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Συμφωνία εμπορίου Κίνας—Αυστραλίας
Παρότι στην πρόσφατη συνάντηση των ηγετών των χωρών μελών του APEC
οι αντιπροσωπείες των δυο χωρών δεν φάνηκε να ξεπερνούν τα κομβικά ζητήματα
που απασχολούν τις δυο πλευρές, τελικώς κατά την επίσημη επίσκεψη του κινέζου
προέδρου στην Αυστραλία έγινε εφικτό να προχωρήσουν οι δυο χώρες στην συνομολόγηση Δήλωσης Πρόθεσης για ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων που ήδη
συμπληρώνουν 10 έτη και αφορούν τη σύναψη ολοκληρωμένης εμπορικής συμφωνίας.
Η διμερής δέσμευση για υπογραφή της συμφωνίας το 2015 θα έχει ως αποτέλεσμα το 85% των εξαγωγών της Αυστραλίας προς την Κίνα να μην δασμολογούνται. Προοδευτικά μάλιστα εντός πέντε ετών θα ανέλθει το ποσοστό αυτό σε 95%.
Σημειώνεται ότι το 5,3% του ΑΕΠ της Αυστραλίας εξαρτάται από τις εξαγωγές της
προς την Κίνα, οι οποίες ανήλθαν το 2013 στα 132 δις δολ. ενώ οι κινεζικές εισαγωγές
αυξήθηκαν 14% το 2013 σε σχέση με το 2012 φτάνοντας τα 14 δις δολ.
Η πρόσβαση των αγροτικών επιχειρήσεων της Αυστραλίας στην Κίνα αποτέλεσε κομβικό σημείο των διαπραγματεύσεων, καθώς έχει γίνει σαφές ότι οι σημαντικού μεγέθους αυστραλιανές επιχειρήσεις έχουν σχέδια για επενδύσεις στην Κίνα και
να εκμεταλλευτούν την ήδη σημαντική θέση που έχουν αποσπάσει σε συνεργασίες με
κινεζικούς ομίλους διαχείρισης και παραγωγής αγροτικών προϊόντων. Η πιθανολόγηση της αύξησης των εξαγορών στον αγροτικό τομέα έχει προβληματίσει καθ’ όλην
τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων την κινεζική πλευρά, η οποία ωστόσο προσβλέπει σε ανάβαθμιση του επιπέδου παραγωγής και οργάνωσης της αγροτικής της οικονομίας με τη στρατηγική προσέγγιση, μέσω και από αυτήν την συμφωνία, με τις
αυστραλιανές επιχειρήσεις που ασχολούνται με την εξέλιξη με καινοτομικό τρόπο της
αγροτικής παραγωγής.
Η αυστραλιανή πλευρά προσπαθεί σε όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων
να διαχειριστεί τη διαρκώς αυξανόμενη διείσδυση κινεζικών επενδυτικών ομίλων στον
κλάδο εξόρυξης, διαχείρισης ορυχείων και εν γένει πρώτων υλών. Η προοπτική της
διευκόλυνσης αυτής της τάσης μετά τη σύναψη της συμφωνίας εκτιμάται ως δεδομένη
και η εξισορόπηση αυτής της εξέλιξης θα γίνει μέσω της διευκόλυνσης των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών στην Κίνα εκ μέρους αυστραλιανών συμφερόντων τραπεζικών οίκων.
Η διαχείριση της προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων επίσης αποτελεί
πρώτιστη προτεραιότητα για την Αυστραλία, γεγονός που επηρεάζει οπωσδήποτε και
τις διαπραγματεύσεις ΕΕ με Αυστραλία και Κίνα για τα ζητήματα αυτά. Εκτιμάται ότι η
ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων της συγκεκριμένης εμπορικής συμφωνίας θα
είναι η απαρχή για σημαντικές εξελίξεις στο παγκόσμιο εμπόριο γιατί τόσο το περιεχόμενό της όσο και το μέγεθος των συγκεκριμένων οικονομικών εταιρών θα αναδείξει
νέες ισορροπίες στην Ασία και συνεπώς στο παγκόσμιο εμπόριο.
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Αγορά εργασίας και επίπεδο φτώχειας στην Κίνα
Στο τέλος του 2012 ο πληθυσμός της χώρας σε ηλικία εργασίας (18-64 ετών)
έφθανε το 1,0040 δις άτομα. Το 33,6% του πληθυσμού απασχολείται στη γεωργία,
30,3% στη βιομηχανία και 36,1% στις υπηρεσίες.
Το επίσημο ποσοστό ανεργίας είναι 4,1%, το οποίο όμως αφορά μόνο την
ανεργία στα μεγάλα αστικά κέντρα. Η εκτίμηση από διεθνείς αναλυτές είναι ότι η ανεργία συνολικά κυμάνθηκε στο 6.2% ποσοστό που ανεβαίνει στο 7% με τη συμπερίληψη των μεταναστών των αγροτικών περιοχών.
Τα τελευταία χρόνια παρουσιάζεται το παράδοξο της ύπαρξης ανεργίας και
ταυτόχρονης έλλειψης εργατικού δυναμικού γεγονός που εξηγείται κυρίως από την
αναντιστοιχία προσφοράς και ζήτησης δεδομένου ότι η ζήτηση αφορά εξειδικευμένες
θέσεις εργασίας ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό ανέργων είναι ανειδίκευτοι εργάτες. Σημειώνουμε ότι το 2013 ο αριθμός των ατόμων που αποφοίτησαν από τα πανεπιστήμια
αναζητώντας μια θέση εργασίας ανήλθε στα 7 εκατομμύρια άτομα, γεγονός ενδεικτικό
της ανάγκης για συνεχή δημιουργία νέων θέσεων μέσω του υψηλού ρυθμού ανάπτυξης
Ο πληθυσμός που διαβιεί κάτω από το όριο της φτώχειας (2.300 MRB ήτοι 362
δολ. ΗΠΑ ετησίως από το 2011) ανέρχεται στο 6,1%.
Συχνά αναφέρεται η επιδίωξη του ευρύτερου κοινωνικού και ατομικού στόχου,
όπως διατυπώθηκε από την νέα κομματική ηγεσία, του ‘’κινεζικού ονείρου’’, ήτοι της
αναζωογόνησης και ενδυνάμωσης της κινεζικής κοινωνίας μέσω της ανάπτυξης της
οικονομίας και της ατομικής ευμάρειας του πολίτη.
Στο πλαίσιο αυτό και με δεδομένο ότι επί του παρόντος η εισοδηματική ανισότητα συνεχίζει να βρίσκεται σε ανησυχητικό επίπεδο (δείκτης Gini: 0,47, 2013) και η
δυσαρέσκεια των πολιτών βρίσκει νέους τρόπους έκφρασης στα κινεζικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποφασίστηκε εν νέου η αύξηση του ελάχιστου επιδόματος διαβίωσης
και του μισθού των χαμηλότερα αμειβόμενων κοινωνικών ομάδων, καθώς και η έναρξη
γενικευμένης εκστρατείας της νέας ηγεσίας για την πάταξη της κρατικής σπατάλης και
διαφθοράς.

Συστημική διασύνδεση χρηματιστηρίων Χόνγκ-Κόνγκ και Σαγκάης.
Μετά από αρκετές αναβολές, υλοποιήθηκε η ανακοινωθείσα από τον περασμένο Απρίλιο διασύνδεση των χρηματιστηρίων Σαγκάης και Χόνγκ-Κόνγκ. Διεθνείς
επενδυτές θα έχουν άμεση πρόσβαση στο Χρηματιστήριο της Σαγκάης αγοράζοντας
μετοχές καθώς αίρονται οι υφιστάμενες απαγορεύσεις. Παράλληλα για πρώτη φορά θα
μπορούν απευθείας επενδυτές της υπόλοιπης Κίνας να αγοράζουν μετοχές εισηγμένες
στο Χονγκ - Κόνγκ.
Στην ηπειρωτική Κίνα υπάρχουν δύο χρηματιστήρια αυτό της Σαγκάης Shanghai Stock Exchange (SHSE) και του Shenzhen, Shenzhen Stock Exchange (SZSE).
Επιπλέον, υπάρχει το χρηματιστήριο του Χογκ Κογκ, το Hong Kong Stock Exchange
(HKSE) στο οποίο παραδοσιακά διαπραγματεύονται οι μετοχές εταιρειών που εδρεύουν εκεί, τελευταία όμως έχει αυξηθεί ο όγκος των υπό διαπραγμάτευση μετοχών κινεζικών εταιρειών κυρίως κρατικά ελεγχόμενων που έχουν λάβει ειδική άδεια για εκεί
διαπραγμάτευση. Η εγγραφή στο χρηματιστήριο του Χογκ Κογκ έχει καταστεί το βασικό
μέσο άντλησης ξένων κεφαλαίων για τις κινεζικές επιχειρήσεις. Οι εγγραφές στα κινεζικά χρηματιστήρια δε γίνονται απλώς με καταχώρηση αλλά το κινεζικό σύστημα ρύθμισης της χρηματαγοράς απαιτεί προγενέστερη έγκριση. Τόσο ο διοικητικός έλεγχος
όσο και οι σχετικές διαδικασίες θεωρούντο υπερβολικές. Η συνεργασία “ShanghaiHong Kong Stock Connect” δίνει για πρώτη φορά τη δυνατότητα σε επενδυτές από όλο
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Εκδήλωση προβολής Ελλάδας ως επενδυτικού προορισμού.
Στις 19 Νοεμβρίου έλαβε χώρα στην Πρεσβεία μας εκδήλωση για την προβολή
της Ελλάδος στην Κίνα, ως ελκυστικού προορισμού κινεζικών επενδύσεων. Η εκδήλωση αποτέλεσε το αποτέλεσμα συνεργασίας με τις εταιρείες συμβούλων με έδρα το
Πεκίνο Orientas και Sunventures Capital οι οποίες και ανέλαβαν το κόστος της εκδήλωσης, η οποία πραγματοποιήθηκε αδαπάνως για το Ελληνικό Δημόσιο. Η εκδήλωση
περιελάμβανε τρεις παρουσιάσεις. Αρχικώς ο Επικεφαλής του Γραφείου ΟΕΥ κ. Εμμανουήλ Στάντζος, Γενικός Σύμβουλος Β΄, παρουσίασε την δύσκολη πορεία της ελληνικής οικονομίας των τελευταίων τεσσάρων ετών μέχρι την επιτυχή ανάκαμψή της, με
βάση και όλες τις Εκθέσεις των Διεθνών Οργανισμών που είδαν το φως της δημοσιότητας τελευταίως. Η παρουσίαση της Ελλάδος ως εξαιρετικά ελκυστικού προορισμού
για την υλοποίηση κινεζικών επενδύσεων αποτέλεσε επίκεντρό της παρουσίασής μας,
όσο και των λοιπών δυο εισηγήσεων που έγιναν στην εκδήλωση από τους επικεφαλής
των εταιρειών συμβούλων που συνεργάστηκαν με το Γραφείο μας για την εκδήλωση.
Τόσο ο κ. Τ. Καραγιάννης της Sunventures Capital όσο και ο κ. Dirk Laeremans της
Orientas ανέπτυξαν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που παρουσιάζει η Ελλάδα αυτή την
περίοδο σε σχέση με τα προγράμματα ιδιωτικοποιήσεων του ΤΑΙΠΕΔ, αλλά και τις
ιδιωτικές επενδύσεις σε δυναμικούς κλάδους της οικονομίας μας όπως ενέργεια, τουρισμός, επιχειρήσεις τροφίμων, καινοτομία, νέες τεχνολογίας.
Ειδική αναφορά έγινε και για το πρόγραμμα απόκτησης άδειας παραμονής στην
Ελλάδα μέσω της αγοράς ακινήτων και τα πλεονεκτήματα που παρουσιάζει σε σχέση
με άλλα ανταγωνιστικά προγράμματα.
Οι παρουσιάσεις πρόβαλλαν στους παρευρισκόμενους τα πλεονεκτήματα της
Χώρας μας ως επενδυτικού προορισμού, τονίζοντας τη γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας στη Ν.Α. Ευρώπη, τα επενδυτικά κίνητρα, τους θεσμούς και εργαλεία ανάπτυξης
επενδύσεων και επικεντρώθηκαν στους δυναμικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας,
με έμφαση στην τεχνολογία και στις εναλλακτικές μορφές ενέργειας.
Την εκδήλωση παρακολούθησαν 48 στελέχη επενδυτικών οίκων του Πεκίνου
και επενδυτές οι οποίοι στην μικρή δεξίωση που ακολούθησε εκφράστηκαν θερμότατα
για το περιεχόμενο των παρουσιάσεων και σημείωσαν τη γενική θετική προσέγγιση και
πρόθεσή τους να εντάξουν την Ελλάδα στο βασικό χαρτοφυλάκιο προώθησης των
επενδύσεων που εισηγούνται ως Συμβουλευτικές Εταιρείες.
Πολλές από τις εταιρείες και εκπροσώπους τους μας προσέγγισαν για να μετάσχουμε σε ενημερωτικές εκδηλώσεις στο μέλλον για να προβάλλουμε το επενδυτικό
περιβάλλον της Ελλάδος.
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Το Γραφείο ΟΕΥ Πεκίνο, αρμόδιο
για την Κίνα, Ταϊβάν και Μογγολία, είναι
στη διάθεση των επιχειρήσεων που επιθυμούν να αναζητήσουν την προώθηση
των προϊόντων τους στην αναπτυσσόμενη αγορά της Κίνας. Παρακαλούμε να
μας αποστείλετε σχετικώς αιτήματα και
παρατηρήσεις σας αναφορικά με θέματα
που δημοσιεύονται στο παρόν ενημερωτικό δελτίο.

τον κόσμο να επενδύουν απευθείας σε μετοχές της ηπειρωτικής χώρας ωστόσο δεν αίρονται ακόμα οι δεσμεύσεις πρόσβασης στην διαπραγμάτευση του νομίσματος από ξένους επενδυτές. Καθώς μετοχές
αρκετών μεγάλων εταιρειών, διαπραγματεύονταν και στο χρηματιστήριο
της Σαγκάης (σε γουαν με κωδικό «A») και στο Χονγκ Κονγκ (με κωδικό
«Η») η δυνατότητα κερδοσκοπίας ήταν υπαρκτή και η τιμή της μετοχής
τελικά παρουσίαζε σημαντικές διαφορές. Σύμφωνα με την Goldman
Sachs, η σύνδεση των δύο χρηματιστηρίων υπολογίζεται πως θα προσθέσει περίπου 855 νέες εταιρείες με κεφάλαιο άνω του 1 δις. δολαρίου
στην διεθνή κεφαλαιαγορά, αν υπάρξει πλήρης απελευθέρωση της
αγοράς.
Μόλις τον περασμένο Σεπτέμβριο η Κίνα άνοιξε την αγορά χρυσού
στους ξένους επενδυτές καθώς στο χρηματιστήριο χρυσού της Σαγκάης
εντός της ελεύθερης ζώνης εμπορίου, επιτράπηκε η διενέργεια συναλλαγών συμβολαίων χρυσού. Μετά την νέα μεταρρύθμιση θα είναι εφικτή
η διασύνδεση της εγχώριας αγοράς spot για περίπου 40 διεθνή μέλη
του χρηματιστηρίου με τις εγχώριες συναλλαγές χρυσού. Έτσι θα παραμεριστεί ο ρόλος κινεζικών θυγατρικών που μεσολαβούσαν για να
μπορούν οι αλλοδαπές εταιρείες να κάνουν συναλλαγές.
Σημειώνεται ότι η Κίνα έχει ήδη ξεπεράσει την Ινδία από το 2013, ως
ο μεγαλύτερος αγοραστής χρυσού στον κόσμο. Με την ενέργειά της
αυτή προσπαθεί μακροπρόθεσμα να καθιερώσει την τιμή αναφοράς για
όλες τις ασιατικές αγορές ώστε να προσελκύσει διεθνή κεφάλαια επενδυτών και να καταστεί και χρηματοοικονομικό κέντρο.
Επένδυση της Wall-Mart στην Κίνα.

Η μεγαλύτερη εταιρεία λιανικής παγκοσμίως πρόκειται να κατασκευάσει το πρώτο εμπορικό κέντρο στην
Κίνα, στην πόλη Zhuhai της επαρχίας Shandong της νότιας Κίνας. Πρόκειται για εμπορικό κέντρο επιφάνειας
100.000 τετρ. μέτρων που θα καλυφθούν από σημεία πώλησης της εταιρείας και το συνολικό κόστος κατασκευής προϋπολογίζεται σε 96,7 εκ. δολ.
Παράλληλα η εταιρεία στρέφεται στην αναβάθμιση της συνεργασίας που ήδη έχει συνάψει από το 2011
με το διαδικτυακό κόμβο παροχής υπηρεσιών e-commerce YHD, ανεβάζοντας το ποσοστό συμμετοχής στην
εταιρεία σε 51%. Ο συγκεκριμένος διαδικτυακός τόπος ιδρύθηκε το 2008 και προσφέρει υπηρεσίες business –
to – customers με παράδοση αυθημερόν ή την επομένη μέρα της συναλλαγής, σε πάνω από 100 πόλεις της
Κίνας, αποσπώντας το 1,4% της αγοράς B2C το δεύτερο τρίμηνο του 2014, όταν η Alibaba το ίδιο διάστημα
απέσπασε 50% των συνολικά 46 δις δολ. των συνολικών αγορών του διαδικτύου στην Κίνα.
Η Wall-Mart έχει ήδη 400 σημεία λιανικής πώλησης στην Κίνα και απασχολεί 100.000 υπαλλήλους, με
το πρώτο να ιδρύεται στην πόλη Shenzhen το 1996. Παράλληλα υπό την ιδιοκτησία της Wall-Mart δραστηριοποιείται και ο άλλος κολοσσός της χονδρικής αγοράς εμπορευμάτων των ΗΠΑ με την επωνυμία Sam’s Club
που επίσης ξεκίνησε το 1996 στην πόλη Shenzhen και διατηρεί 10 εμπορικά κέντρα σε 8 πόλεις της Κίνας.

