δ. Κίνας είναι ο ΗU Jintao.
Τo Συμβούλιο ασκεί την εκτελεστική εξουσία. Αποτελείται από τον
Πρωθυπουργό, τους Αναπληρωτές Πρωθυπουργούς, τους Κρατικούς Συμβούλους, τους
Υπουργούς, τον Γενικό Ελεγκτή και τον Γενικό Γραμματέα. Ο Πρωθυπουργός διορίζεται
από τον Πρόεδρο και ο διορισμός του επικυρώνεται από το Κογκρέσο. Η θητεία στο
Συμβούλιο διαρκεί πέντε έτη, ενώ τα μέλη δεν μπορούν να διορισθούν για περισσότερες
από δύο συνεχείς θητείες. Σημερινός Πρωθυπουργός της χώρας είναι ο WΕΝ Jiabao.
Η Κεντρική Στρατιωτική Επιτροπή της Λ.Δ. της Κίνας είναι το ανώτατο κρατικό
όργανο διοίκησης των ενόπλων δυνάμεων της χώρας.
Η δικαστική εξουσία ασκείται από το Ανώτατο Λαϊκό Δικαστήριο.
Η Κίνα διαιρείται διοικητικά σε 23 επαρχίες (συμπεριλαμβανομένης της Ταϊβάν),
5 αυτόνομες περιφέρειες και 4 δήμους (μεταξύ των οποίων το Πεκίνο και η Σαγκάη). Το
Χογκ-Κονγκ και το Μακάο βρίσκονται υπό ειδικό διοικητικό καθεστώς.

Δ. “ΚΙΝΕΖΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ”
Η εμπειρία μας έχει διδάξει, ότι όποιος αλλοδαπός επιχειρηματίας επιθυμεί να
δραστηριοποιηθεί εμπορικά ή επενδυτικά στην Κίνα, πρέπει προηγουμένως να έχει
εμπεδώσει «τον κινεζικό τρόπο του επιχειρείν» (“the Chinese way of doing things”). Ένα
μεγάλο λάθος που κάνουν πολύ συχνά ακόμη και παγκόσμιας εμβέλειας εταιρείες, οι
οποίες δραστηριοποιούνται στην Κίνα, είναι ότι αλλάζουν τα αρμόδια για την Κίνα
στελέχη τους μετά από μικρό χρονικό διάστημα, χάνοντας έτσι πολύτιμη εμπειρία, η
οποία είναι απαραίτητη για αυτό το ιδιόμορφο επιχειρηματικό περιβάλλον. Ακόμη
χειρότερα, πολλά στελέχη ξένων επιχειρήσεων αρκούνται σε 1-2 ταξίδια στην Κίνα και
στη συνέχεια τα αφήνουν όλα τα υπόλοιπα που πρέπει να γίνουν σε άλλους (συνήθως
Κινέζους ανειδίκευτους στο αντικείμενο).
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Πιο συγκεκριμένα, λοιπόν, πρέπει να γνωρίζει κανείς τις παρακάτω αρχές που
διέπουν τα συναλλακτικά ήθη της Κίνας:
1) ΕΥΕΛΙΞΙΑ-ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
Προκειμένου να επιβιώσουν, οι Κινέζοι έχουν μάθει από παλιά να είναι ευέλικτοι.
Οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι, οι νόμοι και οι κανονισμοί διαρκώς αλλάζουν. Επομένως,
υπάρχει μία αστάθεια-αβεβαιότητα, σχετικά με το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας των
επιχειρήσεων και ένας ξένος που δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στην Κίνα, πρέπει να
μάθει κι αυτός να προσαρμόζεται εύκολα στις διαρκώς μεταβαλλόμενες καταστάσεις,
όπως ακριβώς έχουν μάθει οι Κινέζοι. Το κλειδί της επιτυχίας είναι η ικανότητα
διαχείρισης της αβεβαιότητας.
2) ΥΠΟΜΟΝΗ
Στην Κίνα, πρέπει να διαθέτει κανείς υπομονή. Δεν μπορεί να κινείται κανείς τόσο
γρήγορα όσο επιθυμεί, καθώς τα πράγματα, συνήθως, δεν επιτυγχάνονται από τη μια
στιγμή στην άλλη και χρειάζεται χρόνος και υπομονή.
Ιδίως, η διαφορά νοοτροπίας και η αδυναμία επικοινωνίας, λόγω γλώσσας,
δημιουργεί πολλές φορές εκνευρισμό και αδημονία.
3) ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ (κινεζ. «GUANXI»)
Οι προσωπικές σχέσεις και γνωριμίες είναι πολύ σημαντικές στην Κίνα. Η
εμπιστοσύνη και η συνεργασία εντοπίζονταν ανέκαθεν μέσα στον κύκλο της οικογένειας
και των φίλων. Ιδιαίτερη έμφαση αποδίδεται από τους Κινέζους στην έννοια του
«προσώπου» (face), δηλαδή της «τιμής» που πρέπει να συνεπάγεται η συνεργασία μεταξύ
ανθρώπων. Οι διαπροσωπικές σχέσεις, ακόμη κι αν πρόκειται για περιπτώσεις καθαρά
εμπορικού χαρακτήρα, αντιμετωπίζονται πολλές φορές (και) ως συναισθηματικές και όχι
ως σχέσεις προσδιορισμένες αποκλειστικά από ψυχρούς αντικειμενικούς όρους, όπως το
κέρδος.
Οι Κινέζοι είναι, γενικά, επιφυλακτικοί έναντι των ξένων, φοβούμενοι ότι
έρχονται μόνο και μόνο για να τους εκμεταλλευτούν. Αντίθετα, πολλοί επιτυχημένοι ξένοι
επενδυτές στην Κίνα απέδειξαν έμπρακτα στον κόσμο της περιοχής στην οποία πήγαν, τη
δέσμευσή τους ως προς την πρόσληψη ταλαντούχων ντόπιων υπαλλήλων, στους οποίους
έδωσαν τη δυνατότητα να εξελιχθούν μέσα στην επιχείρηση και να γίνουν υψηλόμισθα
στελέχη της, μέσω του κατάλληλου συστήματος προαγωγών και αμοιβών. Εν ολίγοις,
πρέπει όλες οι συμφωνίες με τους Κινέζους να είναι αμοιβαίως επωφελείς και όχι
«λεόντιες συμφωνίες».
Ως προς τις σχέσεις του ξένου επιχειρηματία με το κινεζικό κράτος, η κατανόηση
του ρόλου και του τρόπου λειτουργίας της κινεζικής γραφειοκρατίας είναι το
προαπαιτούμενο. Στη συνέχεια, θα πρέπει να επισυναφθούν πολύ καλές σχέσεις με τις
αρχές, τόσο σε τοπικό (δημοτικό-επαρχιακό) όσο και σε εθνικό επίπεδο, διότι οι τοπικές
κυβερνήσεις και η κεντρική κυβέρνηση έχουν η κάθε μία τις δικές τους επιθυμίες και
εξουσίες. Είναι αναγκαίο, λ.χ., να γνωρίζει κανείς μέχρι πού ακριβώς εκτείνονται οι
αρμοδιότητες του κάθε επιπέδου και του κάθε κρατικού λειτουργού σχετικά με την
αδειοδότηση μιας μεικτής επιχείρησης (μια διαδικασία που από μόνη της απαιτεί πολύ
χρόνο), ώστε να μην απευθύνονται ερωτήσεις σε αξιωματούχους που είναι αναρμόδιοι. Το
τελευταίο μπορεί να οδηγήσει σε απόρριψη της αίτησης. Επιπλέον, ας μην ξεχνάμε πως η
Κίνα κυβερνάται κυρίως με κανονιστικές πράξεις της διοικήσεως και λιγότερο με νόμους.
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4) ΣΕΒΑΣΜΟΣ
Ο σεβασμός προς όλους και ιδίως προς τους πρεσβύτερους και τους υψηλά ιστάμενους
στην ιεραρχία αποτελεί βασικό συστατικό της παράδοσης του κομφουκιανισμού εδώ και
2.500 χρόνια. Γενικά, πρέπει να κατανοήσουμε την κουλτούρα και την ιστορία που
έφεραν την Κίνα εκεί που βρίσκεται σήμερα. Οι Κινέζοι είναι υπερήφανοι για όλα αυτά
και απαιτούν το σεβασμό τους και από τους άλλους. Η Κίνα δεν πρέπει να
αντιμετωπίζεται μόνο σαν μια μεγάλη αγορά του 1,3 δις, αλλά ως χώρα της οποίας ο λαός
έχει το δικό του τρόπο σκέψης, τη δική του νοοτροπία και συγκεκριμένες δοξασίες και
πεποιθήσεις, που δε συμπίπτουν αναγκαστικά με τις δικές μας. Βεβαίως, αυτό δε σημαίνει
πως πρέπει να αλλάξει κανείς και τον ίδιο τον εαυτό του. Καλό είναι να μην κάνει κανείς
συγκρίσεις, ούτε για καλό ούτε για κακό, αλλά, καλύτερα, να αναγνωρίζει τις διαφορές
και να τις αποδέχεται, στο μέτρο, βέβαια, που δεν τον θίγουν ή δεν τον φέρνουν σε
δύσκολη θέση.

Ε. ΘΕΜΑΤΑ ΕΤΙΚΕΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
Η «ετικέτα» στην Κίνα παραμένει ακόμη και σήμερα είναι πάρα πολύ σημαντική,
καθώς η τήρησή της υποδηλώνει τον προσήκοντα σεβασμό προς το πρόσωπο του άλλου.
Επομένως, δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να τη θεωρούμε ως μια απλή τυπολατρία
ήσσονος σημασίας, όπως είναι ενδεχομένως το δυτικό savoir-vivre. Τυχόν ανάρμοστη
συμπεριφορά του ξένου εταίρου προς τον Κινέζο μπορεί ανά πάσα στιγμή να οδηγήσει
στην πάρα πολύ δυσάρεστη και ανεπανόρθωτη κατάσταση της απώλειας προσώπου («loss
of face»).
1) ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
Η χειραψία, αν και συνήθεια δυτικής προέλευσης, είναι πλέον αποδεκτή και στην
Κίνα. Πάντως, στην Κίνα, η χειραψία γίνεται με πολύ χαμηλή ένταση και επί μεγάλο
χρονικό διάστημα (ως 10 δεύτερα περίπου). Απολύτως αναγκαία θεωρείται η ανταλλαγή
προσωπικών καρτών, η οποία γίνεται και με τα δύο χέρια, κρατώντας την κάρτα από τις
δύο πίσω γωνίες. Μόλις κάποιος λάβει την κάρτα του άλλου, πρέπει να προσποιηθεί πως
τη διαβάζει για λίγο και μετά να τη βάλει στην τσέπη. Αυτό είναι ένδειξη σεβασμού.
Καλό είναι, η πίσω πλευρά της κάρτας να είναι τυπωμένη στην κινεζική γλώσσα.
Οι Κινέζοι είναι εξαιρετικά ευγενικοί και συνεσταλμένοι και χρησιμοποιούν
χαμηλούς τόνους και ήπιες εκφράσεις. Επίσης, δεν αρέσκονται να απαντούν ευθέως. Ιδίως
δεν λένε ποτέ στο συνομιλητή τους ένα κατηγορηματικό «όχι», διότι κάτι τέτοιο θα ήταν
προσβολή και θα μπορούσε να οδηγήσει ακόμη και σε «απώλεια προσώπου». Αντί για
ευθεία άρνηση, προτιμούν περισσότερο διπλωματικές εκφράσεις, όπως λ.χ. «είναι
δύσκολο», «δεν είναι βολικό», «το εξετάζω» κλπ.
Στη δική τους νοοτροπία, δεν συνηθίζουν να λένε ευθέως τη γνώμη τους και να
δείχνουν τα συναισθήματά τους. Όταν χαμογελούν δε σημαίνει ότι είναι ικανοποιημένοι ή
ότι συμφωνούν με τον ξένο συνομιλητή τους, αντίθετα μπορεί να χαμογελούν γιατί δεν
συμφωνούν αλλά δεν θέλουν να στεναχωρήσουν τον συνομιλητή τους, απαντώντας
αρνητικά.
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2) ΣΤΟ ΔΕΙΠΝΟ
Το δείπνο σε εστιατόριο είναι ο συνήθης τρόπος ψυχαγωγίας των Κινέζων. Οι
προσκλήσεις για δείπνο πρέπει να απαντώνται προφορικώς αν είναι προφορικές και
εγγράφως εάν είναι γραπτές. Τυχόν αρνητική απάντηση πρέπει να δικαιολογείται.
Οι Κινέζοι δειπνούν νωρίς, από τις 18.00 μ.μ. έως τις 21.00 μ.μ. το αργότερο. Στα
ραντεβού, καταφθάνουν συχνά νωρίτερα από τη συμφωνημένη ώρα, γι’ αυτό είναι
προτιμότερο να πηγαίνει κανείς στα ραντεβού ένα τέταρτο νωρίτερα.
Εάν κατά την άφιξη στον χώρο του δείπνου οι Κινέζοι οικοδεσπότες
χειροκροτήσουν, χειροκροτείστε τους και εσείς. Πρέπει να πιείτε έστω και λίγο από το
τσάι που θα σας προσφέρουν για αρχή. Να μην κάθεστε στο τραπέζι παρά μόνο αφότου ο
οικοδεσπότης έχει προσκαλέσει όλους τους καλεσμένους να καθίσουν. Οι προπόσεις είναι
συνηθισμένες, αλλά όχι και το τσούγκρισμα των ποτηριών.
Ο οικοδεσπότης, λίγο μετά την έναρξη, εκφωνεί εκτός από πρόποση, και ένα
μικρό λόγο προς τιμήν των καλεσμένων. Ο επίτιμος προσκεκλημένος πρέπει να το
ανταποδώσει την ώρα της σούπας, ευχαριστώντας θερμά τον οικοδεσπότη για τη
φιλοξενία του, μαζί με μια πρόποση ειδικά προς τιμήν του. Οι υπόλοιποι καλεσμένοι
μπορούν να κάνουν επιπλέον προπόσεις.
Τα φαγητά καταφθάνουν όλα μαζί, κρύα και ζεστά. Καθ’ όλη τη διάρκεια του
δείπνου, να μη σερβίρεστε μόνοι σας, αλλά να το αναμένετε αυτό από τους διπλανούς
σας. Να κάνετε θετικά σχόλια για το φαγητό που σας προσφέρουν και να δοκιμάζετε έστω και λίγο- από όλα τα πιάτα του δείπνου. Να αποφεύγετε οποιαδήποτε κριτική της
Κίνας (και ιδίως του καθεστώτος της) ή οποιαδήποτε απλή, έστω, αναφορά της Ταϊβάν.
Στο τέλος, ο οικοδεσπότης ευχαριστεί όσους ήρθαν και εκφωνεί μια τελική πρόποση, μετά
την οποία όλοι οι συνδαιτυμόνες πρέπει να αποχωρήσουν αμέσως, ευχαριστώντας τον
προσωπικά για το «θαυμάσιο» δείπνο. Οι έγγραφες ευχαριστίες εκ των υστέρων δεν είναι
μεν αναγκαίες, αλλά εκτιμώνται.
Ο Κώδικας συμπεριφοράς του Κομφούκιου:
Η διδασκαλία του Κομφούκιου ήταν για πολλά χρόνια απαγορευμένη, η επιρροή
του όμως παραμένει διάχυτη. Ο Κομφουκιανισμός αποτελεί συγχρόνως κώδικα
κοινωνικής συμπεριφοράς και θρησκείας. Οι βασικές του αρχές είναι η υπακοή και ο
σεβασμός στους γονείς και τους ανωτέρους, το καθήκον στην οικογένεια, η πίστη σους
φίλους, η ευγένεια, η ειλικρίνεια και η ταπεινοφροσύνη.
Η επιρροή του Κομφούκιου είναι έντονη και στην κουλτούρα του φαγητού.
Σύμφωνα με τον Κομφούκιο, ένα επιτυχημένο πιάτο πρέπει να απαρτίζεται από όλες τις
γεύσεις και τα χρώματα: να είναι αλμυρό και γλυκό, ξινό και πικρό και καυτερό, και να
συντίθεται από συστατικά με διαφορετικά χρώματα.
Κάθε γεύση αντιστοιχεί σε κάποιο όργανο του ανθρώπινου οργανισμού: η αλμυρή
γεύση στα νεφρά, η γλυκιά γεύση στην καρδιά, η ξινή γεύση στο συκώτι, η πικρή γεύση
στα σπλάχνα και η καυτερή στα έντερα.
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II. ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ
A. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Η ραγδαία ανάπτυξη της κινεζικής οικονομίας τα τελευταία δέκα χρόνια, επέφερε,
μεταξύ άλλων, και βελτίωση του επιπέδου ζωής. Μία από τις συνέπειες του ανοίγματός
της Λ.Δ. Κίνας στη Δύση, ήταν και η είσοδος στην κινεζική αγορά όλο και περισσοτέρων
εισαγομένων προϊόντων, και η συνακόλουθη πρόσβαση του μέσου καταναλωτή σε
εισαγόμενα είδη διατροφής, διαφορετικά από τα παραδοσιακά κινεζικά.
Την τάση προς κατανάλωση εισαγομένων προϊόντων ενισχύουν και τα ΜΜΕ, τα
οποία δεν παραλείπουν να διαμηνύουν, ότι τα εισαγόμενα προϊόντα είναι καλύτερης
ποιότητας, ασφαλέστερα (ειδικά, τα ευρωπαϊκά προϊόντα, για τα οποία οι πιο
ενημερωμένοι καταναλωτές γνωρίζουν ότι εφαρμόζονται αυστηροί περιβαλλοντικοί και
ποιοτικοί έλεγχοι), και, πιο σημαντικό, περιβάλλουν αυτόν που τα χρησιμοποιεί με κύρος
και κοινωνική καταξίωση.
Η δημογραφική συγκέντρωση του 42,99 % των νοικοκυριών της Κίνας στις
αστικές περιοχές δημιούργησε και τα πρώτα μεγάλα καταναλωτικά κέντρα, όπου
δαπανάται για την αγορά τροφίμων περ. το 36,7% του ετησίου διαθεσίμου εισοδήματος.
Ειδικά για τα φυτικά έλαια, εκτιμάται, ότι ο μέσος καταναλωτής στις αστικές περιοχές
δαπανά το 9,25% του ετησίου διαθεσίμου εισοδήματός του. 2
Η μεγαλύτερη συγκέντρωση καταναλωτών εντοπίζεται, κυρίως, στις μεγάλες
αστικές περιοχές του Πεκίνου, της Σαγκάης και της Καντόνας (Guangzhou):
Σαγκάη: 15.840.000 κάτοικοι, 18.645,03 Γιουάν κατά κεφαλήν ετήσιο διαθ. εισόδ.
Πεκίνο: 12.840.000 κάτοικοι, 17.652,95 Γιουάν κατά κεφαλήν ετήσιο διαθ. εισόδ.
Καντόνα: 9.950.000 κάτοικοι, 14.769,94 Γιουάν κατά κεφαλήν ετήσιο διαθ. εισόδ.
Τα τελευταία χρόνια, δημιουργείται σε αυτές τις πόλεις μια κοινωνική τάξη με
υψηλά εισοδήματα και τάσεις μιμητισμού του τρόπου ζωής και των καταναλωτικών
προτύπων της Δύσης. Τα εισαγόμενα προϊόντα τυγχάνουν μεγάλης αποδοχής από τους
Κινέζους, που διαθέτουν το κατάλληλο μορφωτικό επίπεδο, καθώς αυτοί είναι πιο
συνειδητοποιημένοι καταναλωτές και ενδιαφέρονται για την ποιότητα και τη διατροφική
αξία των τροφίμων που αγοράζουν.
Αυξημένη κατανάλωση τροφίμων, παρατηρείται γενικά, στις περιόδους των
κινεζικών αργιών:
- Εβδομάδα Εορτής της Άνοιξης ή της Κινεζικής Πρωτοχρονιάς (μετακινούμενη εορτή, το
2007 ήταν στις 17/2-23/2). Αυτή είναι και η κατεξοχήν «χρυσή» εβδομάδα κατανάλωσης.
- Εβδομάδα Εορτής του Εργαζομένου το Μάιο (σταθερή εορτή, 1/5-7/5)
- Εβδομάδα Εθνικής Εορτής τον Οκτώβριο (σταθερή εορτή, 1/10-7/10)
Σε τρόφιμα, ο μέσος Κινέζος καταναλώνει περισσότερο δημητριακά, φυτικά
έλαια, κρέατα, ψάρι, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, τσάι και ποτά (κυρίως, μπύρα, κρασί
με φρουτώδη γεύση και soft drinks), καθώς και καρυκεύματα σε στερεά μορφή. Η ζήτηση
για τα εν λόγω τρόφιμα παρουσιάζει συνεχή αυξητική τάση, έως και 10% ετησίως.
Οι παράγοντες που επηρεάζουν την γενικότερη εξέλιξη της αγοράς τροφίμων,
είναι, βασικά, η τιμή (ή το διαθέσιμο εισόδημα), η διάθεση των νοικοκυριών να αλλάξουν
ή να διαμορφώσουν διαφορετικά τις διατροφικές συνήθειές τους και η αντίληψη που
επικρατεί για όλο και περισσότερη χρήση φυσικών, αγνών και υγιεινών υλικών. Επιπλέον,
σημαντικοί παράγοντες για την πορεία της αγοράς είναι η περαιτέρω φιλελευθεροποίηση
2
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του εμπορίου, η εξέλιξη των δομών χονδρικού και λιανικού εμπορίου και η ενίσχυση του
ανταγωνισμού. Τα ΜΜΕ παίζουν έναν σημαντικό ρόλο στη γενικότερη ενημέρωση του
καταναλωτή.

Β. ΔΟΜΗ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Η διανομή των τροφίμων γίνεται, συνήθως, από τους αντιπροσώπους (agents), οι
οποίοι διενεργούν τις εισαγωγές των προϊόντων στη χώρα.
Οι εταιρείες διανομής τροφίμων και ποτών αποτελούνται από κρατικά ελεγχόμενες
εταιρείες (όπως η China National Cereals, Oils and Foodstuffs Import Export Corporation
(CEROILS/COFCO, στο Πεκίνο), και ανεξάρτητες ιδιωτικές εταιρείες με ισχυρές
εμπορικές διασυνδέσεις.
Οι Κινέζοι διανομείς/εισαγωγείς αναλαμβάνουν, συνήθως, όλες τις υπηρεσίες
πώλησης και προώθησης του προϊόντος στην εγχώρια αγορά, περιλαμβανομένων των
προωθητικών ενεργειών (όπως η διαφήμιση), της ενημέρωσης των εμπόρων για το
προϊόν και τις ιδιότητές του, καθώς και της διανομής και παράδοσης του εμπορεύματος.
Οι κινεζικές αλυσίδες υπερκαταστημάτων και σούπερ μάρκετ διαθέτουν ένα ευρύ
δίκτυο καταστημάτων είτε σε εθνικό επίπεδο, όπως Lianhua, Wu Mart Stores και Hualian,
είτε σε περιφερειακό, όπως Huapu Hypermarket, είτε σε τοπικό, όπως Jingkelong Co. Ltd,
κ.ά. Αυτές οι αλυσίδες διενεργούν μεγάλο μέρος του κύκλου εργασιών λιανικού εμπορίου
τροφίμων, ενώ έχουν ήδη αρχίσει να τοποθετούν δυτικά τρόφιμα στα ράφια τους. Πολλές
από αυτές έχουν ξεκινήσει και με την τοποθέτηση ελαιολάδου.
Ο χώρος των σούπερ μάρκετ κυριαρχείται από τις πολυεθνικές εταιρείες σούπερ
μάρκετ και υπεραγορών, όπως οι γαλλικών συμφερόντων αλυσίδες Carrefour και Auchan,
αμερικανικών συμφερόντων Wal-Mart, γερμανικών συμφερόντων Metro και Makro
(Metro Group), τα τελευταία χρόνια, όμως, εγχώριες αλυσίδες, όπως οι Lianhua και
Hualian αυξάνουν όλο και περισσότερο το μερίδιο αγοράς τους.
Μικρότερα σε μέγεθος σούπερ μάρκετ και καταστήματα που εισάγουν δυτικά
τρόφιμα (όπως April Gourmet, Jenny Lou’s, κ.α.), είναι τοποθετημένα σε στρατηγικές
θέσεις στις περιοχές όπου ζουν και εργάζονται αλλοδαποί και Κινέζοι υψηλής
εισοδηματικής τάξης.
Η κυρίαρχη εταιρεία στο λιανικό εμπόριο είναι το Carrefour με μερίδιο αγοράς
5%. Το Carrefour έχει 90 καταστήματα σε όλη την Κίνα, τα οποία αποτελούν για τις
κινεζικές οικογένειες προσφιλές μέρος για οικογενειακές αγορές, ιδίως το
Σαββατοκύριακο, εν είδει εκδρομής 3 .
Οι Κινέζοι προτιμούν να αγοράζουν για την καθημερινή τους κατανάλωση φρέσκα
φρούτα, λαχανικά, κρέας και ψάρι από τις λαϊκές αγορές, ενώ τα Σαββατοκύριακα κάνουν
τις αγορές τους για τα υπόλοιπα προϊόντα στα σούπερ μάρκετ.
Οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ, συνήθως, προμηθεύονται τα εμπορεύματα μέσω
εισαγωγέων/διανομέων (αντιπροσώπων) και όχι απευθείας από τον εξαγωγέα, ενώ,
ορισμένες φορές, απαιτείται από αυτές η καταβολή δικαιωμάτων εισόδου του προϊόντος
στα ράφια τους (entry fees/shelf fees), και ένα ποσοστό προμήθειας, επί των συνολικών
πωλήσεων (συνήθως 20%). Η τιμή λιανικής πώλησης του προϊόντος στα ράφια των
σούπερ μάρκετ διαμορφώνεται περίπου ως η διπλάσια μέχρι τριπλάσια της τιμής FOB. Ο

3

Τα περισσότερα σούπερ μάρκετ στην Κίνα λειτουργούν 7 ημέρες την εβδομάδα, από τις 8.00-8.30 π.μ.
έως 9.00-10.00 μ.μ.
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εισαγωγέας/διανομέας υπολογίζει, περίπου, 30% προμήθεια επί της τιμής λιανικής
πώλησης.
Τα βασικά κριτήρια επιλογής ενός προϊόντος που χρησιμοποιούν, συνήθως, οι
Κινέζοι καταναλωτές είναι η τιμή, το όνομα και η φήμη (όχι τόσο της συγκεκριμένης
μάρκας, όσο της χώρας προέλευσης), τις συστάσεις του τύπου (στις ειδικές στήλες για τη
γευσιγνωσία, αλλά και την υγιεινή διατροφή) και τη συσκευασία.
Σχετικά με την επιλογή των αντιπροσώπων/εισαγωγέων ο Έλληνας εξαγωγέας θα
πρέπει να είναι αρκετά προσεκτικός, όχι μόνο κατά την πρώτη συμφωνία συνεργασίας
αλλά και μετέπειτα. Κατά κανόνα, συνιστάται, να αποφεύγονται οι επαφές που βασίζονται
μόνο στο διαδίκτυο, χωρίς άλλα εχέγγυα, και πριν ξεκινήσει η συνεργασία θα πρέπει να
ελέγχεται η αξιοπιστία του Κινέζου εταίρου.
Πολλές φορές, οι αντιπρόσωποι ζητούν την αποκλειστικότητα διάθεσης του
προϊόντος για όλη την επικράτεια της χώρας. Δεδομένου όμως του τεράστιου μεγέθους
της Κίνας, μια τέτοια πρόταση θα πρέπει να εξετάζεται προσεκτικά από τον εξαγωγέα και
να επιδιώκεται περισσότερο συνεργασία με έναν αντιπρόσωπο για κάθε γεωγραφική
ζώνη, ή και αλυσίδα καταστημάτων τροφίμων και σούπερ μάρκετ.
Προσοχή χρειάζεται και στις πρακτικές που ακολουθούν ορισμένοι εισαγωγείς.
Συχνά, οι εισαγωγείς αναζητούν και νέες εταιρίες για να προμηθευτούν τρόφιμα και ποτά
και προσπαθούν να ρίξουν τις τιμές, αλλάζοντας ή εκβιάζοντας τον προμηθευτή τους,
ενώ, ορισμένες φορές, πιέζουν να κάνουν εισαγωγές με δικό τους εμπορικό σήμα.
Ορισμένοι εισαγωγείς ζητούν, μάλιστα, να γίνει νοθεία στα προϊόντα χωρίς να
αναγράφουν το σωστό μείγμα ή ποιότητα, εξαπατώντας έτσι τον καταναλωτή για να
επιτύχουν τις τιμές που επιδιώκουν. Το πιθανότερο είναι, ότι θα κατηγορηθεί για νοθεία ο
εξαγωγέας διότι σε περίπτωση καταγγελίας ο εισαγωγέας θα επικαλεστεί άγνοια του
περιεχομένου και όλη η ευθύνη θα βαρύνει τον εξαγωγέα.
Προκειμένου για συνεργασία με νέους μεσίτες/διανομείς, συνιστάται να επιμείνει
ο εξαγωγέας σε προ-πληρωμή (σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, και ανάλογα με το είδος
της πώλησης), ή ενέγγυα πίστωση (Letter of Credit), και συγκεκριμένα, επιβεβαιωμένη
αμετάκλητη ενέγγυα πίστωση (Confirmed Irrevocable Letter of Credit), ώστε να
προφυλαχθεί από το ενδεχόμενο αφερεγγυότητας του εισαγωγέα.

Γ. ΠΡΟΒΟΛΗ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ, ΠΡΟΩΘΗΣΗ
Ορισμένες εταιρίες που έχουν την οικονομική δυνατότητα προβάλουν
διαφημιστικά σποτ στην τηλεόραση (China Central TV-CCTV). Ασφαλώς, αυτός είναι
ένας ενδεδειγμένος τρόπος προβολής στο ευρύ κοινό. Προϋποθέτει όμως, ότι το προϊόν
της συγκεκριμένης ετικέτας που διαφημίζεται βρίσκεται ήδη στα ράφια πολλών
καταστημάτων, στα οποία οι καταναλωτές μπορούν να έχουν πρόσβαση.
Η συμμετοχή σε Διεθνείς και Ειδικές Εκθέσεις είναι ένας καλός τρόπος προβολής
και προώθησης, ιδίως για εταιρίες που προσπαθούν να δημιουργήσουν ή να διευρύνουν το
δίκτυο αντιπροσώπων. Πολλές φορές, η παρουσία της εταιρίας στις εκθέσεις θεωρείται
απαραίτητη ακόμη και εάν έχει δημιουργήσει ικανοποιητικό δίκτυο συνεργατών. Η
συμμετοχή της εταιρίας στις εκθέσεις συμβάλει στην καλλιέργεια σχέσεων με τους
συνεργάτες και προσδίδει κύρος στην εταιρία.
Εξίσου ενδεδειγμένος τρόπος προώθησης είναι, η συμμετοχή σε επιχειρηματικές
αποστολές που διοργανώνονται από διάφορους φορείς της χώρας μας.
Πέραν των ανωτέρω, στην πολιτική της κάθε επιχείρησης θα πρέπει να ενταχθούν
και δράσεις που αποσκοπούν στην καλλιέργεια σχέσεων με τους συνεργάτες, τους πελάτες
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και τα πρόσωπα που βρίσκονται στο περιβάλλον της. Ιδιαίτερα στην Κίνα, οι
διαπροσωπικές σχέσεις είναι σημαντικές για την ανάπτυξη εμπορικών σχέσεων. Στο
πλαίσιο αυτό, ο εξαγωγέας θα πρέπει να φροντίζει και τη στήριξη του αντιπροσώπου του
στην αγορά, με την παροχή διαφημιστικού-προωθητικού υλικού, δώρων για τους πελάτες,
υλικού για in-store-promotion κ.ά.

Δ. ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ ΠΕΚΙΝΟΥ
Το Γραφείο ΟΕΥ Πεκίνου, στο πλαίσιο της δράσης του για ενημέρωση, προβολή
και προώθηση των ελληνικών τροφίμων και ποτών στην κινεζική αγορά έχει
δημιουργήσει εντός του χώρου του ένα εκθετήριο αντιπροσωπευτικών δειγμάτων
ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων επώνυμων τροφίμων, κρασιών και ποτών, οι οποίες
ήδη εξάγουν στην Κίνα ή έχουν εκδηλώσει προφανές ενδιαφέρον να προβούν σε
εξαγωγές.
Από τον Οκτώβριο 2006 μέχρι τον Ιούνιο 2007, το Γραφείο έχει συμβάλλει στη
διοργάνωση τριών επιχειρηματικών αποστολών (ΥΠΕΞ, ΥΠ.ΟΙΚ.ΟΙΚ.,ΟΠΕ) στο Πεκίνο,
Σαγκάη και Τσινγντάο, στην ελληνική συμμετοχή σε τρεις Διεθνείς Εκθέσεις στο Πεκίνο
(ΟΠΕ-μάρμαρα, ελαιόλαδο και τρόφιμα και ποτά) και στη διοργάνωση στο Πεκίνο
γευσιδοκιμασίας κρασιού (ΟΠΕ-ΕΔΟΑΟ). Επίσης, το Γραφείο διοργάνωσε στο Πεκίνο,
με τη στήριξη του ΥΠΕΞ και διαφόρων χορηγών, εβδομάδα προβολής ελληνικής
γαστρονομίας και ελληνικού ελαιολάδου. Επιπλέον, το Γραφείο συνέβαλε στην επιτυχία
διοργάνωσης του 2ου Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής Γαστρονομίας και Βιομηχανίας
Τροφίμων, Οίνων και Ποτών που οργανώθηκε από τον ΟΠΕ, αποστέλλοντας σε αυτό 15
εκπροσώπους Σούπερ Μάρκετ, εισαγωγέων και εκπροσώπους του κλαδικού τύπου της
Κίνας.
Στο ίδιο χρονικό διάστημα, το Γραφείο συνέταξε μελέτες αγοράς, για την αγορά
ελαιολάδου, την αγορά κρασιού, την αγορά γαλακτοκομικών και τυροκομικών προϊόντων,
την αγορά γλυκισμάτων, την αγορά νωπών και κατεψυγμένων ψαριών, την αγορά καπνού
και τσιγάρων και την αγορά ταχυεστίασης στην Κίνα. Οι μελέτες είναι διαθέσιμες για
κάθε ενδιαφερόμενο εξαγωγέα.
Μελλοντικά, θα εξεταστούν, σε συνεργασία με το ΥΠΕΞ, τον ΟΠΕ και άλλους
φορείς, και άλλες δυνατότητες σχετικών δράσεων που θα στοχεύουν στη στήριξη των
εισαγωγών ελληνικών τροφίμων, ελαιολάδου, κρασιού κ.ά. καθώς και στην ενημέρωση
του καταναλωτικού κοινού. Ενδεικτικά αναφέρουμε:
⇒ in- store promotion
⇒ αρθρογραφία, καταχωρήσεις σε ειδικά έντυπα
⇒ προώθηση ενημερωτικού υλικού σε εισαγωγείς/διανομείς/σούπερ μάρκετ
⇒ σύνδεση του ελαιολάδου με ευρύτερες καμπάνιες (τουρισμός, Έτος Ελλάδας στην
Κίνα, κ.ά.)
⇒ προβολή σε τηλεοπτικές εκπομπές μαγειρικής
⇒ εκπαίδευση Κινέζων μαγείρων κ.ά
Αναφορικά με τις επενδύσεις, την ίδρυση μεικτών επιχειρήσεων και άλλες μορφές
συνεργασίας, το Γραφείο θα επιδιώξει, σε συνεργασία με το ΥΠΕΞ, το ΕΛΚΕ και άλλους
φορείς, να διοργανώσει ειδικές σχετικές δράσεις.
Πέραν των ανωτέρω, το Γραφείο είναι σε θέση να προσφέρει στον κάθε
ενδιαφερόμενου Έλληνα εξαγωγέα, στοιχεία αγοράς, πληροφορίες για το εισαγωγικόδασμολογικό καθεστώς, δ/νσεις εισαγωγέων, διανομέων, σούπερ- μάρκετ, πληροφορίες
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για Διεθνείς Εκθέσεις, πληροφορίες για Επιχειρηματικές Αποστολές, υποστήριξη της
επιχειρηματικότητας (business support), κ.ά. κατά περίπτωση.

ΙΙΙ. ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ
Α. ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Στην Κίνα λειτουργεί ένα σύστημα αστικού δικαίου, το οποίο περιλαμβάνει μεν
κάποιους γενικούς κανόνες νομοθεσίας αλλά δεν στηρίζεται στα δεδικασμένα. Δύο
δεκαετίες μεταρρυθμίσεων έχουν οδηγήσει σε μεγάλο αριθμό αλλαγών σε θεσμούς,
νόμους και πρακτικές.
Το δικαστικό σύστημα αποτελείται από 3.000 δικαστήρια και 200.000 δικαστές.
Το σύστημα χωρίζεται σε Δικαστήρια γενικής δικαιοδοσίας και σε Δικαστήρια ειδικής
δικαιοδοσίας. Το 1979 δημιουργήθηκαν και τα Οικονομικά Δικαστήρια, ως τμήματα των
Ανώτερων Δικαστηρίων. Το ίδιο έτος άρχισαν να λειτουργούν και τρία επίπεδα
Επαρχιακών Δικαστηρίων.
Οι νόμοι και οι Κανονισμοί τείνουν να είναι πολλοί γενικοί και συχνά χρειάζονται
περισσότερο σαφείς εφαρμοστικούς κανονισμούς και μέτρα εφαρμογής. Πολλές φορές, η
διαιτησία, στην οποία προσφεύγουν συχνά οι ξένες εταιρίες για να αποφύγουν την
δικαστική οδό, προσκρούει σε πολλές δυσκολίες στην επίλυση των διαφορών.
Η Κίνα είναι μέλος του International Centre for the Settlement of Investment
Disputes (ICSID)..

Β. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
Οι βασικές κατηγορίες φόρων που επιβάλλονται στις ξένες επιχειρήσεις είναι οι
ακόλουθες:
1) Φόρος εισοδήματος εταιρειών – Νέος Φορολογικός Νόμος
Τον Μάρτιο 2007 ελήφθη η απόφαση να ισχύσει από 1/1/2008 ένας ενιαίος
συντελεστής φόρου εισοδήματος εταιριών σε ύψος 25%. Ο νέος συντελεστής θα ισχύει
για τη φορολόγηση τόσο των ξένων όσο και των αμιγώς κινεζικών επιχειρήσεων. Ο νέος
φορολογικός νόμος κατήργησε πολλά προτιμησιακά φορολογικά καθεστώτα που ίσχυαν
για ξένες επενδύσεις. Παρόλα αυτά προβλέπει ακόμη ορισμένα κίνητρα για
συγκεκριμένους τομείς ή γεωγραφικές περιοχές.
Μέχρι σήμερα ο κανονικός συντελεστής είναι 33% (30% σε εθνικό επίπεδο και
3% σε τοπικό επίπεδο), αλλά στις ζώνες Ειδικών Κινήτρων (Οικονομικές και
Τεχνολογικές Αναπτυξιακές Ζώνες εγκεκριμένες από την Κεντρική Κυβέρνηση, Ειδικές
Οικονομικές Ζώνες 4 , Ανοιχτές Πόλεις & Περιοχές και Επαρχιακές Αναπτυξιακές Ζώνες),
ο φόρος είναι 15% για τις παραγωγικές επιχειρήσεις. Σε κάποιες κατηγορίες επιχειρήσεων
ο φόρος ανέρχεται σε 20%. Με τον νέο φορολογικό νόμο οι εγκατεστημένες εταιρίες στις
Ζώνες Ειδικών Κινήτρων θα εξακολουθήσουν να φορολογούνται με τον προτιμησιακό
συντελεστή για μία μεταβατική περίοδο 5 ετών.
Αναλυτές πιστεύουν, ότι ο νέος φορολογικός νόμος θα πλήξει περισσότερο τις
ξένες ΜΜΕπιχειρήσεις που έχουν επενδύσει στην Κίνα ενώ θα ευνοήσει τις κινεζικές.
4

Επαρχίες Shenzhen, Zhuhai, Xiamen, Shantou και Hainan.
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Αρμόδιος φορέας για την παροχή πληροφόρησης σχετικά με τη φορολόγηση των
ξένων επενδύσεων στη Λ.Δ. Κίνας είναι η China Association of Development Zones
(www.cadz.org.cn), στην οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται μέσω της
ειδικής υπηρεσίας του Υπουργείου Εμπορίου Λ.Δ. Κίνας:
Investment Promotion Agency of MOFCOM
Διεύθυνση: No.2 Dong Changan Avenue, Beijing China (100731)
Τηλ.: (0086-10) 85226560, (0086-10) 85226521
Φαξ: (0086-10) 85226564, (0086-10) 85226521
E-mail: service@fdi.gov.cn
Ιστοσελίδα: www.fdi.gov.cn
Υπεύθυνη Επικοινωνίας: κα Eva Ma (e-mail: majing@fdi.gov.cn
2) Φόρος Προστιθέμενης Αξίας
Ο φόρος αυτός επιβάλλεται στις εισαγωγές προϊόντων, στην πώληση αγαθών και
σην παροχή υπηρεσιών και κυμαίνεται από 13% έως 17% ανάλογα με το προϊόν (13% για
δημητριακά, φυτικά έλαια, ζωοτροφές, πόσιμο νερό, χημικά λιπάσματα, φυτοφάρμακα
και αγροτικά μηχανήματα).
3) Φόρος Κατανάλωσης
Ο φόρος κατανάλωσης επιβάλλεται στις ακόλουθες 11 κατηγορίες καταναλωτικών
αγαθών που παράγονται, εισάγονται ή αποστέλλονται προς επεξεργασία στη Λ.Δ. Κίνας:
τσιγάρα, αλκοολούχα ποτά και οινόπνευμα, καλλυντικά, κρέμες προσώπου και σαμπουάν,
πολύτιμα κοσμήματα και λίθοι, εκρηκτικά, βενζίνη, πετρέλαιο ντίζελ, λάστιχα
αυτοκινήτων, μοτοσικλέτες και αυτοκίνητα.
Ο φόρος κατανάλωσης υπολογίζεται είτε επί της ποσότητας είτε επί της αξίας του
προϊόντος.
4) Φόρος Προσωπικού Εισοδήματος
Ο φόρος προσωπικού εισοδήματος επιβάλλεται στους μισθούς και στα
ημερομίσθια των ξένων φυσικών προσώπων που απασχολούνται σε εταιρείες ξένων
συμφερόντων.
5) Φόρος αστικής ακίνητης περιουσίας
Ο φόρος υπολογίζεται στη βάση του 1,5% της αντικειμενικής αξίας της γης.
6) Φόρος χαρτοσήμου
Ο φόρος αυτός καταβάλλεται επί των ακόλουθων εγγράφων:
- σύναψη συμβολαίου για αγοραπωλησίες, χρονομεριστική μίσθωση ακινήτου, μεταφορά
εμπορευμάτων, αποθήκευση, ασφάλιση ακινήτου, δανεισμό
- λογιστικά βιβλία
- πιστοποιητικά ή άδειες που χορηγούνται από το Υπουργείο Εμπορίου Λ.Δ. Κίνας
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Γ. ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΠΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Η Χώρα μας έχει υπογράψει Συμφωνία με την Κίνα για την Αποφυγή της Διπλής
Φορολογίας και την Αποτροπή της Φοροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους
εισοδήματος (Πεκίνο, 3/6/2002), η οποία κυρώθηκε από την χώρα μας με τον υπ΄ αριθμ.
3331/2005 νόμο.
Σύμφωνα με τη Συμφωνία Αποφυγής Διπλής Φορολογίας, τα κέρδη επιχείρησης
με μόνιμη εγκατάσταση στην Κίνα, φορολογούνται στην Κίνα μόνο ως προς το τμήμα
αυτών που αποδίδεται στη μόνιμη εγκατάσταση.

Δ. ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Οι περισσότερες τράπεζες είναι κρατικές, είτε εξ ολοκλήρου είτε μερικώς. Η
Τράπεζα Λ.Δ. Κίνας είναι η κεντρική τράπεζα της Κίνας που διαμορφώνει και θέτει σε
εφαρμογή τη νομισματική πολιτική. Η Τράπεζα Λ.Δ. Κίνας καθορίζει το σύστημα
πληρωμών του τραπεζικού τομέα και διαχειρίζεται τα συναλλαγματικά αποθέματα και τα
αποθέματα χρυσού της χώρας. Επίσης, εποπτεύει και συντονίζει την αρμόδια κρατική
Αρχή για τη συναλλαγματική πολιτική (State Administration for Foreign Exchange).
Οι σημαντικότερες κρατικές εμπορικές τράπεζες είναι τέσσερις (οι λεγόμενες
μεγάλες τέσσερις):
Βιομηχανική και Εμπορική Τράπεζα της Κίνας: αποτελεί τη μεγαλύτερη τράπεζα στην
Κίνα από πλευράς περιουσιακών στοιχείων, απασχολούμενο προσωπικό και πελάτες.
Τράπεζα της Κίνας: οι εργασίες της συνίστανται, κυρίως, σε συναλλαγματικές
συναλλαγές και χρηματοδότηση του εμπορίου.
Από το 2002 είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών του Χόνγκ Κόνγκ.
Κατασκευαστική Τράπεζα της Κίνας: χορηγεί μεσο- και μακροπρόθεσμες πιστώσεις
για εξειδικευμένα μακροχρόνια έργα, όπως έργα υποδομών και ανάπτυξη των αστικών
κατοικιών.
Αγροτική Τράπεζα της Κίνας: χρηματοδοτεί τον αγροτικό τομέα στην Κίνα και
προσφέρει τραπεζικές υπηρεσίες στους αγρότες και στους αγροτικούς συνεταιρισμούς ,
καθώς και άλλους αγροτικούς θεσμούς
Οι Τράπεζες που εφαρμόζουν τις πολιτικές των ανωτέρω τραπεζών είναι οι εξής
τρεις: Αναπτυξιακή Τράπεζα της Κίνας, Αγροτική Αναπτυξιακή Τράπεζα της Κίνας και
Τράπεζα Εξαγωγών-Εισαγωγών.
Οι τράπεζες αυτές χρηματοδοτούν τα οικονομικά και εμπορικά αναπτυξιακά
επιχειρησιακά σχέδια και τα κρατικά επενδυτικά προγράμματα.
Μικρότερες εμπορικές τράπεζες:
Τράπεζα Επικοινωνιών, CITIC Βιομηχανική Τράπεζα, , China Everbright Bank,
Hua Xia Bank, China Minsheng Bank, Guangdong Development Bank, Shenzhen
Development Bank, China Merchants Bank, Shanghai Pudong Development Bank και
Fujian Industrial Bank.
Οι ανωτέρω τράπεζες έχουν πολύ χαμηλότερη αναλογία μη αποδοτικών δανείων
(non performing loans) από τις μεγάλες τέσσερις τράπεζες.
Η κυβερνητική πολιτική που ακολουθείται τα τελευταία χρόνια προτρέπει τις
τράπεζες να επεκτείνουν το χαρτοφυλάκιο των δανείων που χορηγούν στις ΜικροΜεσαίες
Επιιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων και των ιδιωτικών εταιρειών.
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Οι ξένες εταιρείες που χρειάζονται κεφάλαιο, είτε σε εγχώριο είτε σε ξένο
νόμισμα, μπορούν να συνάψουν βραχυπρόθεσμα δάνεια με τις κρατικές εμπορικές
τράπεζες.
Τα δάνεια που χορηγούνται κατά προτεραιότητα αφορούν τις ξένες επιχειρήσεις
που χρησιμοποιούν προηγμένη τεχνολογία ή παράγουν αγαθά που προορίζονται για
εξαγωγή.
Ο δανεισμός των νοικοκυριών για καταναλωτικές δαπάνες, έξοδα εκπαίδευσης
αγορά κατοικίας έχει αυξηθεί τα τελευταία πέντε χρόνια.
Ο τραπεζικός τομέας άρχισε να απελευθερώνεται, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις
της Κίνας απέναντι στον ΠΟΕ, από τις 11/12/2006 και η China Banking Regulatory
Commission (CBRC) επέτρεψε σε εννέα ξένες τράπεζες, περλαμβανομένης της HSBC,
Hang Seng Bank, Citigroup, ABN AMRO και Standard Chartered Bank, την άδεια να
ιδρύσουν θυγατρικά καταστήματα στην ηπειρωτική Κίνα.
Οι ξένες τράπεζες θα μπορούν, από δω και στο εξής, να προσφέρουν στο κοινό
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες σε Γιουάν, εφόσον το εγγεγραμμένο κεφάλαιό για κάθε
υποκατάστημά τους στην Κίνα είναι τουλάχιστον 127 εκ. δολάρια και το κεφάλαιο
λειτουργίας τους 12,7 εκ. δολάρια.
Ο νέος Κανονισμός λειτουργίας ξένων τραπεζών στην Κίνα, σύμφωνα με τον
οποίον οι ξένες τράπεζες θα μπορούν εφεξής να διεξάγουν εργασίες σε εγχώριο νόμισμα
(RMB) θα δώσει νέα ώθηση στη λειτουργία του ιδιωτικού τομέα, ιδιαίτερα στην
ανάπτυξη των ΜΜΕπιχειρήσεων. Στην περίοδο 2006-2010, η κυβέρνηση πρόκειται να
ενισχύσει αισθητά τον ιδιωτικό τομέα, ο οποίος αποδείχτηκε και ο σημαντικότερος
παράγοντας που συμβάλει στην αύξηση του ΑΕΠ και στη δημιουργία νέων θέσεων
εργασίας.

Ε. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ
Παρά τη ραγδαία οικονομική μεγέθυνση, η κεφαλαιαγορά της Κίνας δεν έχει
ακόμη αποκτήσει το κύρος του Χρηματιστηρίου Αξιών του Τόκυο.
Στην Κίνα υπάρχουν δύο χρηματιστηριακά κέντρα: στη Σαγκάη (έτος ίδρυσης
1990) και στο Σέντζέν (έτος ίδρυσης 1991), στην Επαρχία Guangdong.
Παρότι θεωρητικά οι ξένες εταιρείες μπορούν να χρησιμοποιήσουν κεφάλαια από
τις χρηματιστηριακές αγορές, η διαδικασία εγκρίσεως είναι δύσκολη. Η δυνατότητα
απόκτησης μετοχών κινεζικών εταιρειών είναι ακόμη περιορισμένη, καθώς δεν
επιτρέπεται πάνω από ποσοστό 33%.
Κατά κοινή παραδοχή, το Χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ παραμένει το διεθνές
χρηματιστηριακό κέντρο της Κίνας. Προς το παρόν, δεν διαφαίνεται, ότι κάποιο άλλο
χρηματιστηριακό κέντρο στην ενδοχώρα θα μπορούσε να ανταγωνιστεί ή να
υποκαταστήσει αυτό του Χονγκ Κονγκ.

ΣΤ. ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ-ΑΠΟΔΟΧΕΣ
Η βασική κοινωνική ασφάλιση στη Λ.Δ. Κίνας περιλαμβάνει βασική σύνταξη και
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Οι συνολικές εργάσιμες ώρες την εβδομάδα είναι 44.
Στο συμβόλαιο εργασίας περιλαμβάνονται οι όροι εργασίας, το είδος της
απασχόλησης, οι συνθήκες εργασίας, η αμοιβή, οι όροι για τη λήξη του συμβολαίου και οι
όροι ευθύνης για αθέτηση του συμβολαίου.
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Οι ξένες εταιρείες καταβάλλουν το 2% επί των συνολικών αποδοχών στο Ταμείο
του Εργατικού Συνδικάτου, το οποίο αφαιρείται από τα μετά τη φορολόγηση κέρδη.
Οι μηνιαίες αποδοχές για τους υπαλλήλους στον ιδιωτικό τομέα κυμαίνονται
μεταξύ 100 ευρώ (γραμματειακή εργασία) έως 1.000 ευρώ (ανώτερο στέλεχος
επιχείρησης, απόφοιτος ανώτατου πανεπιστημιακού ιδρύματος, με καλή γνώση της
αγγλικής γλώσσας).
Στα εστιατόρια με δυτικό φαγητό οι μηνιαίες αποδοχές του προσωπικού είναι κατά
μέσο όρο:
- Μάγειρας: 3.000 RMB (300 ευρώ περίπου)
- Σερβιτόρος: 1.000-1.500 RMB (100 ευρώ-150 ευρώ περίπου)
- Manager: 2.000-6.000 RMB (200-600 ευρώ περίπου), ανάλογα με την εμπειρία που
διαθέτει.
Όμως, παρότι στις μεγάλες πόλεις πολλοί γνωρίζουν πλέον αγγλικά, το ποσοστό
στελεχών με τεχνικές και οικονομικές γνώσεις και ικανότητες είναι μικρό, όπως επίσης
και στελεχών για θέση manager.
Η εκπαίδευση διαφέρει από περιοχή σε περιοχή, το Πεκίνο και η Σαγκάη
προσελκύουν τους αγγλομαθείς και τα εκπαιδευμένα στελέχη επιχειρήσεων συνολικά όλο
και λιγοστεύουν.
Οι ξένες εταιρίες που έχουν επενδύσει στην Κίνα δηλώνουν, ότι βιώνουν σπάνια
απεργίες. Η Κίνα δεν επιτρέπει ανεξάρτητα συνδικάτα, ανέχεται όμως κάποιες μορφές
ακτιβισμού. Το μόνα επιτρεπόμενα συνδικάτα είναι αυτά που είναι συνδεδεμένα με την
All-China Federation of Trade Unions (ACFTU).
Σχέδιο Νέου Εργατικού Νόμου
Η κυβέρνηση έχει εκπονήσει ένα νέο σχέδιο νόμου περί συμβάσεων εργασίας, το
οποίο υπόκειται ακόμη σε διαδικασία έγκρισης. Τα βασικότερα σημεία του νέου σχεδίου
νόμου είναι τα εξής:
- Δοκιμαστική περίοδος 1-6 μήνες, ανάλογα για συμβάσεις 1 ή περισσότερο από 3 έτη.
Καταβολή του 80% των αποδοχών κατά την δοκιμαστική περίοδο.
- Μετά από δύο συμβάσεις συγκεκριμένου χρόνου, συνάπτεται υποχρεωτικά σύμβαση
αορίστου χρόνου.
- Αλλαγή του σκοπού για τον οποίο καταρτίστηκε η σύμβαση αποτελεί λόγο μαζικής
απόλυσης. Ως μαζική απόλυση θεωρείται όταν απολύονται πάνω από 20 εργαζόμενοι ή το
10% του προσωπικού.
Αναμένεται, πάντως, ότι το σχέδιο νόμου μέχρι να λάβει την τελική του μορφή θα
δεχτεί πολλές τροποποιήσεις, διότι αρκετοί εμπλεκόμενοι αντιδρούν σε πολλά σημεία του.

Ζ. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ-ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
1) ΣΥΣΤΑΣΗ ΞΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΤΗ Λ.Δ. ΚΙΝΑΣ
Ο ξένος επενδυτής μπορεί να δραστηριοποιηθεί στην Κίνα, κυρίως βάσει τριών
τύπων εταιρειών, Μετοχικών Μεικτών Εταιρειών, Συνεταιριστικών Μεικτών Εταιρειών
και Ξένων Εταιρειών εξ ολοκλήρου :
α. Μετοχική Μεικτή Εταιρεία (Sino-Foreign Equity Joint Venture):
Το επενδεδυμένο κεφάλαιο, η λειτουργία, τα κέρδη και οι κίνδυνοι της
επιχείρησης είναι κοινά, μέχρι το ύψος του κατατεθειμένου εταιρικού κεφαλαίου, ανάλογα
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με το ποσοστό της συμμετοχής του κάθε μέρους. Η επένδυση μπορεί να αφορά χρήματα,
τίτλους ιδιοκτησίας και δικαιώματα χρήσης γης, κτιριακές εγκαταστάσεις, εξειδικευμένες
τεχνολογίες, μηχανολογικό εξοπλισμό.
Το ποσοστό του ξένου εταίρου δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το 25% του
συνολικού εγγεγραμμένου κεφαλαίου, ενώ δεν απαιτείται ελάχιστο ποσοστό επένδυσης
από τον Κινέζο εταίρο.
Ο ξένος επενδυτής μπορεί να πάρει τα κέρδη του από την Κίνα ή να τα
επανεπενδύσει στην Κίνα.
Η νομική μορφή της εταιρείας αυτής είναι Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης
(Limited Liability Company, LLC Co/Ltd Co).
β. Συνεταιριστική Μεικτή Εταιρεία (Sino-Foreign Co-operative Joint Venture):
Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μερών καθορίζονται στη συμφωνία
σύστασης της Συνεταιριστικής Μεικτής Εταιρείας. Συνήθως, σε αυτό τον τύπο Μεικτής
Εταιρείας ο ξένος εταίρος προσφέρει το κεφάλαιο και τον τεχνολογικό εξοπλισμό ενώ ο
Κινέζος εταίρος συνεισφέρει τη γη, κτιριακές εγκαταστάσεις, εργασία και, μερικές φορές,
μικρό ποσοστό του κεφαλαίου.
Το ποσοστό του ξένου εταίρου δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το 25% του
συνολικού εγγεγραμμένου κεφαλαίου, ενώ δεν απαιτείται ελάχιστο ποσοστό επένδυσης
από τον Κινέζο εταίρο.
Στην ιδρυτική συμφωνία θα πρέπει να οριστεί σαφώς ότι ο κινέζος εταίρος είναι ο
κύριος όλων των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας έως τη λήξη της, ενώ ο ξένος
εταίρος ανακτά την αξία της επένδυσής του καθόλη της διάρκεια λειτουργίας της
Εταιρείας.
Αντίθετα από τη Μετοχική Μεικτή Εταιρεία, όπου τα δικαιώματα και οι
υποχρεώσεις των μερών καθορίζονται από το ποσοστό συμμετοχής στο εγγεγραμμένο
κεφάλαιο, στη Συνεταιριστική Μεικτή Εταιρεία τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις
καθορίζονται από τη συμφωνία ίδρυσης.
H διάρκεια μιας Μεικτής Εταιρείας είναι, συνήθως, τριάντα έως πενήντα έτη.
Σύμφωνα με την κινεζική νομοθεσία, οι Μεικτές Εταιρείες μπορούν να δανειστούν
είτε από κινέζικες είτε από ξένες τράπεζες ποσά παραπάνω από τη συνεισφορά των
μερών σε μετοχικό κεφάλαιο, που όμως δεν πρέπει να υπερβαίνουν τη διαφορά ανάμεσα
στο εγγεγραμμένο μετοχικό κεφάλαιο και το συνολικό επενδεδυμένο κεφάλαιο.
Η νομική μορφή της εταιρείας αυτής είναι Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης
(Limited Liability Company, LLC Co/Ltd Co).
Ο τύπος της Μεικτής Εταιρείας είναι απαραίτητος προκειμένου για
δραστηριοποίηση σε τομείς όπως οι ασφάλειες και οι τηλεπικοινωνίες.
Οι Μεικτές Εταιρείες συστήνονται, συνήθως, από τους ξένους επενδυτές για να
εκμεταλλευτούν τη γνώση της εγχώριας αγοράς, την προτιμησιακή θέση και μεταχείριση,
και την κατασκευαστική ικανότητα του Κινέζου εταίρου, προσφέροντας από την πλευρά
τους τεχνολογία, τεχνογνωσία και την εμπειρία του μάρκετινγκ.
Οι Μεικτές Εταιρείες έχουν, συνήθως, ορισμένη διάρκεια λειτουργίας, από
τριάντα έως εξήντα έτη, μπορούν όμως να είναι και απεριόριστης διάρκειας, ιδίως όταν
περιλαμβάνουν τη μεταφορά προηγμένης τεχνολογίας.
Οι Μεικτές εταιρείες αποτελούν νομικά πρόσωπα και υπόκεινται στην κινεζική
νομοθεσία ενώ πρέπει να προσλαμβάνουν κινεζικό προσωπικό σύμφωνα με την κινεζική
εργατική νομοθεσία.
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Το ελάχιστο απαιτούμενο εγγεγραμμένο κεφάλαιο για μια Εταιρεία Περιορισμένης
Ευθύνης είναι 30.000 Γιουάν, στην πράξη, όμως, μπορεί να απαιτείται μεγαλύτερο
κεφάλαιο, ανάλογα με το είδος της δραστηριότητας της εταιρείας.
γ. Ξένη Εταιρεία Εξ ολοκλήρου (Wholly-owned Foreign Enterprise)
H επένδυση προέρχεται εξ ολοκλήρου από έναν ή περισσότερους ξένους
επενδυτές.
Οι εταιρείες αυτές πρέπει να πληρούν ένα από τα ακόλουθα κριτήρια：
- να χρησιμοποιούν διεθνώς προηγμένη τεχνολογία ή
- να έχουν εξαγωγικό προσανατολισμό
Τα κέρδη της εταιρείας ανήκουν εξ ολοκλήρου στον ξένο επενδυτή.
Η νομική μορφή της εταιρείας αυτής είναι Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης
(Limited Liability Company, LLC Co/Ltd Co).
Το ελάχιστο κατατεθειμένο κεφάλαιο που απαιτείται είναι:
- Εταιρείες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών (consulting)/IT/Σχεδιασμού:
100.000 Γιουάν
- Εταιρείες λιανικού εμπορίου: 300.000 Γιουάν
- Εμπορικές εταιρείες (Foreign-Invested Commercial Enterprise- FICE)σε Ζώνες
Ελευθέρου Εμπορίου: 500.000- 1.000.000 Γιουάν
Οι ξένες εμπορικές εταιρείες μπορούν να δραστηριοποιούνται στον τομέα της
εμπορίας (αγορά και πώληση) προϊόντων στην εγχώρια αγορά, και μπορούν να
αποκτούν την ειδική άδεια εισαγωγών-εξαγωγών.
Οι ξένες εταιρείες εξ ολοκλήρου αποτελούν νομικά πρόσωπα και υπόκεινται στην
κινεζική νομοθεσία ενώ πρέπει να προσλαμβάνουν κινεζικό προσωπικό σύμφωνα με την
κινεζική εργατική νομοθεσία.
Οι ξένες Εταιρείες Εξ ολοκλήρου αποτελούν το βασικό τύπο εταιρείας για την
παραγωγή και εμπορία προϊόντων στην Κίνα και/ή στο εξωτερικό, καθώς και την παροχή
υπηρεσιών στους τομείς του consulting, διαφήμισης, εμπορίας και διανομής προϊόντων
καθώς και για την ίδρυση ταξιδιωτικών πρακτορείων.
Η αύξησή τους ήταν ιδιαίτερα μεγάλη τα τελευταία χρόνια, καθώς επεκτάθηκαν οι
τομείς βιομηχανικής δραστηριοποίησής τους.
Άλλοι τύποι εταιρειών:
α. Foreign-invested companies limited by shares
Το ποσοστό του ξένου επενδυτή σε μια μετοχική εταιρεία πρέπει να είναι
τουλάχιστον 25% .Για τη σύστασή τους απαιτούνται διάφορες ρυθμιστικές προϋποθέσεις
ώστε να τύχουν έγκρισης από το Υπουργείο Εμπορίου Λ.Δ. Κίνας.
β. Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης
Ο τύπος αυτός εταιρείας επιτράπηκε μόλις πρόσφατα με τροποποίηση του Νόμου
περί Εταιρειών.
Η εταιρεία αυτή μπορεί να ιδρυθεί από ένα μόνο (ξένο) επενδυτή, φυσικό ή νομικό
πρόσωπο.
Το εγγεγραμμένο εταιρικό κεφάλαιο πρέπει να είναι τουλάχιστον 100.000 Γιουάν
(10.000 ευρώ περίπου), το οποίο πρέπει να κατατεθεί εφάπαξ.
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Ο επενδυτής ευθύνεται με την προσωπική του περιουσία για ζημίες της
επιχείρησης, αν δεν αποδείξει ότι η προσωπική του περιουσία είναι χωριστή από τα
περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας.
γ. Υποκατάστημα (Branch Office)
Το υποκατάστημα λειτουργεί ως σύνδεσμος και συντονιστικό όργανο της ξένης
εταιρείας στην Κίνα και δε διαθέτει νομική προσωπικότητα.
Καθώς στη Λ.Δ. Κίνας δεν επιτρέπονται οι Off Shore Companies, τα
υποκαταστήματα δεν αναγνωρίζονται ως αυτόνομες νομικές οντότητες από την κινεζική
νομοθεσία.
Υποκαταστήματα μπορούν να ανοίξουν στην πράξη, μόνο οι εμπορικές τράπεζες
και οι ασφαλιστικές εταιρείες, που δραστηριοποιούνται σε άλλους τομείς από τις
ασφάλειες ζωής, καθώς και ξένοι επενδυτές που έχουν ήδη επενδυτική παρουσία στην
Κίνα, μπορούν να συστήσουν επενδυτικές εταιρείες.
δ. Γραφείο Αντιπροσώπευσης (Representative Office)
Το Γραφείο Αντιπροσώπευσης δεν μπορεί να διενεργήσει εμπορικές πράξεις και
να ασκήσει κερδοσκοπική δραστηριότητα, με την εξαίρεση των ξένων δικηγορικων
εταιρειών.
Οι δραστηριότητες ενός Γραφείου Αντιπροσώπευσης περιλαμβάνουν τη
διασύνδεση της επιχείρησης με τα τοπικά κανάλια διανομών, την εισαγωγή ενός
προϊόντος στην αγορά, υπηρεσίες μάρκετινγκ, συμβουλευτικές υπηρεσίες και ανταλλαγή
τεχνολογίας.
Η πρόσληψη κινεζικού προσωπικού μπορεί να γίνει μόνο μέσω των κρατικών
πρακτορείων.
Το Γραφείο Αντιπροσώπευσης φορολογείται ως προς τα έξοδα λειτουργίας του
(συμπεριλαμβανομένων των ενοικίων και των αμοιβών του επιτόπιου προσωπικού) σε
ποσοστό 9,82%, ενώ οι αμοιβές του Υπεύθυνου του Γραφείου Αντιπροσώπευσης
φορολογούνται ανάλογα με το χρονικό διάστημα διαμονής στην Κίνα (183 ημέρες
παραμονής στην Κίνα μέσα στο ιδιο ημερολογιακό έτος).
ε. Υπεράκτια εταιρεία (Offshore company)
Ο τύπος αυτός εταιρείας δεν επιτρέπεται από την κινεζική νομοθεσία στη Λ.Δ.
Κίνας, παρά μόνο στο Χονγκ Κονγκ.
Οι διεθνείς επενδυτές προτιμούν να ιδρύουν στην Κίνα 100% δικές τους
επιχειρήσεις, ώστε να ελέγχουν απόλυτα τη λειτουργία τους.
Η Κίνα επιτρέπει τον πλήρη επαναπατρισμό των επιχειρηματικών κερδών και οι
ξένοι επιχειρηματίες έχουν πλήρη πρόσβαση σε ξένο συνάλλαγμα.
Νομοθεσία περί συμβάσεων
Η νομοθεσία περί συμβάσεων περιλαμβάνει τα εγχώρια οικονομικά συμβόλαια, τα
οικονομικά συμβόλαια για ξένους επενδυτές και τα τεχνολογικά συμβόλαια.
Ορισμένα συμβόλαια που συνάπτουν οι ξένες εταιρείες, όπως τα συμβόλαια
σύστασης εταιρείας, συμβόλαια εισαγωγής τεχνολογίας και συμβόλαια για τη δημιουργία
υποδομών, υπόκεινται σε κυβερνητική έγκριση.
Συμβόλαια όπως συμβάσεις δανείων και συμβόλαια μίσθωσης ή αγοράς ακινήτου
πρέπει να καταχωρηθούν, αλλά δεν υπόκεινται σε έγκριση.
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2) ΤΟΜΕΙΣ ΟΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
- Γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία: καλλιέργεια σπάνιων και πολύτιμων σπόρων, παραγωγή
και ανάπτυξη γενετικά τροποποιημένων φυτών, αλιεία εκτός ανοιχτής θάλασσας.
- Εξόρυξη και εκμετάλλευση ραδιενεργών πετρωμάτων και σπάνιων μεταλλευμάτων.
- Τομέας μεταποίησης: βιομηχανία επεξεργασίας τροφίμων, επεξεργασία πράσινου τεΐου,
βιομηχανία ιατρικών και φαρμακευτικών προϊόντων, επεξεργασία παραδοσιακών
κινεζικών φαρμάκων τα οποία έχουν οριστεί ως προστατευόμενα (όπως μόσχος), λιώσιμο
μη σιδηρούχων μετάλλων και ραδιενεργών πετρωμάτων, Βιομηχανία όπλων.
- Παραγωγή και προμήθεια Νερού, Γκαζιού και Ύδατος.
- Επικοινωνίες και μεταφορές, αποθήκευση, τηλεπικοινωνιακές και ταχυδρομικές
υπηρεσίες.
- Χρηματοοικονομικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες.
3) ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΝΑΝΤΟΥΝ ΟΙ ΞΕΝΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ
Τα προβλήματα που μπορεί να συναντήσει ένας ξένος επενδυτής στην Κίνα είναι τα
ακόλουθα:
• Ασαφές, ανεπαρκές, αδιαφανές και συνεχώς μεταβαλλόμενο θεσμικό καθεστώς. Η
νομοθεσία (εταιρική, φορολογική, τραπεζική, συναλλαγματική, επενδυτική,
εργατική) αλλάζει συνεχώς, ενώ η προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής
ιδιοκτησίας είναι πενιχρή. Η νομοθεσία στην Κίνα είναι πολύ γενική, κάνοντας
απαραίτητη την έκδοση εφαρμοστικών κανονισμών και διοικητικών πράξεων, που
όμως μπορεί να είναι αντιφατικοί μεταξύ τους, σε εθνικό και τοπικό επίπεδο.
• Μη Δασμολογικά Εμπόδια στο εμπόριο (Non tariff trade barriers).
• Εγχώριος προστατευτισμός και κρατική ενίσχυση των εξαγωγών.
• Υπέρμετρη παρουσία του κράτους και των κρατικών επιχειρήσεων στους
περισσότερους τομείς της οικονομίας και κρατικός/πολιτικός έλεγχος ή μονοπώλιο
σημαντικών τομέων.
• Γραφειοκρατία και σε ορισμένες περιπτώσεις, περιττά διοικητικά μέτρα (red tape).
• Πολιτισμικές διαφορές και δυσχέρειες επικοινωνίας (τόσο λόγω γλώσσας όσο και
λόγω νοοτροπίας). Ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνονται οι κινέζοι τη
συνεργασία και την προοπτική του κέρδους είναι διαφορετικός: οι κινέζοι
προσβλέπουν στο βραχυπρόθεσμο κέρδος ενώ οι ξένοι επενδυτές περισσότερο στο
μακροπρόθεσμο. Ως εκ τούτου ο τρόπος που αντιλαμβάνονται τη συνεργασία
μπορεί να είναι διαφορετικός.
• Κίνδυνος υπερεκτίμησης των προκλήσεων που παρουσιάζει η αγορά της Κίνας και
υποτίμησης των κινδύνων. Παρότι η Κίνα θεωρείται ένας από τους πιο θελκτικούς
προορισμούς των ξένων επενδύσεων (ιδίως στον κατασκευαστικό τομέα και στον
τομέα της μεταποίησης), λόγω, κυρίως, του φθηνού εργατικού δυναμικού,
εντούτοις, παρουσιάζει πολλούς επιχειρηματικούς κινδύνους.
Δυσκολίες Ελλήνων Επενδυτών στην Κίνα
Τα παράπονα που καταγράφονται στο Γραφείο ΟΕΥ Πεκίνου αναφέρονται
περισσότερο στα εξής:
• δαπανηρές και χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες
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•
•
•

•

εκ των υστέρων απόσυρση των επενδυτικών κινήτρων που προσφέρονται από τοπικές
αρχές
διαφορές – ιδιαιτερότητες στην εφαρμογή της νομοθεσίας από περιφέρεια σε
περιφέρεια
διακριτική μεταχείριση ξένων επενδυτών έναντι των κινεζικών κρατικών εταιρειών,
κρατικός παρεμβατισμός και κρατικά μονοπώλια που δημιουργούν αθέμιτο
ανταγωνισμό εις βάρος των ξένων επιχειρήσεων
εκτεταμένα φαινόμενα αντιγραφής προϊόντων, ελλιπής εφαρμογή του υπάρχοντος
νομοθετικού πλαισίου για την Προστασία της Διανοητικής Ιδιοκτησίας

4) Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΞΕΝΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ
⇒ Ο ξένος επενδυτής που ενδιαφέρεται να κάνει μία σοβαρή επένδυση στην Κίνα, θα
πρέπει να μελετήσει προσεκτικά την αγορά στην οποία θέλει να δραστηριοποιηθεί,
να κάνει μια ανάλυση εκτίμησης των κινδύνων και κόστους-οφέλους και να έχει
νομική καθοδήγηση.
⇒ Η επίσκεψη στην Κίνα είναι χρήσιμη, ώστε να αποκτήσει ίδια γνώση των
ιδιαιτεροτήτων της αγοράς και της χώρας.
⇒ Η καλλιέργεια μακροχρόνιων σχέσεων (οι λεγόμενες guanxi στην κινεζική γλώσσα)
είναι απαραίτητη ώστε να βρεθεί ο κατάλληλος Κινέζος εταίρος. Το δίκτυο των
γνωριμιών θα πρέπει να περιλαμβάνει άτομα σε διαφορετικά επίπεδα και θέσεις,
μέσα από σε ένα ευρύ πεδίο οργανώσεων (ιδιωτικό και κρατικό τομέα).
⇒ Η επιλογή του ενδιάμεσου (agent) πρέπει να γίνει πολύ προσεκτικά, καθώς αυτός
είναι απαραίτητος για να ξεπεραστούν τα θεσμικά, γλωσσικά και πολιτισμικά
εμπόδια.

Η. ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ – ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ
ΑΚΙΝΗΤΑ
Σύμφωνα με το κινεζικό Εμπράγματο Δίκαιο η κυριότητα της γης ανήκει στο
Κράτος, μια θεμελιώδης αρχή του κομμουνιστικού συστήματος με την άνοδο του Mao
Zedong στην εξουσία, το 1949.
Εντούτοις, οι Κινέζοι και οι ξένοι μπορούν να μισθώσουν για μακροχρόνια χρήση
γη με χρηματοδοτική μίσθωση (leasing), όπως και μπορούν να αποκτήσουν κυριότητα
κτηρίων, διαμερισμάτων και άλλων οικοδομημάτων.
Πρόσφατα, το Μάρτιο 2007, το Κοινοβούλιο της Λ.Δ. Κίνας ψήφισε νέες
νομοθετικές διατάξεις για την κυριότητα ακινήτων, που θα αρχίσουν να ισχύουν από
1/10/2007. Υπό το νέο νομικό πλαίσιο για την εμπράγματη ιδιοκτησία, θα υπάρχουν
περισσότερα δικαιώματα χρήσης της γης, χωρίς όμως να δίνεται πλήρες δικαίωμα
ιδιοκτησίας επί της γης, η οποία εξακολουθεί να θεωρείται «κρατική».
Συγκεκριμένα, ιδιώτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα) μπορούν να αποκτούν
δικαίωμα χρήσης της γης για μια περίοδο έως και 70 έτη, καθώς και το δικαίωμα
μεταβίβασης και πώλησης του δικαιώματος χρήσης της γης. Είναι η πρώτη φορά που το
κράτος και ιδιώτες αντιμετωπίζονται και προστατεύονται από κινεζικό νόμο με ισότητα.
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Θ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΔΔΙ)
Παρά τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειώσει η Κίνα στη βελτίωση της
νομοθεσίας της για τα ΔΔΙ, στο πλαίσιο των δεσμεύσεών της έναντι του ΠΟΕ, η
προστασία τους είναι ακόμη ανεπαρκής και η εφαρμογή πολύ ευρεία.
Η καταπάτηση των ΔΔΙ είναι πολύ συχνό και διαδεδομένο φαινόμενο,
παρατηρείται αύξηση των εξαγωγών αντιγραφέντων δυτικών προϊόντων και η
κατοχύρωση των copyrights στο διαδίκτυο είναι ιδιαίτερα αδύναμη.
Η Κίνα είναι μέλος των εξής Διεθνών Οργανισμών και Συμφωνιών ΔΔΙ:
Συμφωνία WTO TRIPS, World Intellectual Property, Organization (WIPO), Paris
Convention for the Protection of Industrial Property, Berne Convention for the Protection
of Literary and Artistic Works, Συμφωνία της Μαδρίτης σχετικά με τη Διεθνή
Καταχώρηση των Σημάτων (1891) καθώς και του Πρωτοκόλλου που σχετίζεται με αυτή
(1989), Universal Copyright Convention, and Geneva Phonograms Convention.

Ι. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΗΜΑ
Αρμόδιος κρατικός φορέας για την κατοχύρωση του εμπορικού σήματος ξένων
εταιρειών είναι το Trademark Office of State Administration for Industry and Commerce.
Στο συγκεκριμένο φορέα οι ξένες εταιρείες μπορούν να απευθυνθούν μόνο μέσω
ενδιάμεσης εταιρείας (agent), η οποία εξειδικεύεται στην παροχή της συγκεκριμένης
υπηρεσίας και είναι εξουσιοδοτημένη από το Κράτος να λειτουργεί ως ενδιάμεσος.
Η Κίνα, ως μέλος της Συμφωνίας της Νϊκαιας για την Κατηγοριοποίηση Αγαθών
και Υπηρεσιών για τους σκοπούς της καταχώρησης εμπορικών σημάτων, εφαρμόζει το
Διεθνές Σύστημα Κατηγοριοποίησης, που προβλέπει 34 κατηγορίες για αγαθά και 8
κατηγορίες για υπηρεσίες. Ένα εμπορικό σήμα μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερες από
μια κατηγορίες, ανάλογα με το/τα αντικείμενο/α της εταιρείας στην οποία ανήκει.
Το Trademark Office αφού διενεργήσει μια προκαταρκτική εξέταση των
προσκομιζομένων εγγράφων και δικαιολογητικών και διαπιστώσει ότι το εν λόγω
εμπορικό σήμα δεν έχει ήδη κατοχυρωθεί από άλλη εταιρεία, θα εγκρίνει προσωρινά το
εμπορικό σήμα και θα δημοσιεύσει την προσωρινή Απόφαση του στην Εφημερίδα των
Εμπορικών Σημάτων.
Η διάρκεια του εμπορικού σήματος είναι δεκαετής και αρχίζει από την
ημερομηνία της εγκριτικής απόφασης.
Επισημαίνεται, όμως, ότι:
- Η διάρκεια της διαδικασίας κατοχύρωσης του εμπορικού σήματος/ονόματος είναι
χρονοβόρα, συνήθως περισσότερο από 2 έτη, χωρίς να προσμετράται ο χρόνος της
δημοσίευσης της Απόφασης, ώστε να αρχίσουν να παράγονται έννομα αποτελέσματα
έναντι τρίτων.
- Σε περιπτώσεις διαμάχης με άλλη εταιρεία, η καθυστέρηση είναι μακροχρόνια, καθώς η
διαδικασία μπλοκάρεται και η επίλυση της διαμάχης παραπέμπεται σε ειδικό όργανο, το
Trademark Review and Adjudication Board (TRAB), όπου οι διαδιακασίες δεν είναι
σαφείς.
- Συχνά οι Κινέζοι αντιγραφείς κατοχυρώνουν το αντιγραφέν προϊόν με δικό τους
εμπορικό σήμα ή όνομα, παρόμοιο με το εμπορικό σήμα της ευρωπαϊκής εταιρείας.
Σε αρκετές δε περιπτώσεις, μπορεί η ευρωπαϊκή εταιρεία να έχει κατοχυρώσει
στην Κίνα το εμπορικό της σήμα και όνομα, και εντούτοις, να κυκλοφορεί παρόμοιο
προϊόν με το δικό της στην αγορά.
Γ-24
Γραφείο ΟΕΥ Πεκίνου, τηλ.: +86-10-84868475/6, fax: +86-10-84868478, e-mail: greece@sohu.net

Το ίδιο ισχύει και για τις πατέντες, οι οποίες τροποποιούνται και κατοχυρώνονται
με απλοποιημένες διαδικασίες, χωρίς δοκιμή στην εφαρμογή τους.

IV. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Α. ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Τα επόμενα χρόνια, η Κίνα, με την ετήσια αύξηση του ΑΕΠ που εμφανίζει,
αναμένεται να πρωταγωνιστήσει στην παγκόσμια σκηνή στον τομέα της ενέργειας.
Ωστόσο δεν είχε ληφθεί, μέχρι πρότινος, κανένα προκαταρκτικό μέτρο για διατήρηση της
βιωσιμότητας της καλπάζουσας ανάπτυξης την οποία βιώνει η χώρα.
Γι’ αυτόν τον λόγο, η επίλυση του ενεργειακού προβλήματος της Κίνας
αναδεικνύεται σε ολοένα και πιο επείγουσα εκκρεμότητα. Η Κινεζική Κυβέρνηση σπεύδει
να θέσει τις βάσεις για την εγχώρια ανάπτυξη των Νέων Μορφών Ενέργειας, με τη
συνδρομή του New Energy Chamber of Commerce, ως βασικό θεσμικό παράγοντα στη
συγκεκριμένη διαδικασία.
Η Κυβέρνηση έχει θέσει ως στρατηγικό στόχο τη σταδιακή αντικατάσταση της
παραδοσιακής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.), ευελπιστώντας έτσι
τον μετριασμό της περιβαλλοντικής ρύπανσης και την ελάττωση της κατανάλωσης
παραδοσιακής ενέργειας, κλειδιά για την ασφαλή και βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη της
χώρας.
Ο China New Energy Law (CNEL) που τέθηκε σε ισχύ στις 28/2/2005, αποτελεί
το νομικό πλαίσιο για τις νέες μορφές ενέργειας στην Κίνα. Αξιοσημείωτο
χαρακτηριστικό του είναι ότι προβλέπει επιβολή ποινών, σε περίπτωση μη τήρησης,
γεγονός που θα συμβάλει στην καλύτερη εφαρμογή του. Ο CNEL στοχεύει στην
εμπορευματοποίηση των νέων μορφών ενέργειας και προσφέρει το πλαίσιο, μέσα στο
οποίο αυτές μπορούν να γίνουν ικανές να ανταγωνιστούν αυτόνομα τις παραδοσιακές
μορφές ενέργειας.
Συγκεκριμένα, ο CNEL στοχεύει στο να δημιουργήσει:
Κατάλληλες συνθήκες αγοράς για την ανάπτυξη των νέων μορφών ενέργειας.
Απαιτούμενο χρηματοδοτικό σύστημα.
Τα ακριβή όρια της ιδιωτικής και κρατικής ευθύνης, στα προγράμματα Α.Π.Ε.
Από τις βασικές αρχές του CNEL είναι ο συνδυασμός εθνικής και διεθνούς
πρακτικής. Στην Κίνα υπάρχουν ήδη ορισμένες πόλεις (όπως π.χ. το Guanzhou) που
διαθέτουν αξιόλογη εμπειρία στις νέες μορφές ενέργειας. Ωστόσο, η εμπειρία αυτή
χρειάζεται απαραίτητα και τα φώτα κρατών με παράδοση στο συγκεκριμένο αντικείμενο,
όπως είναι οι ΗΠΑ και κάποια ευρωπαϊκά κράτη.
Ωστόσο, μέχρι την τελική εφαρμογή του CNEL θα παρέλθει σημαντικό χρονικό
διάστημα, δεδομένου ότι, δεν έχουν ολοκληρωθεί οι απαιτούμενες διαδικασίες για την
υλόποίησή του.
Οι Α.Π.Ε. έχουν ανάγκη την παροχή κρατικών οικονομικών κινήτρων (π.χ.
απαλλαγή από φόρους), ειδικά στις αρχές της εισόδου τους στην αγορά, καθώς συνήθως
διανύουν μεταβατική περίοδο που υπερβαίνει τα 30 χρόνια, προκειμένου να αποβούν
κερδοφόρες και να κυριαρχήσουν στο οικονομικό προσκήνιο.
Η Κινεζική Κυβέρνηση αναγνωρίζει ότι τα κίνητρα που προσφέρει αυτήν την
στιγμή στις Α.Π.Ε. είναι ανεπαρκή και χρήζουν επέκτασης. Για παράδειγμα, ο αριθμός
των προγραμμάτων Α.Π.Ε. (κυρίως επενδυτικών) στην Κίνα είναι πολύ μικρός, σε σχέση
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με τις ανάγκες της χώρας. Επίσης, θεωρεί ότι το υψηλό κόστος των Α.Π.Ε. εξισορροπείται
από το γεγονός ότι είναι ακίνδυνες για το περιβάλλον, και γι’ αυτό επιβάλλεται να τεθούν
σε προτεραιότητα. Ωστόσο, το όλο εγχείρημα προβλέπεται επίπονο, καθώς οι
παραδοσιακές μορφές ενέργειας κατέχουν, επί του παρόντος, κυρίαρχο συγκριτικό
πλεονέκτημα στην αγορά (διατηρώντας σταθερό δίκτυο και μαζική παραγωγή), γεγονός
που αφήνει ελάχιστα περιθώρια στις Α.Π.Ε. για δυναμική είσοδο.
Γι’ αυτό, στόχος η Κυβέρνηση προτίθεται να υιοθετήσει τα παρακάτω μέτρα:
Να θεσπίσει ένα σύστημα καταμερισμού του κινδύνου μεταξύ κράτους και
ιδιωτικών επιχειρήσεων, έτσι ώστε οι Α.Π.Ε. να διεισδύσουν ευκολότερα στην αγορά.
Να αναπτύξει κατάλληλες τεχνολογίες, οι οποίες θα μειώνουν το κόστος
παραγωγής των Α.Π.Ε.
Να καταρτίσει το απαιτούμενο νομικό υπόβαθρο για τις Α.Π.Ε. Η θέσπιση
κατάλληλων κανονισμών και ο προσδιορισμός συγκεκριμένων αντικειμενικών στόχων, θα
έχει ως αποτέλεσμα η Νέα Ενέργεια να αντιμετωπίζεται ως ίση με τις παραδοσιακές
μορφές ενέργειας.
Από τις πολυάριθμες επιμέρους κατηγορίες που περιλαμβάνουν οι Α.Π.Ε., να
θέσει κάποιες σε προτεραιότητα και να τις προωθήσει αναλόγως (καθώς είναι δύσκολο να
στηρίξει ταυτόχρονα τις Α.Π.Ε. όλων των κατηγοριών).
Τα παραπάνω μέτρα θα δώσουν στις Α.Π.Ε. την ανάλογη ώθηση, ώστε να είναι
ανταγωνιστικές στα πρώτα τους βήματα. Ωστόσο, στην πορεία θα πρέπει να αναπτυχθούν
τόσο όσο να στέκονται από μόνες τους στην αγορά, χωρίς εξωτερική στήριξη. Για την
υλοποίηση των εν λόγω μέτρων, η Κυβέρνηση θεωρεί ως αναπότρεπτη και τη συνδρομή
από άλλα κράτη, που έχουν ήδη αξιόλογη εμπειρία στον συγκεκριμένο τομέα (όπως, π.χ.,
τις ΗΠΑ). Αναφέρουμε χαρακτηριστικά ότι ο Σινο – Ιαπωνικός διάλογος για την ενέργεια,
που ξεκίνησε τον Μάιο 2006, συνεχώς εντείνει τη συνεργασία των δυο κρατών, ιδιαίτερα
στον τομέα της Νέας Ενέργειας.
Ο βασικότερος φορέας χρηματοδότησης για προγράμματα Α.Π.Ε. στην Κίνα είναι
ο CHUEE (China Utility Based Energy Efficiency), που ιδρύθηκε μόλις το 2006 και
υπάγεται στην Παγκόσμια Τράπεζα. Κύριοι στόχοι του είναι η μείωση των εκπομπών
αερίου του θερμοκηπίου και η αναβάθμιση της βιώσιμης ενέργειας στην Κίνα. Το
CHUEE δίνει έμφαση στη χρηματοδότηση προγραμμάτων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων,
καθώς και στην ενθάρρυνση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων να αναλάβουν το ρίσκο
της χρηματοδότησης των αντίστοιχων επενδύσεων.
Τα δάνεια που προσφέρει είναι για προγράμματα μικρομεσαίας κλίμακας και
κυμαίνονται μεταξύ 200.000 και 16.000.000 Γιουάν Κίνας (περ. 20.000 – 1.600.000
Ευρώ), ενώ έχουν μέγιστο χρονικό όριο αποπληρωμής τα 5 χρόνια. Για την καταβολή των
δανείων συνεργάζονται συνολικά 5 κινεζικές τράπεζες.
Ηλιακή Ενέργεια
Για την Κίνα, η ηλιακή ενέργεια παρουσιάζει τις ευνοϊκότερες προοπτικές
ανάπτυξης, επειδή έχει τα εξής πλεονεκτήματα:
Έχει χαμηλό κόστος, σε σχέση με τις υπόλοιπες Α.Π.Ε.
Δεν χρειάζεται ιδιαίτερα μεγάλες εκτάσεις γης.
Δεν απαιτεί την επιστράτευση εργατικού δυναμικού.
Είναι ιδανική για την παραγωγή θερμότητας, στην οποία η Κίνα παρουσιάζει
ελλείψεις.
Καταλαμβάνει ήδη ποσοστό 50 – 60% της αγοράς Α.Π.Ε. της Κίνας.
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Το μειονέκτημά της συνίσταται στο ότι είναι δύσκολο να εφαρμοστεί σε
απομονωμένες περιοχές της χώρας.
Η Κινεζική Κυβέρνηση έχει θέσει την ηλιακή ενέργεια σε προτεραιότητα.
Φωτοβολταϊκή Ενέργεια
Στην Κίνα, η φωτοβολταϊκή ενέργεια (Φ.Ε.) έχει τη μεγαλύτερη δυναμική
ανάμεσα στις Α.Π.Ε., εξελίσσεται με αλματώδεις ρυθμούς και αναμένεται να αναδειχτεί
σύντομα σε πρωτεύουσα μορφή ενέργειας για την εγχώρια αγορά. Αυτήν την στιγμή, η
Κίνα κατατάσσεται 3η παγκοσμίως στην παραγωγή Φ.Ε., με την επαρχία Jiansu να
καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μερίδιο της εθνικής παραγωγής. Είναι χαρακτηριστικό ότι η
κινεζική Suntech βρίσκεται ανάμεσα στις 8 μεγαλύτερες εταιρείες Φ.Ε. στον κόσμο, ενώ
στο άμεσο μέλλον προβλέπεται να εκτιναχθεί στην 3η - 4η θέση. Από τα είδη της Φ.Ε., η
Κίνα παράγει κυρίως Πυρίτιο (silicon), την τεχνολογία του οποίου έχει πλέον κατακτήσει.
Στην ανάπτυξη της φωτοβολταϊκής ενέργειας στην Κίνα, εντοπίζονται τα
παρακάτω αδύναμα σημεία:
Η αγορά είναι περιορισμένη, γι’ αυτό χρειάζεται να επεκταθεί περισσότερο.
Γραμμή της Κυβέρνησης είναι ότι η ανάπτυξη της τεχνολογίας Α.Π.Ε. δεν επαρκεί από
μόνη της, αλλά χρειάζεται να συμβαδίζει με την ύπαρξη ανάλογης αγοράς.
Υπάρχει ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης της κρατικής συνείδησης για τη
χρησιμότητα της Φ.Ε.
Οι επενδύσεις που γίνονται στη χώρα δεν είναι πάντα σωστά μελετημένες και γι’
αυτό αποφέρουν περιορισμένα κέρδη και πενιχρή παραγωγή.
Οι προδιαγραφές για την παραγωγή Φ.Ε. θα πρέπει να γίνουν αυστηρότερες, ώστε
να αναβαθμιστεί η ποιότητα της παραγωγής. Συχνά οι εγχώριες επιχειρήσεις Φ.Ε.
παραμελούν την ποιότητα των προϊόντων που παράγουν (π.χ., φτιάχνοντας πλαστά
προϊόντα). Είναι αναγκαίο να τεθεί ψηλά ο πήχης στον τομέα της ποιότητας, αλλά και να
βελτιωθεί η τεχνολογία που εφαρμόζεται στις μονάδες Φ.Ε.
Ηλιακοί Θερμοσίφωνες
Η Κίνα κατέχει το 80% της παγκόσμιας αγοράς στους ηλιακούς θερμοσίφωνες και
βρίσκεται στην πρώτη θέση στην κατανάλωση ζεστού νερού προερχόμενου από ηλιακή
ενέργεια, για οικιακή χρήση, ενώ καταλαμβάνει και το 60% της παγκόσμιας
διαθεσιμότητας σε ζεστό νερό.
Σήμερα που η χώρα αντιμετωπίζει ενεργειακό πρόβλημα, αποδίδει μεγάλη
σημασία στην περαιτέρω ανάπτυξη της εν λόγω βιομηχανίας. Ωστόσο, χρειάζεται η
σωστή καθοδήγηση των κινεζικών επιχειρήσεων από την Κυβέρνηση, με βάση τις
διεθνείς προδιαγραφές και τη διεθνή πρακτική. Τα χρηματοδοτικά και φορολογικά
προνόμια για την παραγωγή σε ηλιακούς θερμοσίφωνες συνεχώς αυξάνονται. Σαν
αποτέλεσμα, οι αγροτικές περιοχές της χώρας έχουν πλέον πλήρη πρόσβαση σε ζεστό
νερό.
Ενέργεια Βιομάζας
Η Κίνα δεν διαθέτει τις απέραντες ελεύθερες εκτάσεις γης, που προϋποθέτει η
παραγωγή της ενέργειας βιομάζας. Γι’ αυτό, η ανάπτυξή της ενέργειας αυτής δεν είναι,
προς το παρόν, ανάμεσα στις προτεραιότητες της Κυβέρνησης. (Για παράδειγμα, οι ΗΠΑ,
που διαθέτουν μόλις το 1/12 του πληθυσμού της Κίνας, μπόρεσαν να εκμεταλλευτούν την
αφθονία των ακατοίκητων εκτάσεών τους για την καλλιέργεια της βιομάζας. Η Κίνα,
λόγω του πληθυσμού της, δεν έχει αυτήν την πολυτέλεια).
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Αιολική Ενέργεια
Η παραγωγή της είναι εντελώς φυσική και καθαρή για το περιβάλλον. Επιπλέον,
το διάστημα στο οποίο μπορεί να αποβεί κερδοφόρα και αυτόνομη στην αγορά είναι
σχετικά σύντομο, μόλις 10-15 χρόνια. Η Κίνα προτίθεται να επενδύσει δυναμικά και σε
αυτήν την μορφή ενέργειας. Ήδη, έρχεται 8η παγκοσμίως σε παραγωγή αιολικής ενέργειας
και, πολύ σύντομα, αναμένεται να περάσει στην 5η θέση. Το 2006, η παραγωγή αιολικής
ενέργειας στη χώρα αυξήθηκε κατά 85%, σε σχέση με τη προηγούμενη χρονιά και το
2007, με τα διαθέσιμα ως σήμερα στοιχεία, κατά 66%.
Ενέργεια Ωκεανών
Η εν λόγω μορφή ενέργειας προϋποθέτει την προσφυγή σε τεχνολογίες στις οποίες
η Κίνα δεν έχει ακόμη εντρυφήσει. Εντούτοις, η γεωγραφική θέση της χώρας (η Κίνα
βρέχεται από δυο μεγάλους ωκεανούς) προσφέρει αξιόλογες προοπτικές ανάπτυξης για
την ενέργεια των ωκεανών.
Συμπερασματικά, οι πιο υποσχόμενες μορφές ενέργειας για την Κίνα είναι, επί του
παρόντος, η ηλιακή και η αιολική.
Η Κυβέρνηση έχει ήδη εξαγγείλει την πρόθεσή της να προωθήσει, κατά
προτεραιότητα, την εγκαθίδρυση αυτών των δυο μορφών ενέργειας και, μέσω αυτών, να
αυξήσει το ποσοστό που καταλαμβάνουν οι Α.Π.Ε. στους δείκτες της ετήσιας
κατανάλωσης ενέργειας στη χώρα. Το συγκεκριμένο ποσοστό αναμένεται να ανέλθει σε
10% το 2010 και σε 16% το 2020.
Πηγή: 1st China New Energy International Forum, 13 Ιανουαρίου 2007

Β. ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ
Η αύξηση της ενημέρωσης για τη συμβολή της διατροφής στην υγεία, προκαλεί το
ενδιαφέρον όλο και περισσότερων καταναλωτών για το ελαιόλαδο, το οποίο έχει
αποκτήσει τη φήμη ότι είναι το πιο υγιεινό από όλα τα μαγειρικά έλαια. Σύμφωνα με
έρευνες, το 80% των καταναλωτών ελαιολάδου στην Κίνα είναι κάτοχοι διπλώματος
ανωτέρου εκπαιδευτικού ιδρύματος, ενώ το 60% είναι πολίτες της δεύτερης ή τρίτης
ηλικίας.
Το ελαιόλαδο είναι γνωστό από παλαιά στην Κίνα, ως ένα προϊόν με θεραπευτικές
και καλλυντικές ιδιότητες, μόλις πρόσφατα, όμως, εκτιμήθηκε και για τη διατροφική του
αξία και τη συμβολή του στην υγιεινή διατροφή.
Οι Κινέζοι χρησιμοποιούν το ελαιόλαδο ως:
- καλλυντικό, για τη βελτίωση της υφής του δέρματος (από γυναίκες),
- φάρμακο, δηλ. το ελαιόλαδο πίνεται, καθώς σύμφωνα με την παραδοσιακή κινεζική
ιατρική βοηθάει στην καταπολέμηση ορισμένων ασθενειών (από μεσήλικες και άτομα
τρίτης ηλικίας), και
- μαγειρικό έλαιο (από νοικοκυριά με υψηλότερο εισόδημα και μορφωτικό επίπεδο)
Σημειώνεται ότι, το ελαιόλαδο χρησιμοποιείται ήδη ως μαγειρικό έλαιο στα
εστιατόρια με δυτική κουζίνα καθώς και στα εστιατόρια διεθνών αλυσίδων ξενοδοχείων.
Αντίθετα, στα εστιατόρια με παραδοσιακή κινεζική κουζίνα χρησιμοποιείται κατά κόρον
το σογιέλαιο.
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Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία της China Oil Association, κάθε χρόνο στην
Κίνα καταναλώνονται, γενικά, 20 εκατ. τόνοι φυτικών ελαίων, εκ των οποίων 7.600 περ.
τόνοι είναι ελαιόλαδο (έτος 2006).
Η Κίνα έχει ήδη αρχίσει να αποτελεί μία σημαντική αγορά για το ελαιόλαδο, τόσο
λόγω του μεγέθους της χώρας όσο και της αυξανόμενης ζήτησης για νέα προϊόντα από τη
Δύση, που δεν υπάρχουν στην Κίνα, ιδιαίτερα για υγιεινά και φυσικά προϊόντα.
Σε σχέση με τα λοιπά έλαια που κυκλοφορούν στην κινεζική αγορά, η τιμή του
ελαιολάδου θεωρείται πολύ υψηλή, γεγονός που αποθαρρύνει, εν μέρει, τον μέσο Κινέζο
καταναλωτή. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι, πέντε λίτρα σογιέλαιου πωλούνται στην ίδια
τιμή με 750 ml ελαιολάδου. Στα κινεζικά σούπερ μάρκετ η παρουσία του ελαιολάδου
είναι, γενικά, μικρή, ενώ, αντίθετα, το σογιέλαιο καταλαμβάνει τουλάχιστον δύο σειρές
στα ράφια τους.
Σύμφωνα με τους Κινέζους εισαγωγείς, οι κατηγορίες παρθένου ελαιολάδου για
τις οποίες υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση από πλευράς τους, είναι το εξαιρετικά παρθένο
ελαιόλαδο (extra virgin olive oil), από το οποίο προτιμάται περισσότερο το εξαιρετικά
παρθένο ελαιόλαδο εξαγωγής εν ψυχρώ.
Το παρθένο ελαιόλαδο μπορεί, ενδεχομένως, να πωλείται και στα φαρμακεία, στο
ειδικό τμήμα για τα φυσικά καλλυντικά, σε μικρό μπουκάλι των 60 ή 100 ml. Αυτό
συμβαίνει, για παράδειγμα, με το φυσικό μέλι, το οποίο πωλείται και στα φαρμακεία, ως
παρασκεύασμα για θεραπευτικούς σκοπούς ή ως καλλυντικό.
Στο σύνολο της κινεζικής αγοράς, υπολογίζεται, ότι διατίθενται γύρω στις 50
ετικέτες ελαιολάδου. Οι τιμή καταναλωτού στο ράφι του Σούπερ Μάρκετ κυμαίνεται
ανάμεσα στα 7 και 14 ευρώ ανά λίτρο.
Οι συνολικές εισαγωγές ελαιολάδου (παρθένο, εξαιρετικά παρθένο, πυρηνέλαιο
και άλλες κατηγορίες) της Κίνας από το 2001 και μετά εμφάνισαν ετήσια αύξηση της
τάξης του 70%, αγγίζοντας το 2006 τους 7.635 τόνους (6.021 το 2005), ενώ προβλέπεται
ότι το 2007 θα ανέλθουν σε 12.990 τόνους. Το 44% περ. αφορά σε παρθένο ελαιόλαδο.
Στην κατηγορία του παρθένου ελαιολάδου, που ενδιαφέρει περισσότερο τη χώρα
μας, οι εισαγωγές της Κίνας παρουσιάζουν σταθερή αύξηση την τελευταία τριετία και οι
τρεις πρώτες χώρες εξαγωγείς παρθένου ελαιολάδου είναι η Ισπανία, η Ιταλία και η
Ελλάδα.
Οι συνολικές εισαγωγές παρθένου ελαιολάδου της Κίνας, στις οποίες δεν
περιλαμβάνονται το Χονγκ Κονγκ, το Μακάο και η Ταϊβάν, κυμάνθηκαν την τελευταία
τριετία, ως ακολούθως 5 :
ΕΤΟΣ
2004
2005
2006

ΠΟΣΟΤΗΤΑ (Κιλά)
1.053.465
2.254.824
3.405.895

ΑΞΙΑ (Δολ. Η.Π.Α.)
3.195.396
8.778.420
17.744.742

Στην τριετία 2004-06 οι εν λόγω εισαγωγές αυξήθηκαν σε ποσότητα κατά 223%
και σε αξία κατά 455%. Εντυπωσιακή είναι η εξέλιξη της μέσης τιμής εισαγωγής ανά
κιλό: 2004=3 δολ., 2005=3,9 δολ και 2006=5,2 δολ. Η καλπάζουσα ζήτηση για
κατανάλωση παρθένου ελαιολάδου και η είσοδος στην αγορά εταιριών μικρότερης
οικονομικής κλίμακας οδήγησαν σε σημαντική αύξηση των τιμών. Τρεις χώρες μαζί, η
Ισπανία, η Ιταλία και η Ελλάδα κατείχαν το 2006, σε ποσότητες, το 93,7% των συνολικών
5

Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Λ. Δ. Κίνας, τιμές CIF
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εισαγωγών παρθένου ελαιολάδου στην Κίνα. Το 2004 εισήλθε στην αγορά η Αυστραλία,
ενώ το 2005 προστέθηκαν το Ισραήλ και η Τουρκία.
Αναλυτικότερα, οι εισαγωγές παρθένου ελαιολάδου, σε ποσότητα, από τις τρεις
μεγαλύτερες προμηθεύτριες χώρες παρουσιάζουν την παρακάτω εικόνα:
(ποσότητα σε κιλά)
2004
Ισπανία
473,651
Ιταλία
217,029
Ελλάδα
355,822
Συνολικές εισαγωγές 1,053,465

2005
1,183,211
664,794
308,135
2,254,824

2006
1,658,620
1,213,621
319,309
3,405,895

Είναι εμφανές, ότι η ραγδαία αύξηση των εισαγωγών ωφέλησε την Ισπανία και
την Ιταλία, που διαθέτουν μεγάλα αποθέματα προς άμεση εξαγωγή και κατάλληλους
μηχανισμούς προσέγγισης των αλυσίδων σούπερ μάρκετ, λόγω της μακρόχρονης
εμπορικής παρουσίας τους στην Κίνα που έχει συμβάλει στην εδραίωσή τους στην αγορά.
Σημειώνεται, ότι αυτές οι δύο χώρες έχουν προβεί και σε πολλές δράσεις προώθησης,
διαφήμισης και στήριξης του εμπορίου.
Συγκριτικά, η Χώρα μας εμφάνισε μικρή διακύμανση στις ποσότητες,
παραμένοντας σε ένα μέσο επίπεδο ετησίων εξαγωγών παρθένου ελαιολάδου περ. 328
τόνων 6 .
Σε αξία , οι εισαγωγές παρθένου ελαιολάδου είχαν, ως εξής:
(αξία δολ. ΗΠΑ, τιμές CIF) 2004
2005
2006
Ισπανία
1,624,169 4,672,124
8,199,610
Ιταλία
794,477 2,767,014
6,624,578
Ελλάδα
748,509
958,180
1,861,949
Συνολικές εισαγωγές 3,195,396 8,778,420
17,744,742
Από το παραπάνω διάγραμμα, εξάγεται το συμπέρασμα, ότι ενώ η χώρα μας, στην
περίοδο αναφοράς, παρέμεινε σχεδόν σταθερή στις ποσότητες εξαγωγών, ωστόσο
κατάφερε να καρπωθεί ένα μεγάλο ποσοστό της αύξησης της συνολικής αξίας εισαγωγών.
Η μέση τιμή εισαγωγής του ελληνικού παρθένου ελαιολάδου ανά κιλό διαμορφώθηκε ως
εξής: 2004=2,10 δολ., 2005=3,11 δολ. και 2006=5,83 δολ.
Αντίθετα, οι μέσες τιμές των άλλων δύο χωρών παρουσίασαν την εξής εικόνα:
Ισπανία: 2004=3,50 δολ., 2005=3,95 δολ. και 2006=4,94 δολ.
Ιταλία: 2004=3,66 δολ., 2005=4,16 δολ. και 2006=5,46 δολ.
Οι διαφορές στις μέσες τιμές εισαγωγής δείχνει και τον διαφορετικό τρόπο
προσέγγισης της αγοράς. Συγχρόνως, όμως, φαίνεται και ο βαθμός αποδοχής των
προϊόντων κάθε χώρας. Η Ελλάδα, πρωτοεμφανιζόμενη σχετικά πρόσφατα στην αγορά
της Κίνας, εισήλθε στην αγορά ελαιολάδου με χαμηλότερες τιμές απ’ότι οι άλλες δύο
χώρες. Ωστόσο, το ελληνικό ελαιόλαδο έγινε αμέσως αποδεκτό, ως πιο γνήσιο, υγιεινό
και φυσικό, για το οποίο οι καταναλωτές δείχνουν διατεθειμένοι να πληρώσουν
6

Η ΕΣΥΕ, με εκτίμηση δική μας για το 2006 βάσει στοιχείων 10-μήνου, αναφέρει, όπως θα παρουσιαστεί
παρακάτω, μικρότερη μέση ποσότητα ελληνικών εξαγωγών παρθένου ελαιολάδου προς την Κίνα κατά την
τελευταία τριετία, ήτοι 185,6 τόνους ετησίως.
Οι διαφορές στα στατιστικά στοιχεία οφείλονται στον διαφορετικό τρόπο καταγραφής από τις δύο
Στατιστικές Υπηρεσίες, την χρονική απόσταση καταγραφής από την κάθε μία Υπηρεσία, λόγω της μεγάλης
γεωγραφικής απόστασης μεταφοράς, στις συναλλαγματικές διαφορές κ.ά.
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υψηλότερη τιμή. Σε αυτό συνέβαλε η φήμη που έχει η χώρα μας στην Κίνα, ότι δηλ.
προσφέρει αγνά και φυσικά παραδοσιακά προϊόντα, όπως είναι και το ελαιόλαδο.
Σημαντικό ρόλο στη φήμη και στην προώθηση του ελαιολάδου στην Κίνα έπαιξαν, στην
περίοδο αναφοράς, οι επίσημες ελληνικές αποστολές, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στην
Κίνα, συνοδεία σημαντικών Ελλήνων επιχειρηματιών-εξαγωγέων.
Σύμφωνα με την ΕΣΥΕ, οι ελληνικές εξαγωγές ελαιολάδου στην Κίνα, είχαν στο
διάστημα 2003-2006, ως εξής:
(ποσότητες σε κιλά)
2003
Ελαιόλαδο (Σ.Κ. 1509)
21,141
Παρθένο ελαιόλαδο (Σ.Κ. 1509 10) 19,767
Άλλο (Σ.Κ. 1509 90 00)
1,374

2004
123,072
101,256
21,816

2005
549,572
178,475
371,097

2006 10-μηνο
269,057
230,847
38,210

Ο παραπάνω πίνακας δείχνει ξεκάθαρα, ότι οι εξαγωγές ελληνικού παρθένου
ελαιολάδου εμφάνισαν στο διάστημα 2003-06 συνεχή αύξηση. Το 2005 φαίνεται να
έγιναν και κάποιες μεγάλες εξαγωγές μη-παρθένου ελαιολάδου, ανεβάζοντας τις
συνολικές εξαγωγές στα ύψη.
Σε αξία, οι εξαγωγές ελληνικού παρθένου ελαιολάδου είχαν, ως εξής:
(αξία σε ευρώ, τιμές FOB)
2003
Ελαιόλαδο (Σ.Κ. 1509)
86,669
Παρθένο ελαιόλαδο (Σ.Κ. 1509 10) 80,819
Άλλο (Σ.Κ. 1509 90 00)
5,850

2004
413,182
361,878
51,304

2005 2006 10-μηνο
1,683,254
1,335,950
762,298
1,183,006
920,956
152,944

Ο παραπάνω πίνακας επιβεβαιώνει το συμπέρασμα που εξήχθη από την ανάλυση
της κινεζικής στατιστικής, ότι δηλ. το ελληνικό παρθένο ελαιόλαδο γίνεται αποδεκτό από
την αγορά σε υψηλότερες τιμές (μέσες τιμές ανά κιλό: 2004=3,57 ευρώ, 2005=4,27 ευρώ,
2006=5,12 ευρώ).
Η Κίνα αποτελεί, σύμφωνα με την ΕΣΥΕ, τη μεγαλύτερη χώρα-εισαγωγέα του
ελληνικού ελαιολάδου στην Ασία και το 2006 (δεκάμηνο και σε αξίες) ανήλθε στις χώρες
προορισμού ελληνικού ελαιολάδου στην 15η θέση, από την 34η που κατείχε το 2003. Η δε
μέση τιμή FOB ανά κιλό προς την Κίνα (παρθένο και μη) κυμάνθηκε σε 3,06 ευρώ, που
ήταν όμως ελαφρώς χαμηλότερη από την αντίστοιχη μέση τιμή των συνολικών μας
εξαγωγών ελαιολάδου (3,27 ευρώ) και πολύ χαμηλότερη από την αντίστοιχη για την
Ιαπωνία (4,61 ευρώ).
Το ελαιόλαδο, με την αλματώδη αυξητική τάση εξαγωγής του προς την Κίνα,
αποκτάει όλο και μεγαλύτερο ειδικό βάρος στις συνολικές εξαγωγές μας προς την Κίνα
και καθίσταται δίαυλος επικοινωνίας για την προώθηση ελληνικών παραδοσιακών
τροφίμων και ποτών στην κινεζική αγορά αλλά και για την ανάδειξη της ελληνικής
κουζίνας στα ανερχόμενα εισοδηματικά στρώματα της κοινωνίας της Κίνας.
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Γ. ΑΓΟΡΑ ΚΡΑΣΙΟΥ
Το κρασί, το οποίο αποτελεί μια μάλλον πρόσφατη συνήθεια για τους Κινέζους,
καταναλώνεται, κυρίως, περιστασιακά, και χρησιμοποιείται, κατεξοχήν, για τις προπόσεις
στις επίσημες κοινωνικές και επαγγελματικές συνεστιάσεις.
Τα κρασιά στα οποία οι Κινέζοι δείχνουν μεγαλύτερη προτίμηση είναι τα κόκκινα
ξηρά κρασιά, με φρουτώδη γεύση, καθώς οι Κινέζοι θεωρούν ότι είναι πιο ευχάριστα στην
όσφρηση και γεύση και συνδυάζονται καλύτερα με τα πιάτα της κινεζικής κουζίνας, όπου
κυριαρχούν οι έντονες γεύσεις και οι πικάντικες σάλτσες γαρνιρίσματος.
Από την άλλη πλευρά, η συνοδεία φαγητού με κρασί στο σπίτι δεν είναι ακόμη
διαδεδομένη, και δε γίνεται σε σταθερή βάση, καθώς όμως γίνονται γνωστές οι
ευεργετικές ιδιότητες του κρασιού στην υγεία, οι Κινέζοι καταναλωτές πείθονται όλο και
περισσότερο να πίνουν κρασί με το φαγητό τους.
Οι Κινέζοι καταναλωτές της υψηλής εισοδηματικής τάξης, και ειδικότερα οι νέοι
σε ηλικία, μεταξύ 25 και 40 ετών, οι οποίοι ταξιδεύουν όλο και συχνότερα στο εξωτερικό,
έχουν κοινωνική ζωή σύμφωνα με τα δυτικά πρότυπα (δειπνούν σε εστιατόρια και
συχνάζουν σε νυχτερινά κέντρα διασκέδασης), και ενημερώνονται για τις τάσεις της
μόδας και του λάιφστάιλ από τα σχετικά περιοδικά (τα οποία όλο και αυξάνονται στην
Κίνα), εξοικειώνονται όλο και περισσότερο με το κρασί, καθώς το συσχετίζουν με το
δυτικό τρόπο ζωής και την εκλέπτυνση της γεύσης.
Σημειώνεται ότι, το κρασί, και, γενικότερα, τα αλκοολούχα ποτά , προτιμούνται
από τους άντρες, καθώς δεν θεωρείται κοινωνικά πρέπον για μια γυναίκα στην Κίνα να
δοκιμάζει αλκοόλ.
Καθώς υπάρχει εγχώρια παραγωγή κρασιού, με γαλλική, κυρίως, τεχνογνωσία και
τιμές χαμηλότερες από αυτές των εισαγόμενων, ο μέσος Κινέζος καταναλωτής προτιμάει
το κινέζικο κρασί (κατά ποσοστό 90%).
Στα υψηλά, όμως, τμήματα της αγοράς, προτιμούνται σαφώς τα ευρωπαϊκά
κρασιά, τα οποία έχουν τη φήμη της ποιότητας.
Οι Κινέζοι με υψηλά εισοδήματα προτιμούν τα ακριβά ευρωπαϊκά κρασιά ή τα
καλλιφορνέζικα, των οποίων η τιμή είναι η διπλάσια από αυτήν των κινεζικών.
Οι πωλήσεις της κινεζικής βιομηχανίας κρασιών παρουσιάζουν συνεχή αύξηση,
ανερχόμενες το 2005 σε 10,3 εκ. ευρώ, ενώ οι εξαγωγές της Κίνας ανήλθαν το ίδιο
χρονικό διάστημα σε 4.000 τόνους.
Οι εξαγωγές κρασιού της Κίνας κατευθύνονται, κυρίως, στις γειτονικές Ασιατικές
χώρες, όπως Β.Κορέα, Ν. Κορέα, Χόνγκ Κόνγκ, Ιαπωνία, Φιλιππίνες, κ.α.
Οι εγχώριες επωνυμίες κρασιού (leading brands) που κυριαρχούν στην αγορά,
έχουν μερίδιο αγοράς 53%. Οι τιμές καταναλωτού στο ράφι των Σούπερ Μάρκετ
κυμαίνονται σε 2,3-6,6 ευρώ ανά φιάλη 750 ml.
Οι εισαγωγές κρασιού στη Λ.Δ. Κίνας ανήλθαν το 2005 σε 61.000 τόνους,
συνολικής αξίας 227 εκ. δολαρίων 7 .
Από το 2003, οι εισαγωγές κρασιού παρουσιάζουν αύξηση της τάξης του 30%
όσον αφορά την ποσότητα και 52% όσον αφορά την αξία.
Σε σύγκριση με τα εγχώρια κρασιά, τα εισαγόμενα κρασιά είναι, κυρίως, ανώτερης
ποιότητας και οι τιμές λιανικής πώλησης στην κινεζική αγορά είναι υψηλότερες απ’ ότι
στην ευρωπαϊκή ή αμερικανική αγορά, καθώς το κρασί αποτελεί ένα σχετικά νέο προϊόν,
7
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που απευθύνεται, κυρίως, στα υψηλά τμήματα της αγοράς. Στα τμήματα αυτά, το κρασί
αποτελεί ένα προϊόν που έχει συνδεθεί στη συνείδηση των καταναλωτών με την
εκλέπτυνση της γεύσης και το δυτικό τρόπο ζωής.
Οι χώρες με τις μεγαλύτερες εξαγωγές κρασιού στην Κίνα είναι 8 : Χιλή, Γαλλία,
Ισπανία, Αυστραλία, Αργεντινή, ΗΠΑ, Ιταλία, Ν. Ζηλανδία, Ν. Αφρική και Πορτογαλία.
Οι περιοχές στην Κίνα με τις μεγαλύτερες εισαγωγές κρασιού είναι το Hebei,
Σαγκάη, Πεκίνο, Shandong και Guangdong. Στις περιοχές του
Hebei
(συμπεριλαμβανομένου του Tianjin) και Shandong, που αποτελούν τις κύριες περιοχές
εγχώριας παραγωγής κρασιού, οι εισαγωγές αφορούν το κρασί σε χύμα , ενώ τις περιοχές
του Πεκίνου, Σαγκάης και Καντόνας, όπου οι καταναλωτές διαθέτουν υψηλότερα
εισοδήματα και εξοικειώνονται όλο και περισσότερο με το εισαγόμενο κρασί, οι
εισαγωγές αφορούν επώνυμο, ποιοτικό κρασί, με ονομασία προέλευσης.

Δ. ΑΓΟΡΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Τα γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα δεν αποτελούν μέρος του
παραδοσιακού κινεζικού διατροφικού μοντέλου, όπου το τσάι αποτελεί το παραδοσιακό
πρωινό, και όχι μόνον, ρόφημα.
Εντούτοις, τα τελευταία δέκα χρόνια τα γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα
έχουν αρχίσει να εντάσσονται σταδιακά στη διατροφή των Κινέζων, ιδίως των νεώτερων
σε ηλικία καταναλωτών, καταρρίπτοντας την άποψη περί δυσανεξίας των Κινέζων στη
λακτόζη.
Από την άλλη πλευρά, το ενδιαφέρον και η περιέργεια των Κινέζων για τις
διαιτητικές συνήθειες της Δύσης, καθώς και η αυξανόμενη ενημέρωση για την υγιεινή
διατροφή, οδηγεί όλο και περισσότερους καταναλωτές, τουλάχιστον στα μεγάλα αστικά
κέντρα, στο να επιλέγουν τρόφιμα όπως το γιαούρτι, τα τυριά, το γάλα και οι κρέμες.
Ειδικά, οι νεώτεροι σε ηλικία, και ειδικά οι ηλικίες κάτω των τριάντα ετών
(επονομαζόμενοι και young achievers), που διανύουν την εφηβεία και την πρώτη τους
νεότητα στην εποχή της ραγδαίας οικονομικής ανάπτυξης της Κίνας, δεν ακολουθούν,
πλέον, τόσο πολύ το παραδοσιακό μοντέλο διατροφής, και υιοθετούν, όλο και
περισσότερο, τις καταναλωτικές συνήθειες της Δύσης. Για τη διατροφή τους προτιμούν
προπαρασκευασμένα τρόφιμα, σνακ, κρέατα και αλκοολούχα ποτά, και έχουν αρχίσει να
καταναλώνουν γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα, σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από
τις άλλες ηλικιακές ομάδες.
Αντίθετα, οι μεγαλύτεροι σε ηλικία καταναλωτές, οι οποίοι χαρακτηρίζονται,
γενικά, ως συντηρητικοί και προσηλωμένοι στις παραδόσεις, καταναλώνουν περισσότερο
ρύζι, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, και προτιμούν να πίνουν τσάι.
Οι Κινέζοι γονείς, οι οποίοι στα αστικά κέντρα, τουλάχιστον, είναι όλο και πιο
συνειδητοποιημένοι σε θέματα υγείας και διατροφής, επιλέγουν για τα παιδιά τους
γαλακτοκομικά προϊόντα, που έχουν υψηλή περιεκτικότητα ασβεστίου και ενδείκνυνται
στα παιδιά για να αποκτήσουν γερά οστά.
Η κατά κεφαλή κατανάλωση γάλακτος, όμως, είναι ακόμη πολύ κάτω από τα
πρότυπα της Δύσης, ενώ δεν είναι ομοιόμορφη σε όλη την Κίνα: στις αστικές περιοχές η
κατανάλωση γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων είναι δέκα φορές μεγαλύτερη από
ότι στις αγροτικές περιοχές.
8
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Η ετήσια αύξηση της κατανάλωσης γαλακτοκομικών προϊόντων στις αστικές
περιοχές εκτιμάται σε 25% . 9
Παρότι, το γάλα έχει μικρή θέση στην καθημερινή διατροφή των Κινέζων, η Κίνα
αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους παραγωγούς γάλακτος παγκοσμίως.
Αυξητική τάση παρουσιάζει την τελευταία πενταετία η κατανάλωση γιαουρτιού,
οποίο είναι κρεμώδες, γλυκό και πίνεται (από τους Κινέζους). Τα γιαούρτια με φρούτα
είναι πολύ δημοφιλή ενώ, συχνά, υπάρχει προσθήκη ζάχαρης.
Αντίθετα, τα διαιτητικά γιαούρτια, με λιγότερα λιπαρά και ζάχαρη (γιαούρτια
light) δεν είναι διαδεδομένα στην κινεζική αγορά, καθώς, γενικά, τα διαιτητικά προϊόντα
δεν συγκαταλέγονται στις προτιμήσεις των Κινέζων καταναλωτών.
Έρευνες έχουν δείξει ότι η κατεξοχήν αγορά γιαουρτιού είναι το Πεκίνο, όπου η
κατανάλωση είναι μεγαλύτερη από τις άλλες δύο μεγάλες πόλεις της Κίνας, Σαγκάη και
Καντόνα. Η τάση αυτή πιθανόν να οφείλεται και στο ιδιαίτερα ξηρό κλίμα του Πεκίνου,
όπου είναι αναγκαίο να καταναλώνονται υγρά και κρεμώδεις τροφές, όπως τα γιαούρτια,
που μαλακώνουν το λαιμό.
Τα τυριά αποτελούν μια πολύ πρόσφατη συνήθεια των Κινέζων καταναλωτών. Στο
μεγαλύτερο ποσοστό τους, οι Κινέζοι καταναλωτές γνώρισαν το τυρί μέσα από τις
μεγάλες αμερικανικές αλυσίδες φάστ φούντ, όπως Pizza Hut και Mac Donalds, ως
συστατικό πίτσας, χάμπουργκερ και σάντουιτς, και, πολύ σπάνια, καταναλώνουν το τυρί
μόνο του.
Στην κινεζική γαστρονομική κουλτούρα, το τυρί είναι άγνωστο και ποτέ δεν
προσφέρεται σε ένα τραπέζι.. Η προτίμηση που δείχνουν είναι στο τυρί σε φέτες, γιατί
μπορεί να αποτελέσει σνακ, σε σάντουιτς, και να συνδυαστεί με άλλα φαγητά.
Στην κινεζική αγορά, διατίθενται κίτρινα, ως επί το πλείστον τυριά, ενώ το
τελευταίο διάστημα έχει αρχίσει να κατακλύζεται από απομιμήσεις φέτας (με επωνυμίες
όπως “Greek Style Feta”, “Feta”, “Australian Feta” “Danish Feta”, κ.ά.), προέλευσης
Αυστραλίας, Δανίας, ακόμη και Κίνας (αντιγραφή της ελληνικής φέτας από Κινέζο
παραγωγό, που διατείνεται ότι έμαθε τη μέθοδο παραγωγής της στην Ελλάδα).
Η μέση τιμή για 180 γραμμάρια εισαγόμενης φέτας είναι 45 Γιούαν Κίνας, δηλ.
4,5 ευρώ, ενώ κινεζικής φέτας 32 Γιουάν Κίνας, δηλ. 3,2 ευρώ.
Η φέτα αποτελεί ένα από τα τυριά με τις μεγαλύτερες προοπτικές στην κινεζική
αγορά, επί του παρόντος όμως, λόγω γραφειοκρατικών προβλημάτων, που επιλύθηκαν
πρόσφατα, η ελληνική φέτα απουσιάζει μέχρι στιγμής από τα ράφια των σούπερ μάρκετ
και των καταστημάτων με είδη διατροφής.
Στην κινεζική αγορά τυροκομικών, επικρατούν χώρες όπως η Αυσταλία και η
Ν.Ζηλανδία, οι οποίες παρότι δεν συγκαταλέγονται στις μεγάλες παραγωγούς χώρες
παγκοσμίως, έχουν καταφέρει να διεισδύσουν στην κινεζική αγορά λόγω των
ανταγωνιστικών, χαμηλών τιμών (οι χώρες αυτές έχουν χαμηλότερο κόστος παραγωγής
και χαμηλότερο μεταφορικό κόστος σε σχέση με τις Ευρωπαϊκές χώρες), ενώ κινεζικές
εταιρείες έχουν αρχίσει να εντάσσουν στην παραγωγή τους τυριά, που συνήθως, είναι
αντιγραφή και απομίμηση των ξένων.
Το 2006, η μεγαλύτερη εγχώρια εταιρεία παραγωγής γαλακτοκομικών προϊότων,
Bright Dairy, ξεκίνησε την παραγωγή τυριού σε φέτες (τύπου γκούντα) και σε κρεμώδη
μορφή στην παραγωγική της μονάδα στην περιοχή της Σαγκάης. Η εν λόγω εταιρεία
χρησιμοποιεί, επίσης, ως πρώτη ύλη εισαγόμενο τυρί από την Αυστραλία και τη
Ν. Ζηλανδία. Το μερίδιο αγοράς της ανέρχεται, σύμφωνα με την ίδια την εταιρεία, σε
9
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46% επί της συνολικής αγοράς τυροκομικών, ενώ χαρακτηριστικό είναι ότι οι πωλήσεις
της σε τυριά παρουσίασαν αύξηση 40% τα τελευταία δύο χρόνια. 10
Οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ, καταστήματα με είδη διατροφής, μικρότερου
μεγέθους, και καταστήματα ντελικατέσσεν, που εισάγουν δυτικά τρόφιμα και
καταναλωτικά προϊόντα, και των οποίων πελάτες είναι αλλοδαποί και Κινέζοι της υψηλής
εισοδηματικής τάξης, διαθέτουν στα ράφια τους εισαγόμενα κίτρινα τυριά, όπως γκούντα,
εμεντάλ, παρμεζάνα, ελβετική γραβιέρα κ.α., προέλευσης Γαλλίας, Ιταλίας, Γερμανίας,
Ελβετίας, Ολλανδίας, Δανίας κ.α.
Οι τιμές των εισαγόμενων τυροκομικών προϊόντων είναι οι διπλάσιες, περίπου,
των τιμών στην Ευρώπη. Ενδεικτικά, τα 100 γραμμάρια παρμεζάνας πωλούνται 25 Γιουάν
Κίνας, δηλ. 2,5 ευρώ.
Στις τοπικές αλυσίδες σούπερ μάρκετ, όπου κάνουν τις αγορές τους, κυρίως,
Κινέζοι χαμηλής έως μέσης εισοδηματικής τάξης, διατίθεται σε μικρή ποσότητα και
ποικιλία κίτρινου, τυποποιημένου τυριού, κομμένο σε φέτες, τύπου γκούντα, προέλευσης,
κυρίως, Κίνας (Bright Dairy), Ν.Ζηλανδίας και Αυστραλίας. Οι τιμές στις τοπικές
αλυσίδες σούπερ μάρκετ είναι κατά πολύ χαμηλότερες από τις τιμές στα σούπερ μάρκετ
με εισαγόμενα τρόφιμα.
Αρμόδιο επιμελητήριο για τις εισαγωγές/ εξαγωγές γαλακτοκομικών προϊόντων
στη Λ.Δ. της Κίνας είναι το κάτωθι:
China Chamber of Commerce of Import and Export of Foodstuffs, Native Produce &
Animal By-Products (CFNA)
Vegetables and Fruits and Industrial Foods Department
Τηλ.: 0086-10-65132380, Φαξ: 0086-10-65236565
Αρμόδιος Επικοινωνίας: κα Zhang Pei Pei
E-mail: zhangpeipei@cccfna.org.cn, Ιστοσελίδα: www. agriffchina.com

Ε. ΑΓΟΡΑ ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΩΝ
(γλυκά, μαρμελάδες, ζαχαρώδη και φρουτώδη παρασκευάσματα)
Τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται στην αγορά της Κίνας συνεχής αύξηση της
ζήτησης για γλυκίσματα, μαρμελάδες, ζαχαρώδη παρασκευάσματα και διάφορες
λιχουδιές, με κύρια συστατικά τη ζάχαρη, σοκολάτα ή φρούτα.
Οι Κινέζοι καταναλωτές, στα μεγάλα αστικά κέντρα, έχοντας πλέον εξοικειωθεί με τα
δυτικού τύπου προϊόντα, επιλέγουν όλο και συχνότερα ζαχαρώδη παρασκευάσματα για
την καθημερινή τους διατροφή.
Το ποσοστό των ετησίων καταναλωτικών δαπανών για ζαχαρώδή παρασκευάσματα
ανήλθε το 2005 σε 1,13% (0,36% για ζάχαρη και ζαχαρώδη προϊόντα και 0,77 για
γλυκίσματα 11 .
Η μαρμελάδα αποτελεί ένα προϊόν που καταναλώνεται, κυρίως, με το πρωινό.
- οι μεγαλύτεροι σε ηλικία καταναλωτές, οι οποίοι χαρακτηρίζονται, γενικά, ως
συντηρητικοί και προσηλωμένοι στις παραδόσεις, καταναλώνουν περισσότερο ρύζι,
φρέσκα φρούτα και λαχανικά, και προτιμούν να πίνουν τσάι
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- οι νεώτεροι σε ηλικία, και ειδικά οι ηλικίες κάτω των τριάντα ετών, που διανύουν την
εφηβεία και την πρώτη τους νεότητα στην εποχή της ραγδαίας οικονομικής ανάπτυξης
της Κίνας, δεν ακολουθούν, πλέον, τόσο πολύ το παραδοσιακό μοντέλο διατροφής, και
υιοθετούν, όλο και περισσότερο, τις καταναλωτικές συνήθειες της Δύσης. Για τη
διατροφή τους προτιμούν προπαρασκευασμένα τρόφιμα, σνάκς, κρέατα και αλκοολούχα
ποτά
- τα παιδιά αρχίζουν να δείχνουν όλο και μεγαλύτερη προτίμηση για προϊόντα που
περιέχουν ζάχαρη και σοκολάτα
Οι έρευνες έχουν δείξει ότι η επιλογή των ειδών διατροφής γίνεται στα νοικοκυριά
από τη γυναίκα. Οι μητέρες της ηλικιακής κλίμακας 25-45 ετών, οι οποίες στις αστικές
περιοχές έχουν ένα μόνο παιδί (λόγω της πολιτικής γεννήσεων), επιλέγουν, ζαχαρώδη
προϊόντα για τα παιδιά τους.
Παρατηρείται, πάντως, ότι οι Κινέζοι καταναλωτές δεν έχουν ακόμη
συνειδητοποιήσει τη σχέση της ζάχαρης με την παιδική παχυσαρκία, και, έτσι, δεν
δείχνουν ενδοιασμό να αγοράζουν γλυκίσματα για τα παιδιά τους.
Ανάλογα με την ηλικία, διαφοροποιούνται και οι καταναλωτικές συνήθειες:
- Οι νέοι σε ηλικία καταναλωτές (επονομαζόμενοι και young achievers) προτιμούν για το
πρωινό τους, ψωμί με βούτυρο και μαρμελάδα, μπισκότα, ή έτοιμο παρασκεύασμα
ψωμιού με μαρμελάδα, βούτυρο ή σοκολάτα.
- Αντίθετα, οι ηλικίες 45-70 ετών, που προγευματίζουν με τσάι και ρύζι ή ντάμπλιγκς
(κινέζικο έδεσμα, παρόμοιο με τα ιταλικά νιόκι), δεν αποτελούν ομάδα-στόχο των
προϊόντων με συμπυκνωμένα φρούτα και ζάχαρη.
Στην Κινεζική αγορά υπάρχουν τόσο ξένες όσο και εγχώριες μάρκες μαρμελάδας.
Οι γεύσεις που προτιμούνται είναι, κυρίως, πορτοκάλι, φράουλα και βερίκοκο, αλλά και
πιο εξωτικές γεύσεις, όπως συνδυασμός τζίντζερ με πράσινο τσάι και συνδυασμός χουρμά
με μέλι.
Σημειώνεται ότι, στα κινεζικά σούπερ μάρκετ υπάρχουν μαρμελάδες ακόμη και
του ενός κιλού, στην τιμή των 11 ευρώ περίπου.
Ορισμένες βασικές ετικέτες μαρμελάδας που διατίθενται στην κινεζική αγορά
είναι οι Hero, Andros, Fragata, Schwart, kewpie και KJ. Οι τιμές κυμαίνονται μεταξύ 2,53,7 ευρώ ανά βαζάκι (340-560 γραμμαρίων).
Γλυκά κουταλιού
Στην κινεζική αγορά τα εν λόγω προϊόντα δεν κυκλοφορούν, υπάρχουν όμως
ομοειδή προϊόντα με το όνομα guantou, που αποτελούν μια μίξη κομπόστας και γλυκών
κουταλιού και διατίθενται σε υάλινες συσκευασίες των 450, 480, 700 και 720
γραμμαρίων, σε τιμές 70 λεπτών, 66 λεπτών, 89 λεπτών του ευρώ, 1,60 ευρώ και 96
λεπτών του ευρώ αντίστοιχα.
Βιολογικά προϊόντα
Τα τελευταία χρόνια, λόγω της μεγαλύτερης πρόσβασης στην πληροφόρηση, οι
Κινέζοι καταναλωτές εκδηλώνουν όλο και μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τα βιολογικά
προϊόντα.
Γενικά, όμως, τα εν λόγω προϊόντα έχουν μικρό μερίδιο αγοράς και στα ράφια των
σούπερ μάρκετ και των καταστημάτων τροφίμων καταλαμβάνουν μικρό χώρο.
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Οι εισαγωγές της Λ.Δ. Κίνας ζάχαρης, ζαχαρωδών προϊόντων και γλυκισμάτων
παρουσιάζουν συνεχή αύξηση τα τελευταία χρόνια. Το 2005 η αξία των εισαγωγών ήταν
45,1 εκ. δολάρια.
Οι κυριότερες χώρες-εξαγωγείς των εν λόγω προϊόντων στη Λ.Δ. Κίνας είναι η
Γαλλία, Η.Π.Α., Ιταλία, Ισπανία, Γερμανία και Ιαπωνία, ενώ το μεγαλύτερο μερίδιο στην
αγορά γλυκισμάτων έχει η πολυεθνική NESTLE.

ΣΤ. ΑΓΟΡΑ ΝΩΠΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΨΑΡΙΩΝ
Το ψάρι κατέχει ιδιαίτερη θέση στις διατροφικές συνήθειες των Κινέζων, ιδίως
στις παραθαλάσσιες και παράκτιες περιοχές, ενώ αποτελεί το έδεσμα που προσφέρεται σε
όλες τις εορταστικές συνεστιάσεις (σύμφωνα, μάλιστα, με τις λαϊκές δοξασίες, το
ιδεόγραμμα για το ψάρι συσχετίζεται με την έννοια της ευημερίας).
Το ψάρι, αποτελεί δημοφιλές έδεσμα στις τοπικές κουζίνες της Ν.Κίνας, και ιδίως
στην κουζίνα της Σαγκάης, Καντόνας και Shandong, ενώ στις κουζίνες του Hubei,
Guizhou και Guangxi προτιμάται το ποταμίσιο ψάρι. Στην κουζίνα του Πεκίνου, της
Β.Κίνας και, γενικά, όλων των ηπειρωτικών περιοχών, το ψάρι δεν είναι τόσο δημοφιλές,
καθώς προτιμάται το κρέας, λόγω του ψυχρότερου κλίματος, αλλά και της απόστασης για
τη μεταφορά του, που δεν επιτρέπει να διατηρηθεί φρέσκο.
Οι κινέζοι καταναλωτές προτιμούν τα μεγάλου μεγέθους ψάρια αλίευσης στην
ανοιχτή θάλασσα, και όχι τόσο τα ψάρια ιχθυοτροφείου, καθώς πιστεύουν ότι είναι πιο
νόστιμα και υγιεινά, ενώ τα διατροφικά σκάνδαλα των τελευταίων ετών για χορήγηση
απαγορευμένων αντιβιοτικών σε κινεζικές βιομηχανικές μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας
ενισχύουν την πεποίθηση αυτή.
Στις προτιμήσεις των καταναλωτών περιλαμβάνονται καλαμάρια, τσιπούρες και
μακριά και μεγάλα ψάρια, τα οποία βράζονται και γίνονται σούπες.
Στα κινεζικά σούπερ-μάρκετ και υπεραγορές υπάρχει μεγάλη ποικιλία ψαριών και
οστρακοειδών, και τα ψάρια είναι είτε ζωντανά, σε ειδικές προθήκες με νερό για να
επιλέγουν οι πελάτες, είτε φρέσκα, στον πάγο. Γενικά, οι κινέζοι καταναλωτές προτιμούν
τα ζωντανά από τα φρέσκα ψάρια, και τα φρέσκα από τα κατεψυγμένα.
Οι κινέζοι καταναλωτές, και ιδίως οι νέοι σε ηλικία καταναλωτές, των οποίων το
διαθέσιμο εισόδημα γίνεται όλο και μεγαλύτερο, είναι πρόθυμοι να δοκιμάσουν νέες
γεύσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται τα εισαγόμενα ψάρια, με διαφορετική γεύση από τα
ντόπια, παρά τις υψηλότερες τιμές (λόγω του μεταφορικού κόστους). Αντίθετα, στους
μεγαλύτερους σε ηλικία καταναλωτές, αποφασιστικός παράγοντας είναι η τιμή του
ψαριού.
Παρότι η ντόπια παραγωγή ιχθυηρών είναι πολύ μεγάλη, το μεγάλος μέγεθος των
καταναλωτών επιβάλλει την εισαγωγή ψαριών, ιδίως αυτών που δεν παράγονται στην
Κίνα, δεδομένων και των περιορισμών που έχει θέσει η Κυβέρνηση στην ωκεάνια
αλίευση. Εισαγωγές μεγάλων ψαριών και οστρακοειδών γίνονται, κυρίως, από Ινδία,
Ν.Α. Ασία, Η.Π.Α., Νορβηγία (σολομός), Ν.Ζηλανδία, Αυστραλία, Καναδά, Ιαπωνία,
Ρωσία και Ευρώπη.
Τα ψάρια που εισάγει η Κίνα είναι:
φρέσκα: χέλια, οστρακοειδή, μελανόψαρα, γαστερόποδα, μπακαλιάρος, καλαμάρια,
τσιπούρα.
κατεψυγμένα: καλαμάρια, ρέγκα, μπακαλιάρος, αρκτική γαρίδα (μεγάλη και μικρή),
λεπτουροσπαθόψαρο (trichiurus haumela), και τσιπούρα.
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Τα τελευταία χρόνια, υπάρχει ενδιαφέρον από την πλευρά των εισαγωγέων, και
για μικρού μεγέθους ψάρια (200-500 γρ.), καθώς το μέγεθός τους είναι ιδανικό για
μαγείρεμα στον ατμό, τον πιο δημοφιλή τρόπο μαγειρέματος στην Κίνα.
Αρμόδιος φορέας για τις εισαγωγές/ εξαγωγές προϊόντων αλίευσης στη Λ.Δ. της
Κίνας είναι ο παρακάτω:
China Chamber of Commerce of Import and Export of Foodstuffs, Native Produce &
Animal By-Products (CFNA)
Aquatic Products Division
Τηλ.: 0086-10-65223720, Φαξ: 0086-10-65139069
e-mail: xuweigiong@cccfna.org.cn
Ιστοσελίδα: www. agriffchina.com

Ζ. ΑΓΟΡΑ ΤΑΧΥΕΣΤΙΑΣΗΣ
Την τελευταία δεκαετία ο αριθμός και το είδος των εστιατορίων ταχυεστίασης
στην Κίνα έχει αυξηθεί, τόσο λόγω των τάσεων μιμητισμού των καταναλωτικών
συνηθειών της Δύσης, και της όλο και μεγαλύτερης έλλειψης χρόνου για πολύωρα
γεύματα με περισσότερα πιάτα, όσο και του γεγονότος ότι η τιμή τους είναι πιο προσιτή
από άλλα είδη εστιατορίων.
Τα εστιατόρια ταχυεστίασης στην Κίνα διακρίνονται σε δυτικού τύπου και
εστιατόρια που ειδικεύονται σε κινεζικό φαγητό.
Οι πιο σημαντικές ξένες αλυσίδες εστιατορίων ταχυεστίασης είναι οι:
-Kentucky Fried Chicken (KFC): κατέχει την ηγετική θέση στο χώρο με σχεδόν 1.700
εστιατόρια σε όλη την Κίνα. Ανήκει στην εταιρεία Yum! Brands, Inc,
Ηταν η πρώτη αλυσίδα ταχυεστίασης που άνοιξε στην Κίνα (1987), και παραμένει έκτοτε
η πιο δημοφιλής επιλογή των Κινέζων, καθώς ειδικεύεται στο τηγανητό κοτόπουλο, πιάτο
που συνάδει με τις τοπικές γεύσεις. Τα κοτόπουλα τα προμηθεύτεται από την τοπική
αγορά, ενώ τις προτηγανισμένες πατάτες και το καλαμπόκι τα εισάγει από τις Η.Π.Α., ως
κατεψυγμένα.
Μέση τιμη γεύματος (κρέας, τηγανιτές πατάτες, σαλάτα, αναψυκτικό και γλυκό): έως 30
Γιουάν (3 ευρώ περίπου).
- McDonald's: κατέχει τη δεύτερη θέση στην αγορά της Κίνας με 120 εστιατόρια.
Τα περισσότερα υλικά, όπως προτηγανισμένες πατάτες, κέτσαπ, ζάχαρη, γλυκόξινες
σάλτσες είναι εισαγόμενα από τις Η.Π.Α. Πρόσφατα, υπέγραψε συμφωνία με την Κρατική
Εταιρεία Πετρελαίου (Sinopec) για λειτουργία Drive-Through εστιατορίων σε επιλεγμένα
πρατήρια καυσίμων στην Κίνα.
- Mos Burger: αλυσίδα ιαπωνικών συμφερόντων που δραστηριοποιείται στην Ιαπωνία,
Σιγκαπούρη, Ταϊβάν και Ανατολική Κίνα. Ειδικεύεται στο κοτόπουλο τεριγιάκι, στο
στήθος κοτόπουλου, χάρια και χάρμπουγκερ. Το βοδινο κρέας το προμηθεύεται από ΣινοΟλλανδική Μεικτή Εταιρεία, ενώ τη σάλτσα σόγιας από την Ιαπωνία.
- Pizza Hut: Ανήκει στην ίδια εταιρεία με το KFC και ήταν το πρώτο εστιατόριο που
έκανε γνωστή την πίτσα στους Κινέζους (1990). Απαριθμεί περισσότερα από 225
καταστήματα σε όλη την Κίνα.
- Subway: Αμερικανική αλυσίδα που ειδικεύεται στα σάντουιτς
- Yoshinoya: Ιαπωνική αλυσίδα με καλής ποιότητας φαγητό που ταιριάζει στις
γαστρονομικές συνήθειες των Κινέζων, όπως ρύζι με βοδινό, κοτόπουλο ή χοιρινό.
Μέση τιμή πιάτου: 12 Γιουάν (1,25 ευρώ περίπου)
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Μέση τιμή γεύματος: 20-30 Γιουάν (2-3 ευρώ περίπου)
Με την εν λόγω αλυσίδα συνεργάζεται η Αμερικανικών συμφερόντων αλυσίδα παγωτών
DQ ice cream, που έχει προσαρμόσει τα προϊόντα της ώστε να ταιριάζουν με τα φαγητά
του εστιατορίου, προσφέροντας παγωτό με πράσινο τσάι (το οποίο είναι δημοφιλές τόσο
στην Ιαπωνία όσο και στην Κίνα).
Οι πιο σημαντικές τοπικές αλυσίδες είναι οι:
- Yonghe Dawang: δημοφιλής αλυσίδα Ταϊβανέζικων συμφερόντων, που αριθμεί 70
καταστήματα στην Κίνα. Το εν λόγω εστιατόριο είναι ανοικτό συνέχεια. Δε χρησιμοποιεί
εισαγόμενα υλικά, εκτός από ταϊβανέζικη σάλτσα σόγιας.
- Origus Pizza (Beijing Haolunge Restaurant Co., Ltd): τοπική αλυσίδα εστιατορίων με
φθηνή πίτσα, τηγανιτό κοτόπουλο, σούπες, σπαγγέτι, δυτικού τύπου κέικ κ.α.
- Chamate: Αλυσίδα εστιατοριών, όπου προσφέρεται κινεζικό τσάι με κινεζικά φαγητά
και σνάκς.
- Ma Lan La Mian: ειδικεύεται στα νούντλς και η μέση τιμή πιάτου είναι 10-15 Γιουάν
(1 έως 1,5 ευρώ περίπου).
- Lejazz: προσφέρει πιάτα παρόμοια με τα αμερικανικά φάστ φούντ και ειδικεύεται στο
κοτόπουλο (ψητό, BBQ ή ταριγιάκι).
Σημειώνεται ότι, η πλειοψηφία των ανωτέρω αλυσίδων εστιατορίων ταχυφαγίας
λειτουργούν με τη μέθοδο του franchising.
Καθώς η αρχική περιέργεια για τα ξένα εστιατόρια ταχυεστίασης έχει πλέον
ικανοποιηθεί στην Κίνα, σημαντικό είναι το ξένο εστιατόριο να προσαρμόσει στο μενού
του στοιχεία της κινεζικής γαστρονομικής κουλτούρας, όπως η προτίμηση για τα
καρυκεύματα και τη σάλτσα σόγιας, φαγητά όπως το ρύζι και το κοτόπουλο κ.α.
Η γνώση των βασικών αρχών της κινεζικής κουζίνας είναι απαραίτητη ώστε να
βρεθεί ο κατάλληλος τρόπος «παντρέματος» των στοιχείων που θα χαρακτηρίζουν το ξένο
εστιατόριο ταχυφαγίας και των στοιχείων της κινεζικής γαστρονομικής κουλτούρας.
Παρά το γεγονός ότι αυξάνεται η δημοτικότητα της Δυτικής κουζίνας, η σημασία
της παραδοσιακής κινεζικής κουζίνας παραμένει, καθώς, όπως προαναφέρθηκε, είναι
αναπόσπαστα συνδεδεμένη με τις πολιτιστικές αξίες του κινεζικού λαού.
Η κινεζική κουζίνα περιλαμβάνει περισσότερες υπο-εθνικές κουζίνες, εκ των
οποίων οι πιο σημαντικες είναι:
- η κουζίνα του Πεκίνου: το γνωστότερο πιάτο είναι η Πάπια Πεκίνου, ενώ τα πιο
δημοφιλή πιάτα είναι τα νούντλς (κινέζικα μακαρόνια), ντάμπλιγκς (μοιάζουν με τα
ιταλικά τορτελίνι, πρόκειται για γεμιστή ζύμη με λαχανικά ή κρέας), βραστά κρέατα, ρύζι
με ψιλοκομμένα λαχανικά ή κρέας (βρασμένο ή τηγανητό), εμβάπτισμα σε νερό που
κοχλάζει καρυκευμένου ωμού κρέατος για λίγα λεπτά μαζί με λαχανικά (hot pot).
- η κουζίνας της Καντόνας-Guangdong: κυριαρχείται από γλυκόξινες γεύσεις,
πολύχρωμα πιάτα και φρέσκα υλικά. Δημοφιλέστερο πιάτο είναι το κοτόπουλο.
Στην κουζίνα της Καντόνας, κάθε υλικό αξιοποιείται και μαγειρεύονται όλα τα είδη
κρέατος (ακόμη και πίθηκου).
- η κουζίνα της Σαγκάης: συνέπεια του κοσμοπολιτισμού της πόλης ήταν και η
ανάπτυξη μιας κουζίνας που συνδυάζει τις επιρροές που δέχτηκε η πόλη από τους
δυτικούς (Γάλλους, Άγγλους, Ιταλούς) κατά τη διάρκεια της ιστορίας της. Το πιο
δημοφιλές πιάτο είναι το ψάρι στον ατμό.
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- η κουζίνα του Σιτσουάν (Sichuan): η κατεξοχήν καυτερή κουζίνα της Κίνας, με τις
έντονες γεύσεις, όπου σε όλα τα πιάτα κυριαρχεί η σάλτσα με την καυτερή κόκκινη
πιπεριά Σιτσουάν 12 . Το χαρακτηριστικότερο πιάτο είναι το mapo tofu (είδος σόγιας).
Οι τεχνικές που κυριαρχούν στο μαγείρεμα είναι: τσιγάρισμα ψιλοκομμένων
υλικών σε καυτό λάδι (deep-frying), γρήγορο ανακάτεμα ψιλοκομμένων υλικών σε καυτό
λάδι (stir-frying), βράσιμο ωμού κρέατος σε καυτό νερό για λίγα λεπτά μαζί με λαχανικά
(hot pot), σιγοβράσιμο κρέατος ή ψαριού μαζί με καρυκεύματα (stewing), μαγείρεμα στον
ατμό (steaming) και κρυά πιάτα (τα οποία περιλαμβάνουν ένα μόνο είδος σαλάτας με
διάφορα λαχανικά, αρκετό σκόρδο και ελάχιστο σογιέλαιο).
Η ελληνική κουζίνα δεν είναι γνωστή ακόμη στην Κίνα. Οι Κινέζοι που έχουν το
κατάλληλο μορφωτικό επίπεδο γνωρίζουν ότι στην Ελλάδα παράγεται ελαιόλαδο, όμως δε
γνωρίζουν ακόμη τα χαρακτηριστικά της πιάτα και την ελληνική μαγειρική.
Οι κυριότερες διαφορές ανάμεσα στην κινεζική και την ελληνική κουζίνα είναι οι εξής:
- Στην κινεζική κουζίνα χρησιμοποιείται ως μαγειρικό έλαιο, κατά κύρο λόγο, το
σογιέλαιο. Στην ελληνική κουζίνα χρησιμοποιείται το ελαιόλαδο.
- Στην κινεζική κουζίνα τα υλικά ψιλοκόβονται με ειδικό μαχαίρι και μαγειρεύονται τη
στιγμή εκείνη, συνήθως στο ειδικό τηγάνι (γουόκ), με τις τεχνικές που περιγράφηκαν
παραπάνω. Στην ελληνική κουζίνα, πολλές φορές, τα φαγητά προετοιμάζονται και
απαιτείται μεγάλος χρόνος για το μαγείρεμά τους, συνδυάζοντας διάφορες τεχνικές
(όπως τηγάνισμα και ψήσιμο).
- Στην κινεζική κουζίνα τα λαχανικά δεν χρησιμοποιούνται σχεδόν ποτέ ωμά, για
σαλάτες, αλλά ψιλοκόβονται και μαγειρεύονται (στο ρύζι, στα νούντλς, στα
ντάμπλιγκς). Στην ελληνική κουζίνα οι σαλάτες με ωμά λαχανικά κατέχουν ιδιαίτερη
θέση.
- Στην κινεζική κουζίνα τα ψητά φαγητά δεν συνηθίζονται. Στην ελληνική κουζίνα τα
ψητά κρέατα ή ψάρια, όπως και τα φαγητά στη σχάρα αποτελούν δημοφιλή πιάτα.
Η σταθερή προμήθεια καλής ποιότητας βασικών υλικών είναι απαραίτητη για ένα
εστιατόριο ταχυεστίασης.
Οι περισσότερες πρώτες ύλες υπάρχουν στην Κίνα, όπως λαχανικά, κρέας και
ψάρι. Ειδικά, το κρέας είναι καλής ποιότητας και, σχετικά, φθηνό. Η προμήθεια κρέατος
μπορεί να γίνει από τα τοπικά δίκτυα διανομής.

Η. ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΚΑΠΝΟΥ-ΤΣΙΓΑΡΩΝ
Στη Λ.Δ. Κίνας, οι εισαγωγές καπνού, τσιγάρων και συναφών υλικών και
εξοπλισμού είναι ελεγχόμενες και βρίσκονται υπό την αποκλειστική εποπτεία του
κρατικού φορέα Tobacco Monopoly Administration. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως οι
ξένοι παραγωγοί που επιθυμούν να εξάγουν στη Λ.Δ. Κίνας επιβάλλεται να έρχονται σε
προηγούμενη συνεννόηση με τον συγκεκριμένο φορέα και να παίρνουν έγκριση - άδεια
από αυτόν.
Στην Tobacco Monopoly Administration υπάγεται η κρατική εταιρεία China
National Tobacco Import and Export Group Corp., η οποία διαθέτει υποκαταστήματα που
καλύπτουν όλο το εύρος της κινεζικής επικράτειας. Ο συγκεκριμένος όμιλος εταιρειών
εισάγει, κατ’ αποκλειστικότητα, το σύνολο των ποσοτήτων καπνού και τσιγάρων που
εισέρχονται στη χώρα, καθώς είναι ο μοναδικός εισαγωγέας που διαθέτει την
εξουσιοδότηση να συναλλάσσεται με το εξωτερικό. Κατά συνέπεια, αφού ο ξένος
12

Στενόμακρη, μικρού μεγέθους κόκκινη πιπεριά, εξαιρετικά καυτερή.
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εξαγωγέας λάβει την έγκριση από την Tobacco Monopoly να εξάγει στην Κίνα, θα
ξεκινήσει απευθείας διαπραγματεύσεις με το National Tobacco Imp. & Exp. Group,
προκειμένου να συμφωνήσει τους επιμέρους όρους της εμπορικής συνεργασίας.
Προοπτική για Εξαγωγές Ελληνικών τσιγάρων στην Κίνα
Η Κίνα είναι μια δύσκολα προσπελάσιμη αγορά για τους ξένους εξαγωγείς τσιγάρων,
επειδή:
Αποτελεί τη μεγαλύτερη χώρα παραγωγό τσιγάρων, καθώς και έναν από τους
σημαντικότερους εξαγωγείς τσιγάρων σε παγκόσμιο επίπεδο.
- Οι εισαγωγές της είναι μεν ογκώδεις, αφορούν όμως μεγάλες και διεθνώς φημισμένες
μάρκες τσιγάρων, οι οποίες είναι επαρκώς ανταγωνιστικές ώστε να σταθούν
μακροπρόθεσμα στην αγορά. Επιπλέον, η Κίνα εισάγει τσιγάρα μόνο από τη μητρική
εταιρεία κάθε εμπορικής επωνυμίας και όχι από τις αντιπροσωπείες της σε άλλα κράτη.
- Σε κάθε περίπτωση, εφόσον κάποια ελληνική μάρκα τσιγάρων επιδιώκει να επεκταθεί
στην κινεζική αγορά, θα πρέπει να υποβάλει στην National Tobacco Imp. & Exp. Group
μελέτη σκοπιμότητας, όπου να εκθέτει κυρίως: το εταιρικό προφίλ, τη μερίδα Κινέζων
καταναλωτών στην οποία στοχεύει, καθώς και τους λόγους για τους οποίους θεωρεί ότι
διαθέτει συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών της, που ήδη πωλούν το
προϊόν τους στην Κίνα. Το National Tobacco Imp. & Exp. Group, από την πλευρά του, θα
εξετάσει τις τρέχουσες ανάγκες της εγχώριας αγοράς και, σε συνάρτηση με αυτές, θα
κρίνει εάν η συγκεκριμένη μάρκα παρουσιάζει αξιόλογες προοπτικές ανάπτυξης στην
Κίνα, ώστε να εκκινήσει διαπραγματεύσεις με την Ελληνική εταιρεία.
Παραθέτουμε, για τους τυχόν ενδιαφερόμενους, τα στοιχεία επικοινωνίας του
αρμόδιου τμήματος του κινεζικού κρατικού ομίλου, με την επισήμανση ότι η όποια
μελέτη σκοπιμότητας θα ήταν προτιμότερο να υποβληθεί μέσω του Γραφείου μας,
προκειμένου να έχει μεγαλύτερη βαρύτητα απέναντι στους αποδέκτες της:
China National Tobacco Imp. & Exp. Group
Cigarette Imp. & Exp. Department
Επικοινωνία: κα Pan Jie, Υποδιευθύντρια
Τηλ.: 0086 10 63601537, φαξ: 0086 10 63605915, e-mail: panj@tobacco.gov.cn
Προοπτική για Εξαγωγές Ελληνικού Καπνού στην Κίνα
Η Κίνα κατατάσσεται 2η στις εξαγωγές καπνού σε διεθνές επίπεδο. Η ετήσια αξία
των εξαγωγών της στο συγκεκριμένο προϊόν είναι της τάξης των 0,28 δις δολαρίων, ενώ
εκείνη των εισαγωγών αγγίζει τα 0,25 δις δολάρια.
Ο καπνός Ανατολικού Τύπου, το κύριο είδος καπνού που παράγει η Ελλάδα, είναι
πλέον ελάχιστα δημοφιλής στην Κίνα. Από τους 2.050.000 τόνους φύλλων καπνού που
παράγονται στην Κίνα κάθε χρόνο, μόνο οι 8.400 τόνοι είναι ανατολικού τύπου, οι οποίοι
με τη σειρά τους εξάγονται σε άλλα κράτη, σε ποσοστό 80%. Επομένως, στην αγορά της
Κίνας καταναλώνεται μόνο το 20% του εγχώρια παραγόμενου καπνού ανατολικού τύπου,
το οποίο αντιστοιχεί σε μόλις 0,08% της συνολικής εγχώριας παραγωγής καπνού.
Αντίθετα, το μεγαλύτερο μερίδιο της παραγωγής καταλαμβάνουν τα καπνά Virginia, που
αποτελούν την κυρίαρχη πρώτη ύλη για την παρασκευή των κινεζικών τσιγάρων.
Ο μοναδικός Έλληνας εξαγωγέας καπνού στην Κίνα εξήγαγε καπνά Ανατολικού
Τύπου μέχρι το 2001, οπότε και σταμάτησαν οριστικά οι εξαγωγές του, ύστερα από
σταδιακή μείωση του όγκου τους. Οι λόγοι για τους οποίους έλαβε τέλος αυτή η εμπορική
συναλλαγή είναι : α) η ελάττωση της εγχώριας κατανάλωσης Καπνού Ανατολικού τύπου,
όπως ήδη προαναφέρθηκε, β) η υψηλότερη τιμή προσφοράς του ελληνικού καπνού,
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συγκριτικά με τα καπνά προμηθευτών από Τουρκία και Ταϊλάνδη, και γ) η κάλυψη, σε
μεγάλο ποσοστό, της εγχώριας ζήτησης καπνού Ανατολικού Τύπου από την εθνική
παραγωγή, η οποία αποδεικνύεται πλέον φθηνότερη από τις εισαγωγές σε καπνά αυτού
του είδους.
Οι ιθύνοντες του National Tobacco Imp. & Exp. Group έχουν εντοπίσει τους
αξιόλογους εξαγωγείς καπνού ανά τον κόσμο και διατηρούν ανοιχτό δίκτυο επικοινωνίας
με αυτούς. Μάλιστα, επισκέπτονται κατά διαστήματα και την Ελλάδα, για να προβούν σε
σχετικές επαφές. Κατά συνέπεια, εάν στο μέλλον διαφοροποιηθούν τα δεδομένα της
κίνησης στην αγορά καπνού και το National Tobacco Imp. & Exp. Group κρίνει επωφελή
την προμήθεια καπνού από τη χώρα μας, θα προβεί αυτόνομα σε αυτήν την κίνηση.
Προοπτική για Εξαγωγές Ελληνικών Φίλτρων στην Κίνα
Η Κίνα παράγει το 70% των φίλτρων που χρειάζεται, τόσο για εγχώρια
κατανάλωση, όσο και για εξαγωγές, ενώ το υπόλοιπο 30% το προμηθεύεται από το
εξωτερικό. Τα εισαγόμενα φίλτρα αγοράζονται σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές, κι
ενδεχομένως τα ελληνικά φίλτρα να αντιμετωπίσουν πρόβλημα έντονου ανταγωνισμού.
Ωστόσο, στην περίπτωση που πρόκειται για κάποιο φίλτρο ειδικών προδιαγραφών,
που για την παρασκευή του γίνεται χρήση υψηλής τεχνολογίας και ιδιαίτερης
τεχνογνωσίας, οι δυνατότητες για προώθηση είναι σαφώς περισσότερες. Η υψηλή
τεχνολογία και τεχνογνωσία είναι τομείς στους οποίους η Κίνα ακόμη παρουσιάζει
ελλείψεις, και γι’ αυτό οι εισαγωγές σε τέτοια είδη ενθαρρύνονται από το National
Tobacco Imp. & Exp. Group.
Όσοι Έλληνες παραγωγοί προσδοκούν να εξάγουν φίλτρα στην Κίνα, μπορούν να
αποταθούν στο αρμόδιο τμήμα του National Tobacco Imp. & Exp. Group (κατά
προτίμηση μέσω του Γραφείου μας):
China National Tobacco Imp. & Exp. Group,
Department of Machinery and Auxiliary Materials
Επικοινωνία: Mr. Yang Donglin, Division Chief (Filter Export & Import)
Τηλ.: 0086 10 63605365
Προοπτική για Κοινοπραξία Ελληνικών – Κινεζικών Καπνοβιομηχανιών
Οι κοινοπραξίες μεταξύ κινεζικών και ξένων καπνοβιομηχανιών στο κινεζικό
έδαφος δεν είναι δυνατές, καθώς ο κλάδος του καπνού, όπως ήδη επισημάνθηκε, αποτελεί
κρατικό μονοπώλιο.
Παρόλα αυτά, ενδεχομένως να υπάρχουν κινέζοι επιχειρηματίες που να έβλεπαν
ως ελκυστική την πιθανότητα να συνάψουν εμπορική συνεργασία με αντίστοιχες εταιρείες
στην Ελλάδα, για παραγωγή “under license”.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
A) Ταξιδιωτικές Πληροφορίες
Κατά τη διάρκεια της πτήσης προς Λ.Δ.Κίνας μοιράζονται στους επιβάτες δύο
διαφορετικά έντυπα προς συμπλήρωση, τα οποία αφορούν:
1) Δήλωση τυχόν ασθενειών επιβάτη
2) Δήλωση σκοπού επίσκεψής του στην Κίνα, στοιχεία τόπου διαμονής του στη χώρα,
τελωνειακή δήλωση, κλπ.
Τα έντυπα παραδίδονται κατά την άφιξη στο αεροδρόμιο. Στην επιστροφή
υποβάλλεται τελωνειακή δήλωση εξόδου.
Σε περίπτωση που το χρηματικό ποσό που φέρει μαζί του ο επιβάτης υπερβαίνει τα
5.000 USD, το συνάλλαγμα θα πρέπει κατά την άφιξη στο αεροδρόμιο να δηλωθεί. Κατά
την αναχώρηση από την Λ.Δ.Κίνας, ο ταξιδιώτης θα πρέπει επίσης να αναφέρει, εάν το
ποσό που μεταφέρει ξεπερνά τα 5.000 USD.
Πεκίνο
Το Πεκίνο, πόλη 3.000 ετών, είναι η πρωτεύουσα της Κίνας εδώ και 852 χρόνια
και αποτελεί το πολιτικό και πολιτιστικό κέντρο της χώρας (Η Σαγκάη είναι το εμπορικόοικονομικό κέντρο).
ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΛΗΣΗΣ ΠΕΚΙΝΟΥ: 0086- 10
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: 14,2 εκ. κάτοικοι (εκ των οποίων τα 3 εκ. δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι)
ΝΟΜΙΣΜΑ: ΓΙΟΥΑΝ ΚΙΝΑΣ (RMB), 10 ΓΙΟΥΑΝ= 1 ΕΥΡΩ
ΔΙΑΦΟΡΑ ΩΡΑΣ ΜΕ ΕΛΛΑΔΑ: 6 ώρες κατά τη χειμερινή περίοδο/5 ώρες κατά τη
θερινή περίοδο
ΩΡΕΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ:
ΣΟΥΠΕΡ-ΜΑΡΚΕΤ
ΚΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ: 8.00 π.μ.-10.00 μ.μ., ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΙ
ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ: 10.00π.μ.-10 π.μ., ΑΓΟΡΕΣ ΑΝΤΙΚΩΝ, ΧΑΛΙΩΝ,
ΕΠΙΠΛΩΝ: 6.00 π.μ.-6.00 μ.μ.
Όλα τα καταστήματα είναι ανοιχτά 7/7, ακόμη και τις αργίες.
ΚΙΝΕΖΙΚΑ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ: η μεγαλύτερη αλυσίδα Κινεζικών σούπερ μάρκετ στο
Πεκίνο είναι τα Jingkelong, όπου μπορεί κανείς να βρει όλα, σχεδόν, τα καταναλωτικά είδη.

ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΞΕΝΟΥΣ: Beijing
Friendship Store (Δ/νση:Jianguomenwai Dajie, Chaoyang District/ Sanlitun Lu,
Chaoyang District), Jenny Lou’s (Δ/νση: Chaoyang Park West Gate, Chaoyang District),
Carrefour (Δ/νση: B6 Yi East Beisanhuan Road, Chaoyang District).
Τα σούπερ μάρκετ με εισαγόμενα τρόφιμα είναι κατά πολύ ακριβότερα από τα κινεζικά
(ακόμη και τα ίδια προϊόντα που διατίθενται και στα κινεζικά σούπερ μάρκετ έχουν τη
διπλάσια, σχεδόν, τιμή).
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ: Υπάρχουν πάρα πολλά εστιατόρια στο Πεκίνο, και αντιπροσωπεύονται
όλες οι τοπικές κουζίνες. Τα κινεζικά εστιατόρια είναι, γενικά, φθηνά και το κόστος ανά
άτομο κυμαίνεται από 1,5 γιουάν (στα κινεζικά ταβερνεία) έως 80 γιουάν (στα ακριβά
κινεζικά εστιατόρια). Τα εστιατόρια με ξένη κουζίνα είναι κατά πολύ ακριβότερα και το
κόστος ανά άτομο μπορεί να φθάσει τα 400 γιουάν.
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ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ: 8.30 π.μ.-5.30 μ.μ.
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ: το συνηθέστερο μέσο μετακίνησης για τους ξένους είναι το ταξί.
Τα ταξί κυκλοφορούν εν αφθονία στο Πεκίνο και η διαδρομή των πρώτων τεσσάρων
χιλιομέτρων στοιχίζει 10 γιουάν, εφόσον δεν υπάρχει κίνηση.
Τα διάφορα χρώματα υποδηλώνουν την παλαιότητα του οχήματος.
ΑΡΓΙΕΣ:
1)Εβδομάδα Εορτής της Άνοιξης ή της Κινεζικής Πρωτοχρονιάς (Μετακινούμενη εορτή,
για το 2007 είχε οριστεί η εβδομάδα 17/2-23/2).
2) Εβδομάδα Εορτής του Εργαζομένου το Μάιο (1/5-7/5).
3) Εβδομάδα Εθνικής Εορτής τον Οκτώβριο (1/10-7/10).
ΚΛΙΜΑ: Ο χειμώνας από το Δεκέμβριο μέχρι το Μάρτιο είναι ιδιαίτερα ψυχρός, και η
θερμοκρασία μπορεί να πέσει έως και –10ο C.
Το καλοκαίρι, από Μάιο έως και Αύγουστο κάνει πολλή ζέστη, και η θερμοκρασία μπορεί
να φθάσει τους 38ο C.
Το κλίμα είναι πολύ ξηρό και υπάρχει υψηλή ατμοσφαιρική μόλυνση καθώς και πολλή
σκόνη, λόγω των πολλών εργοταξίων στην πόλη (λόγω Ολυμπιακών Αγώνων, τα παλιά
κτίσματα κατεδαφίζονται και ανεγείρονται μεγάλα, πολυώροφα κτήρια και ουρανοξύστες,
όπου στεγάζονται τόσο κατοικίες όσο και γραφεία).
Το κλίμα του Πεκίνου είναι, γενικά, ξηρό, και οι βροχοπτώσεις είναι πολύ σπάνιες, και
εκδηλώνονται την άνοιξη και το φθινόπωρο.
Κυριότερα Αξιοθέατα του Πεκίνου
1) Απαγορευμένη Πόλη
Η καρδιά της πόλης είναι μια έκταση 720 στρεμμάτων με 9.999 δωμάτια, γνωστή
και ως Palace Museum. Περιβεβλημένη από υδάτινη τάφρο και τείχος, υπήρξε ένα
πανίσχυρο κέντρο αποφάσεων απαγορευμένο για το λαό, από το οποίο κυβερνήθηκε η
αυτοκρατορική Κίνα επί 500 περίπου χρόνια κατά τις δύο τελευταίες δυναστείες των
Ming (ως το 1644) και των Qing (ως το 1911). Τα περισσότερα κτίρια κατασκευάστηκαν
την περίοδο 1406-1420.
Είσοδος μέχρι τις 16:00 μ.μ.
2) Πλατεία Τιαν Αν Μεν
Η μεγαλύτερη πλατεία στον κόσμο, γνωστή επίσης για τα γεγονότα του 1989,
βρίσκεται ακριβώς νότια της Απαγορευμένης Πόλης. Πάνω στην ίδια την πλατεία μπορεί
κανείς να δει το Μνημείο των Ηρώων του Λαού, που έχει τη μορφή οβελίσκου, και το
Μαυσωλείο του Προέδρου Μάο, που πέθανε το 1976. Στα δυτικά της πλατείας δεσπόζει
από τα τέλη της δεκαετίας του 1950 η Μεγάλη Αίθουσα του Λαού, το πιο επίσημο
κυβερνητικό κτίριο του Πεκίνου, με δεκάδες εντυπωσιακά σε όγκο δωμάτια. Εκεί
συνδριάζει το ΚΚΚ. Στα ανατολικά της πλατείας βρίσκεται το Κινεζικό Εθνικό Μουσείο,
που τελεί σήμερα υπό ανακαίνιση ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων του 2008.
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3) Σινικό Τείχος
Το μεγαλύτερο οχυρωματικό έργο στην ιστορία της ανθρωπότητας, με συνολικό
μήκος κατά την εποχή της ακμής της αυτοκρατορικής Κίνα 7.600 χιλιόμετρα. Η
κατασκευή του άρχισε τον 3ο αιώνα π.Χ. για να προστατεύει τη χώρα από τους επιδρομείς
του Βορρά και χρησιμοποιήθηκαν 180 εκατ. κυβικά μέτρα δομικών υλικών. Το χειμώνα,
οι επισκέπτες του πρέπει να είναι πολύ καλά προστατευμένοι από το κρύο, ενώ μεγάλη
προσοχή θέλει και η απότομη (ως 70%) κλίση πολλών τμημάτων του. Οι περισσότεροι
πηγαίνουν στο Μπανταλίνγκ, 70 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης, και το συνδυάζουν
με μια επίσκεψη σε έναν από τους παρακείμενους τάφους των 13 (από τους 16 συνολικά)
αυτοκρατόρων της δυναστείας των Ming.
Είσοδος μέχρι τις 17:00 μ.μ.
4) Ναός του Ουρανού
Μέσα στο ωραιότερο ίσως δημόσιο πάρκο του Πεκίνου, βρίσκεται το
αριστούργημα της κινεζικής αρχιτεκτονικής στον τομέα των ναών και, ταυτόχρονα, το
σύμβολο της πόλης του Πεκίνου. Χτισμένος στις αρχές του 15ου αι., κάηκε από πυρκαγιά
το 1889, αλλά ξαναχτίστηκε ακριβώς όπως ήταν λίγο αργότερα. Είναι, φυσικά,
στρογγυλός, όπως πίστευαν οι Κινέζοι ότι ήταν ο Ουρανός (ενώ η Γη ήταν για αυτούς
τετράγωνη).
Είσοδος μέχρι τις 16:00 μ.μ.
5) Θερινά ανάκτορα
Δίπλα στη λίμνη Kunming και μέσα σε ένα εκπληκτικής φυσικής ομορφιάς πάρκο,
βρίσκεται η θερινή κατοικία των Κινέζων αυτοκρατόρων, με κτίρια κυρίως του 18ου και
του 19ου αιώνα. Ξεχωρίζει ο μήκους 730 μέτρων ξύλινος διάδρομος, με ζωγραφικές
παραστάσεις σε όλο το μήκος του. Όπως και η Απαγορευμένη Πόλη, ο Ναός του
Ουρανού και το Σινικό Τείχος, τα ανάκτορα αυτά έχουν χαρακτηριστεί επισήμως από την
UNESCO ως «Μνημείο της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς».
Είσοδος μέχρι τις 17:00 μ.μ.
Βασικό λεξιλόγιο
Ni hao (Νί Χάαο) = Γειά σου/Γειά σας
Ni hao ma? (Νί Χάο μά) = Τι κάνεις; Πώς είστε;
Xie xie (Σιε σιε) = ευχαριστώ
Bu qua tsi (Μπουκάτσι) = παρακαλώ
Zai tsie (Τζάι τσίε) = αντίο
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Β) Διεθνείς Εκθέσεις Έτους 2007
NAME OF
EXHIBITION
The 5th International
Fair of Products for
Children Pregnant
Women; Int’l Fair of
Children’s Cloth
China Int’l Wine
Expo, Shanghai

The 13th Shanghai
International Clothing
& Textile Expo
The 89th China Int’l
Textile Expo Nanjing
China Int’l Garments
& Decoration Expo
2007
China International
Furniture Expo

PRODUCTS

VENUE & DATE

products for pregnant
women, infants and
children

China Int’l Exhibition
Center, Beijing,
Feb. 15, 2007

Branded wine,
technologies and
equipment, gifts,
handicraft and relevant
publishments
Garments, accessories,
material and home textiles

Shanghai Mart,
March 02~24, 2007

underwear, textile,
clothing
men’s wear, casual
clothes, garments 18~20th,
women’s and children’s
wear 24~26th
furnitures for various
purposes

China (Guangzhou)
Int’l Home Textile
Exhibition

textiles for homes

The 8th (Dongguan)
Int’l Footwear
Machinery & Material
Industry Fair
Fashion Show

footwear equipment and
material

The 3nd China
International Solarenergy and PV-project

solar energy and PV
products, equipment and
technology
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Handbags, shoes, travel
cases, fur coats

WEBSITE
www.jingzheng.com

Shanghai New Int’l Expo
Center,
March 15~17, 2007
Nanjing Int’l Exhibition
Center,
March 16~18, 2007
China Int’l Exhibition
Center, Beijing,
March 18~26

www.siec-ccpit.com

Chinese Export
Commodities Fair
Pazhou Complex,
Guangzhou,
March 18~30, 2007
Chinese Export
Commodities Fair
Pazhou Complex,
Guangzhou,
March 27~30, 2007
Guangdong Modern Int’l
Exhibition Center,
Guangdong,
March 28~31, 2007
Hong Kong Convention
& Exhibition Center,
Hong Kong,
March 28~30, 2007
Intex Shanghai,
Shanghai, April 2~4,
2007

www.ciff-gz.com

www.ckcf.cn

www.chiconline.com.
cn

www.ciff-gz.com

www.papercom.com.hk
www.aplf.com

www.ch-solar.com
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(Shanghai) Exhibition
Shanghai Int’l Boat &
Yacht Exhibition 2007
The 5th China
(Shanghai) Int’l
Family Decoration &
Home Textile
Exhibition
2007 China Int’l
Furniture Expo
Hong Kong Int’l
Electronics & IT
Expo, Spring 2007

yacht and other vessels,
ports, yacht clubs,
equipment for water
sports, consultancy
home decorations, textiles
and relevant products

Shanghai Exhibition
Center, Shanghai,
April 05~08, 2007

furniture for various
purposes, material
hardwar

Shanghai New Int’l Expo
Center, Shanghai,
April 10~12, 2007

communication products,
IT, internet, banking
electronic system,
consulting service
olive oil, olive oil by
products, other special
type edible oil, edible oil
by new products
bags, shoes, hats

Hong Kong Convention
& Exhibition Center,
Hong Kong, April 14~17,
2007
China World Trade
www.regalland.com
Center, Beijing,
April 16~18, 2007

The 3rd China
International
Exhibition of Olive
Oil & Edible Oil
The 99th National
Cases, Hats &
Footwear Fair
The Third Dongguan
bags, leather products and
Int’l Exhibition of
relevant machinery and
Leather, Cases & Bags material
China Franchise Expo
2007
The 8th China Int’l
Food & Beverage
Exhibition
The 6th China
(Guangzhou) Int’l
Dairy Industry
Exhibition
The 10th China HighTech Expo

www.cmpsinoexpo.c
om/boat

Shanghai Hew Int’l Expo
Center, Shanghai,
April 10, 2007

China Commodities City
Exhibition Center, Yiwu,
April 20, 2007
Guangdong Modern Int’l
Exhibition center,
Guangdong,
April 21~23, 2007
franchise
China World Trade
Center, Beijing,
April 21~23, 2007
alcohol drinks, soft drinks, Shanghai New Int’l Expo
sweets, other foods and
Center,
drinks
May 10~12, 2007
dairy products, processing Guangzhou Int’l
and packaging equipment, Convention & Exhibition
supplies and technology
Center (Chinese Export
Commodities Fair
Pazhou Complex),
May 11~13, 2007
electronics, modern
China Int’l Exhibition
communications, bioCenter, Beijing, May
engineering and medicine, 25~29, 2007
environment-preserving,
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www.21fe.com

www.yiwufair.com
www.cnleatherexpo.com
www.chinafranchisee
xpo.com
www.sialchina.net

www.fdcchina.com.c
n/seasoning

www.chitec.cn
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The 7th International
Exhibition for the
Food, Drink,
hospitality,
Foodservice, Bakery
& Retail Industries
Dalian Int’l Fur,
Down & Cashmere
Exhibition 2007

new material and energy
sources, modern and
environment-friendly
agriculture
food & drink, food service Hall 1 & 2 China World
equipment & supplies,
Trade Center, Beijing,
June 13~15, 2007
bakery equipment &
ingredients, hospitality
interiors
fur coats, leather shoes
and suitcase

Dalian Xinghai
Convention & Exhibition
Centre, Dalian World
Expo Center, Dalian,
Oct. 30, 2007
Shanghai New Int’l Expo
Center, Shanghai, Nov.,
2007

Shanghai Int’l Solar
Energy Symposium
and Exhibition for
Technology &
Equipment
The 9th China
(Shantou) Int’l Food
Expo

solar energy technology
and equipment

Boat China 2007

yacht and all kinds of
leisure boats, high-speed
boats, working boats, the
marine power system,
control system, propelling
system, devices and
equipment for water
sports
telecommunication
devices and service

China Int’l
information
Technology &
Telecommunication
Exhibition 2007
The 16th China Int’l
Exhibition of
Communications
Equipment &
Technology 2007

www.allworldexhibiti
ons.com

food, meat, seafood, wine,
tea, local food, packaging
and printing machine

information
communication service,
information
communication switching,
communication terminal
equipment and relevant
products,
telecommunications
increment service, next-

Lim Por Yen Int’l
Conference & Exhibition
center, Shantou,
November 23~26, 2007
The south dock, Jiuzhou
Port, Zhuhai,
March 28~31, 2007

www.sticec.com

Shanghai Everbright
Convention & Exhibition
Center, Shanghai,
June, 2007

www.eleptchina.com

Beijing, China Int’l
Exhibition Center,
Beijing

www.ptexpo.com.cn

www.boatchina.org
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generation network, online TV, cyber games,
digital technology and
products, digital
communication and
internet technology,
digital communication and
internet technology

Γ) Χρήσιμες Διευθύνσεις στο Διαδίκτυο
• Κυβερνητικοί κόμβοι
Chinese government – http://english.gov.cn
Ministry of Commerce – www.mofcom.gov.cn
Ministry of Finance – www.mof.gov.cn
Ministry of Foreign Affairs – www.fmprc.gov.cn
Ministry of Science and Technology – www.most.gov.cn
China Customs – http://www.customs.gov.cn
General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine –
http://www.aqsiq.gov.cn
China Council for the Promotion of International Trade – www.ccpit.org
China Statistical Information and Consultancy Center – www.csiccchina.com
China Economic Information Network – www.cei.gov.cn
China National Tourism Administration – www.cnta.com
State Intellectual Property Office – www.cpo.cn.net
State Council, News Office – China Information Net – www.china.org.cn/English/
State Economic & Trade Commission – www.setc.gov.cn
State Administration of Foreign Exchange - http://www.safe.gov.cn
State Statistical Bureau – www.stats.gov.cn
Hong Kong General Chamber of Commerce – www.chamber.org.hk
Hong Kong Trade Development Council – www.tdc.org.hk/main/
Macao Chamber of Commerce – www.acm.macauweb.com/new/english.htm
The People’s Bank of China – http://www.pbc.gov.cn
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•

Κόμβοι Διεθνών Οργανισμών

World Bank – www.worldbank.org
Asian Development Bank – www.adb.org/mainpage.asp
International Monetary Fund (IMF) – www.imf.org
International Chamber of Commerce – www.iccwbo.org
United Nations Development Program – www.undp.org
•

Ευρωπαϊκή Ένωση

Europa (in Greek) – www.europa.eu.int/index-el.htm
European Commission Delegation in China – http://www.delchn.cec.eu.int/en/
Guide to EU-China S & T Cooperation – www.area.fi.cnr.it/eu-china/
Asia Invest Program Secretariat – www.asia-invest.com
EU Market Access Database – www.mkaccdb.eu.int
FP6 – www.cordis.lu
http://www.delchn.cec.eu.int/en/eu_china_wto/EU%20China%20Trade%20Statistics.htm
•

Ειδησεογραφικοί κόμβοι – MME

Xinhua News Agency – www.xinhua.org
China Daily – www.chinadaily.com
People's Daily – www.peopledaily.com.cn
Far Eastern Economic Review – www.feer.com
South China Morning Post – www.scmp.com
The Wall Street Journal - Asia Edition – www.awsj.com
China Central Television – www.cctv.com
•

Μικτά (σινο-αλλοδαπά) εμπορικά επιμελητήρια

Canada China Business Council – www.ccbc.com
China Britain Business Council – www.cbbc.org
The United States - China Business Council – www.uschina.org
German Chamber of Industry & Commerce in Beijing – www.ahk-china.org
•

Βάσεις δεδομένων – πληροφοριών

China – World Trade Database – www.wtdb.com
MOFTEC - China Market Database – www.chinamarket.com.cn
Beijing Trade Point Database – www.tpbjc.gov.cn/english/tp.htm
Sinopolis Information Net – www.sinopolis.com
China On Line – www.chinaonline.com
Euro - China On Line – www.eurochinaonline.com/eng/index_e.asp
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Δ) Διευθύνσεις Ελληνικών Διπλωματικών Αρχών στην Κίνα
1) ΕΜΒΑSSY OF GREECE
& Consular Section
19, GUANG HUA LU, BEIJING 100600, P.R. OF CHINA
Tel.: (008610) 65321588, 65321317, 65321391
FAX : (008610) 65321277, 65320283, 65326705
E-mail: gremb.pek@mfa.gr
Web: www.grpressbeijing.com
Office for Economic & Commercial Affairs
No.6, Xin Yuan Nan Lu, Capital Mansion, Rm.4405, Beijing, 100004, P.R. China,
Tel.: (008610) 84868475, 84868476
Fax: (008610) 84868478
E-mail: greece@sohu.net
Defence Attache
Add: C-12C, Global Trade Mansion, 9A, Guang Hua Lu, Beijing, 100020
Tel.: (008610) 65033933
Fax: (008610) 65911733
Press Office
Add: Room 2901, Tower 8, Jian Wai SOHO, No. 39, Dongsanhuan Zhong Lu, Beijing
100022
Tel.: (008610) 58696755
Fax: (008610) 58696757
E-mail: grpress@sohu.net
Tourism Office
Add: Room 2902/03, Tower 8, Jian Wai SOHO, No. 39, Dongsanhuan Zhong Lu, Beijing
100022
Tel: (008610) 58696860/61/62
Fax: (008610) 58696863
E-mail: gnto@gntobeijing.com
2) CONSULATE GENERAL OF GREESE IN SHANGHAI
Suite 3501, The Center, 989 Changle Road, Shanghai 200031
Tel: (0086 21) 5467 0505
Fax: (0086 21) 5467 0202
E-mail: greekconsulate@126.com
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Office for Economic & Commercial Affairs
Tel: (008621) 5467 0509-10
Fax: (008621) 5407 5089
E-mail: pderm@citiz.net
Mercantile Marine Service
Suite 21D,Unit 10, Tower 6, Shi Mao Riviera Garden, Lane 2, Wei Fang Rd (W)
Pudong New District, Shanghai 200122
Tel.: (008621) 50817957
Fax : (008621) 50817967
E-mail: hma.shanghai@gmail.com
3) CONSULATE GENERAL OF GREECE IN HONG KONG
Room 1208, 12th Floor, Harcourt House, 39 Gloucester Road, Wan Chai, HK.
Tel.: (00852) 27741682
Fax : (00852) 27059796
E-mail: greekcg@biznetvigator.net
Web: http://www.greekconsulatehk.com
4) Προσεχώς, πρόκειται να λειτουργήσει και Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στην
Καντόνα.
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