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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Για δεκάδες αιώνες η Κίνα βρισκόταν στο επίκεντρο του παγκόσμιου πολιτισμού 

αλλά και του εμπορίου. Ωστόσο, ήταν μια χώρα κλειστή στον υπόλοιπο κόσμο. Η 

Κίνα πλήρωσε την απομόνωση της με τους πολέμους του οπίου, με εμφύλιες 

συρράξεις και κατοχή μεγάλου τμήματος της χώρας από ξένες δυνάμεις, που 

σημάδεψαν το μεγαλύτερο μέρος του 19ου και του 20ου αιώνα. Η επικράτηση των 

κομμουνιστών το 1949 οδήγησε εκ νέου στην απομόνωση της Κίνας από τον 

υπόλοιπο κόσμο, απομόνωση που κράτησε μέχρι το 1979. Η ηγεσία του 

κομμουνιστικού κόμματος, επηρεασμένη σαφώς από την εκπληκτική οικονομική'·) 

πρόοδο των γειτονικών ασιατικών χωρών, αποφάσισε να προχωρήσει στη 

μεταρρύθμιση της κινεζικής οικονομίας, με έμφαση στη σταδιακή εφαρμογή των 

κανόνων της αγοράς. Είκοσι και πλέον χρόνια μετά, η εικόνα της κινεζικής 

οικονομίας έχει αλλάξει δραματικά, ιδίως στις νοτιοανατολικές επαρχίες όπου 

ξεκίνησαν οι μεταρρυθμίσεις.

Η κινεζική οικονομία σημείωσε την περίοδο αυτή ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης, τα 

κινεζικά προϊόντα κατέκλυσαν τις αγορές του εξωτερικού, ενώ επενδύσεις από όλο 

τον κόσμο εισρέουν στη χώρα για να εκμεταλλευθούν το χαμηλό εργατικό κόστος και 

τις τεράστιες δυνατότητες της κινεζικής αγοράς. Το συνολικό εμπόριο της Κίνας με 

τον υπόλοιπο κόσμο έφθασε το 2002 τα 460 δις δολάρια, ενώ οι άμεσες ξένες 

επενδύσεις ανήλθαν σε 52 δις δολάρια. Οι εκτιμήσεις των διεθνών οργανισμών 

προβλέπουν ότι η Κίνα θα μπορέσει να διατηρήσει ρυθμούς ανάπτυξης της τάξης του 

7% μέχρι το 2010, ενώ ιδιαίτερα σημαντικά γεγονότα θεωρούνται η πρόσφατη 

εισδοχή στον ΠΟΕ και η ανάληψη των Ολυμπιακών Αγώνων του 2008 από την πόλη 

του Πεκίνου.

Η μεταμόρφωση της κινεζικής οικονομίας έχει σημαντικές συνέπειες για ολόκληρο 

τον κόσμο και προφανώς και για την ελληνική οικονομία. Ήδη, πολλοί παραδοσιακοί 

κλάδοι της ελληνικής οικονομίας, όπως ο ναυπηγικός τομέας ή η 

κλωστοϋφαντουργία, δέχονται ισχυρότατο ανταγωνισμό από τα κινεζικά προϊόντα. 

Ταυτόχρονα, αρκετές ελληνικές επιχειρήσεις έχουν πραγματοποιήσει άμεσες ξένες 

επενδύσεις στην Κίνα, αν και η Ελλάδα υστερεί σημαντικά στον τομέα αυτό σε σχέση 

με τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ. Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι



να βοηθήσει τους έλληνες επιχειρηματίες ή ακαδημαϊκούς στην κατανόηση 

σημαντικών πτυχών της κινεζικής οικονομίας και κοινωνίας, που σχετίζονται άμεσα 

με το διεθνές εμπόριο και τις άμεσες ξένες επενδύσεις. Η εργασία έχει την εξής 

διάρθρωση:

Στο πρώτο κεφάλαιο δίνονται ορισμένα γενικά στοιχεία για τα δημογραφικά 

δεδομένα της χώρας με τον μεγαλύτερο πληθυσμό στον κόσμο, καθώς και μια 

σύντομη περιγραφή του πολιτικού συστήματος και της πολιτικής κατάστασης που 

επικρατεί σήμερα. Στο δεύτερο κεφάλαιο εξετάζεται η οικονομική πολιτική της Κίνας 

τα τελευταία δέκα χρόνια και συγκεκριμένα η μακροοικονομική, νομισματική και 

συναλλαγματική πολιτική, με έμφαση στην πορεία του κινεζικού νομίσματος.

Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύεται η πορεία του διεθνούς εμπορίου της χώρας και οι 

προοπτικές για το παγκόσμιο εμπόριο μετά την εισδοχή της Κίνας στον ΠΟΕ. Στο 

επόμενο κεφάλαιο εξετάζεται το δασμολογικό καθεστώς της Κίνας το οποίο 

βρίσκεται σε μεταβατικό στάδιο λόγω της πρόσφατης εισδοχής στον ΠΟΕ.

Στο πέμπτο κεφάλαιο εξετάζεται το πλαίσιο λειτουργίας των άμεσων ξένων 

επενδύσεων, ενώ στο έκτο κεφάλαιο αναλύεται το φορολογικό καθεστώς της Κίνας. 

Στο έβδομο κεφάλαιο γίνεται μια σύντομη περιγραφή της κινεζικής κουλτούρας και 

κυρίως εκείνων των χαρακτηριστικών της που σχετίζονται άμεσα με την 

επιχειρηματική δραστηριότητα. Τέλος, στο όγδοο κεφάλαιο εξετάζονται οι 

οικονομικές σχέσεις της Ελλάδας με την Κίνα.

Η ανάλυση των παραπάνω θεμάτων (και ιδίως της κινεζικής κουλτούρας) είναι 

αρκετά συνοπτική. Σκοπός της εργασίας δεν είναι η διεξοδική ανάλυση των 

επιμέρους ενοτήτων αλλά η παρουσίαση μιας γενικής εικόνας της κινεζικής 

οικονομίας, με έμφαση στους παράγοντες εκείνους που επηρεάζουν περισσότερο το 

διεθνές εμπόριο και τις επενδύσεις.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον καθηγητή μου κ. I Χατζηδημητρίου για τις 

πολύτιμες υποδείξεις του και τη συνολική βοήθεια που μου προσέφερε, χωρίς την 

οποία θα ήταν πολύ δύσκολη η ολοκλήρωση της εργασίας αυτής. Θα ήθελα επίσης να 

ευχαριστήσω το Σύνδεσμο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος και όλους τους συμφοιτητές 

μου που με βοήθησαν να συγκεντρώσω το υλικό στο οποίο βασίστηκε η εργασία.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1.1 Δη μογραφικά Στοιχεία

Με 1,3 δις κατοίκους, η Κίνα είναι η πολυπληθέστερη χώρα στον κόσμο καλύπτοντας 

το 21% του παγκόσμιου πληθυσμού.1 Ο τεράστιος πληθυσμός της Κίνας αποτελεί 

αναμφίβολα έναν από τους σημαντικότερους πόρους της ασιατικής αυτής χώρας αλλά 

ταυτόχρονα δημιουργεί σημαντικές προκλήσεις για το παρόν και το μέλλον της 

οικονομίας: Παρά τη γρήγορη οικονομική ανάπτυξη των τελευταίων χωρών, η 

προσφορά εργασίας ξεπερνά σαφώς τη ζήτηση με αποτέλεσμα την αύξηση της 

ανεργίας. Η αύξηση του πληθυσμού σε συνδυασμό με την άνοδο του βιοτικού 

επιπέδου δημιουργούν δεδομένα στην κατανάλωση τροφίμων που θα καταστήσουν 

την Κίνα τα επόμενα χρόνια έναν από τους μεγαλύτερους εισαγωγείς τροφίμων στον 

κόσμο. Τέλος, οι δημογραφικές πολιτικές που ακολουθήθηκαν στις προηγούμενες 

δεκαετίες οδήγησαν σε σημαντικά δημογραφικά και κοινωνικά προβλήματα που θα 

απασχολήσουν την Κίνα και ολόκληρο τον κόσμο τις επόμενες δεκαετίες. 1

Πίνακας 1.1 Συνοπτικά Δημογραφικά Στοιχεία

Πληθυσμός (Εκτίμηση Ιουλίου 2002) 1.284.303.705
Ηλικιακή Δομή % πληθυσμού Αρρενες Γυναίκες

0-14 ετών 24,3% 163.821.028 148.855.387
15-64 ετών 68,4% 452.354.428 426.055.713

65 ετών και άνω 7,3% 43.834.528 49.398.568
Ρυθμός Αύξησης του Πληθυσμού 0,87 %
Δείκτης Γεννήσεων 15,85 Γεννήσεις / 1000 άτομα
Δείκτης Θνησιμότητας 6,77 θάνατοι / 1000 άτομα
Αναλογία αρμένων / γυναικών

Σε ηλικία γέννησης 1,09 άρρενες / γυναίκα
Κάτω των 15 ετών 1,1 άρρενες / γυναίκα

15-64 ετών 1,06 άρρενες / γυναίκα
65 ετών και άνω 0,89 άρρενες / γυναίκα

Δείκτης Παιδικής Θνησιμότητας 27,25 θάνατοι / 1000 γεννήσεις

Προσδόκιμο Ζωής
Σύνολο
πληθυσμού

Αρρενες Γ υναίκες

71,86 έτη 70,02 έτη 73,86 έτη
Δείκτης Γονιμότητας 1,82 παιδιά ανά γυναίκα
HIV / AIDS Δείκτης εξάπλωσης ιού 0,2%
Αριθμός Φορέων του HIV 1.250.000
Αριθμός Θανάτων (1999) 17000

(Πηγή CIA World Fact Book 2002)

1 Στοιχεία του Ιουλίου 2002 από το CIA World Fact Book, περιλαμβάνεται το Χονγκ Κονγκ αλλά όχι 
η Ταϊβάν.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η ταχύτατη αύξηση του πληθυσμού της Κίνας οφείλεται στις δημογραφικές πολιτικές 

της δεκαετίας του 60 σε συνδυασμό με τη βελτίωση των δεικτών θνησιμότητας. Ο 

δείκτης γονιμότητας εκείνη την περίοδο ήταν στο επίπεδο των 5,8 γεννήσεων ανά 

γυναίκα (1,82 σήμερα). Ο ρυθμός αύξησης του πληθυσμού ανακόπηκε μετά το 1980 

για τους εξής λόγους: Πρώτον, κατά τη δεκαετία του 70 επεκτάθηκε και στην επαρχία 

το πρόγραμμα ελέγχου των γεννήσεων που ίσχυε στις αστικές περιοχές, ενώ από τις 

αρχές του 80, η εφαρμογή του οικογενειακού προγραμματισμού έγινε υποχρεωτική. 

Η δημογραφική πολιτική (που σε γενικές γραμμές ισχύει μέχρι σήμερα) προέβλεπε 

κυρίως την αυστηρή εφαρμογή του προγράμματος «ένα παιδί για κάθε οικογένεια» 

καθώς και κίνητρα για το γάμο των ζευγαριών σε μεγαλύτερη ηλικία (Banister, 

2002). Ο περιορισμός του ενός παιδιού ανά οικογένεια ήταν πιο ελαστικός σε 

ορισμένες εθνικές ομάδες (πχ στο Θιβέτ), ενώ μετά το 1995 επιτρέπεται σε 

οικογένειες το πρώτο παιδί των οποίων είναι κορίτσι, να αποκτήσουν και δεύτερο 

παιδί (σε μια προσπάθεια να περιοριστεί η εγκατάλειψη πολλών βρεφών ιδίως στις 

αγροτικές περιοχές). Δεύτερον, σημαντικός παράγοντας για τη μείωση του δείκτη 

γονιμότητας ήταν η άνοδος του βιοτικού επιπέδου ιδίως στις αστικές περιοχές όπου ο 

σχετικός δείκτης είναι μικρότερος του 1,52.

Πέρα από τη δραστική μείωση του ρυθμού αύξησης του πληθυσμού, οι δημογραφικές 

πολιτικές των προηγούμενων δεκαετιών είχαν και άλλες σημαντικές συνέπειες. Η 

πολιτική του ενός παιδιού είχε ως αποτέλεσμα την μεταβολή της αναλογίας ανδρών - 

γυναικών από το 0,98 στις μεγάλες ηλικίες (μια φυσιολογική τιμή καθώς αφορά 

πληθυσμούς που δεν επηρεάστηκαν από την πολιτική του ενός παιδιού) στο 1,1 για 

τις ηλικίες μέχρι 15 ετών. Το γεγονός αυτό αναμένεται να δημιουργήσει σημαντικά 

κοινωνικά προβλήματα τα επόμενα χρόνια καθώς και σημαντική αύξηση της 

πορνείας. Μια δεύτερη συνέπεια είναι οι αλλαγές στην ηλικιακή δομή του 

πληθυσμού: ο εκρηκτικός ρυθμός αύξησης του πληθυσμού κατά τις δεκαετίες του 60 

και του 70 σε συνδυασμό με την αυστηρή δημογραφική πολίτικη) των τελευταίων 20 

ετών είχαν ως αποτέλεσμα το 70% περίπου του πληθυσμού σήμερα να βρίσκεται σε 

παραγωγική ηλικία (15-65 ετών). Οι επόμενες δυο δεκαετίες μπορούν να 

χαρακτηριστούν ως η χρυσή εποχή της Κίνας από δημογραφική άποψη (Banister, 

2002), καθώς ο βαθμός εξάρτησης του μη ενεργού πληθυσμού από τον ενεργό θα 

είναι εξαιρετικά χαμηλός, με αποτέλεσμα σχετικά χαμηλές δαπάνες για εκπαίδευση

2 Βλ IMF, Working Paper: Economic Implications of China’s Demographics in the 2Γ1 Century, 
February 2003.
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και για κοινωνική ασφάλιση και ένα τεράστιο ανθρώπινο δυναμικό (734 

εκατομμύρια3) σε παραγωγική ηλικία. Η κατάσταση θα αλλάξει δραματικά μετά το 

2020 όταν οι γενιές του κινέζικου “baby boom” θα αποσυρθούν από την εργασία. Η 

Κίνα θα αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα με την γήρανση του πληθυσμού τα οποία 

ελπίζει να αντιμετωπίσει εν μέρει με τη σταδιακή άνοδο του κατά κεφαλήν 

εισοδήματος και άρα και της δυνατότητας χρηματοδότησης του κοινωνικού κράτους 

μετά το 2020.

Τα επίσημα στοιχεία για την ανεργία στην Κίνα αναφέρουν ποσοστό 7,7%. Η αύξηση 

της ανεργίας επιτείνεται από την ανάγκη αναδιάρθρωσης των κρατικών επιχειρήσεων 

και της αναμόρφωσης του στρατού. Σύμφωνα με την έκθεση της Asian Development 

Bank (Μάρτιος 2003) τα επίσημα στοιχεία για την ανεργία δεν καλύπτουν τους 

εργαζομένους που δεν είναι εγγεγραμμένοι στο Υπουργείο Εργασίας ενώ δεν 

λαμβάνουν υπόψη επίσης τους υποαπασχολούμενους στον αγροτικό τομέα και στις 

κρατικές επιχειρήσεις. Αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι περίπου 7.000.000 

εργαζόμενοι έχασαν τις θέσεις εργασίας τους στα τέλη του 2001 χωρίς να έχουν 

επαναπροσληφθεί.

Σύμφωνα με την έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης4 τα σημαντικότερα κοινωνικά 

προβλήματα που αντιμετωπίζει η Κίνα είναι τα εξής: Η αντιμετώπιση της φτώχειας 

στα πλαίσια ενός δεκαετούς προγράμματος (2000-2010) που καταρτίσθηκε σε 

συνεργασία με την Asian Development Bank και άλλους οργανισμούς. 

Προτεραιότητα θα δοθεί σε ορεινές και άλλες απομακρυσμένες περιοχές. Περίπου 

200 εκατομμύρια άτομα ζουν σε αγροτικές περιοχές κάτω από το επίπεδο φτώχειας. 

Ταυτόχρονα, αυξάνεται η φτώχεια στις αστικές περιοχές καθώς εντείνεται η ανεργία. 

Οι δείκτες παιδικής θνησιμότητας έχουν βελτιωθεί σημαντικά και δεν απέχουν πολύ 

από το επίπεδο των ανεπτυγμένων χωρών. Ωστόσο, σημαντικό είναι το πρόβλημα της 

αντιμετώπισης του HIV και άλλων μεταδοτικών ασθενειών (όπως φάνηκε πρόσφατα 

με το SARS). Ο αριθμός των φορέων του HIV παραμένει σχετικά χαμηλός αλλά η 

έκθεση προβλέπει αύξησή του στα 10 εκατομμύρια άτομα μέχρι το 2010 αν δεν 

ληφθούν άμεσα μέτρα πρόληνμης.

Τέλος, ιδιαίτερα σημαντικό είναι το θέμα της ασφάλισης και της υγειονομικής 

περίθαλψης του πληθυσμού. Το προηγούμενο σύστημα υγείας που βασιζόταν κυρίως 

σε τοπικές μονάδες υγείας έχει καταρρεύσει ιδίως στις αγροτικές περιοχές με

3 OECD, Main Economic Indicators, May 2003.
4 EU, Commission Working Paper, Country Strategy-China,2003.
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αποτέλεσμα, σύμφωνα με την Έκθεση της ΕΕ, το 70% περίπου του πληθυσμού 

σήμερα να είναι ανασφάλιστο και να μην έχει πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες 

υγείας.

1.2 Πολιτικά Στοιχεία

Η Κίνα κυβερνάται από το κινέζικο κομμουνιστικό κόμμα από το 1949. Το πολίτευμα 

της χώρας παραμένει σοσιαλιστικό κράτος όπου μοναδικό κόμμα είναι το ΚΚΚ. Το 

υψηλότερο όργανο εξουσίας είναι η επταμελής επιτροπή του Πολιτικού Γραφείου (ή 

Εθνικού Συμβουλίου) στην ηγεσία της οποίας βρίσκεται από το 1997 ο γενικός 

γραμματέας του ΚΚΚ Jiang Zemin. Ο Zemin είναι επίσης πρόεδρος της Κίνας και της 

Κεντρικής Στρατιωτικής Επιτροπής. Αλλοι σημαντικοί θεσμοί είναι το Υπουργικό 

Συμβούλιο με επικεφαλής τον πρωθυπουργό και το Εθνικό Λαϊκό Κογκρέσσο. Το 

τελευταίο ψηφίζει τους νόμους, επικυρώνει τις διατάξεις και εγκρίνει το Σύνταγμα. Η 

πιο σημαντική μεταρρύθμιση κατά την δεκαετία του 80 ήταν η καθιέρωση των 

εκλογών σε κοινοτικό επίπεδο για την ανάδειξη των μελών των τοπικών 

Συνελεύσεων (από τις οποίες προκύπτουν τα μέλη του Εθνικού Κογκρέσσου). Η 

διαδικασία αυτή εκτιμάται ότι μπορεί να αποτελέσει τη βάση για την εμπέδωση 

δημοκρατικών διαδικασιών σε υψηλότερο επίπεδο (Chow, 2002, Zhang, 1999).

Κατά τη διάρκεια του 16ου συνεδρίου του ΚΚΚ το φθινόπωρο του 2002 πάρθηκαν 

σημαντικές αποφάσεις. Η πιο σημαντική ήταν αναμφίβολα η παραχώρηση στους 

επιχειρηματίες της δυνατότητας να αποκτήσουν την ιδιότητα του μέλους του ΚΚΚ 

(μέχρι σήμερα αυτήν την δυνατότητα είχαν μόνο εργάτες και στρατιωτικοί). 

Επιπλέον, μεγάλος αριθμός της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος 

αντικαταστάθηκαν με νεότερα στελέχη που αναμένεται να προωθήσουν τις αλλαγές 

σε οικονομικό επίπεδο διατηρώντας παράλληλα την πολιτική σταθερότητα.

Η πολιτική κατάσταση στην Κίνα χαρακτηρίζεται από την προσπάθεια του ΚΚΚ να 

προωθήσει την αναμόρφωση της οικονομίας και να συνεχίσει την γρήγορη 

οικονομική ανάπτυξη χωρίς να παραχωρήσει το μονοπώλιο στην κρατική εξουσία. 

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Chow (2002), η κινέζικη ηγεσία είναι πρόθυμη να 

εξετάσει σχεδόν οποιαδήποτε μεταρρύθμιση στον τομέα της οικονομίας, όσο 

φιλελεύθερη και είναι αυτή, αλλά δεν δείχνει την ίδια προθυμία να προωθήσει 

πολιτικές μεταρρυθμίσεις προς την κατεύθυνση του εκδημοκρατισμού της χώρας. 

Κατά διαστήματα, η αντίδραση του ΚΚΚ σε κοινωνικές αναταραχές ή εκδηλώσεις 

όπως η εξέγερση των φοιτητών στην Τιενανμέν το 1989 ή πιο πρόσφατα οι
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διαδηλώσεις του κινήματος του Falun Gong, υπήρξε εξαιρετικά βίαια. Υποστηρίζεται 

ότι καθώς θα βελτιώνεται το βιοτικό επίπεδο του πληθυσμού θα υπάρχει συνεχώς 

μεγαλύτερη πίεση για ουσιαστικότερη συμμετοχή σε δημοκρατικές διαδικασίες. 

Ωστόσο, οι περισσότεροι Κινέζοι σήμερα μοιάζουν ικανοποιημένοι με το επίπεδο 

οικονομικής ανάπτυξης έστω και αν αυτή δεν συνδυάζεται με αντίστοιχη πρόοδο στο 

θέμα του εκδημοκρατισμού της χώρας.

1.3 Εξωτερικές Σχέσεις

Η Κίνα, ως μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας, προσπαθεί να αυξήσει την 

επιρροή και το ρόλο της στο διεθνές περιβάλλον με βασικό στόχο την προώθηση της 

οικονομικής ανάπτυξης. Σύμφωνα με την έκθεση της ΕΕ, στις περισσότερες 

περιπτώσεις η Κίνα κατάφερε να έχει κρατήσει εποικοδομητική στάση παράλληλα με 

την προάσπιση των συμφερόντων της. Για παράδειγμα, θετική θεωρείται η 

προσπάθεια προσέγγισης με τα 10 μέλη της Ένωσης Νοτιοανατολικών Ασιατικών 

Χωρών (ASEAN), ενώ ιδιαίτερα εποικοδομητική κρίνεται η συνεισφορά της Κίνας 

στην αντιμετώπιση της κρίσης στην κορεατική χερσόνησο. Ωστόσο, εξακολουθούν 

να υφίστανται πολλές συνοριακές διαμάχες (Ινδία, Τατζικιστάν, Ρωσία όπως επίσης 

τα νησιά Σπράτλι και Σενκάκου).

Οι σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και της Κίνας χαρακτηρίζονται συχνά από εντάσεις που 

προκαλούνται από θέματα όπως η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην 

Κίνα, η διαμάχη με την Ταϊβάν και η ανάπτυξη της αντιβαλλιστικής ασπίδας (NMD). 

Οι πολιτικές σχέσεις των δυο χωρών επιδεινώθηκαν μετά τον βομβαρδισμό της 

κινέζικης πρεσβείας στο Βελιγράδι τον Μάρτιο του 1999 αλλά στη συνέχεια 

σταδιακά αποκαταστάθηκαν. Όπως αναφέρεται στην έκθεση του υπουργού άμυνας 

των ΗΠΑ κ Ράμσφελντ,5 η Κίνα περιλαμβάνεται στους πιθανούς στόχους για τα 

αμερικανικά πυρηνικά όπλα μαζί με τη Συρία, το Ιράν και τη Βόρεια Κορέα. 

Εξάλλου, ο σημερινός πρόεδρος των ΗΠΑ έχει κατά καιρούς εκφράσει την άποψη ότι 

η Κίνα πρέπει να αντιμετωπίζεται από τις ΗΠΑ ως «στρατηγικός αντίπαλος».

Οι σχέσεις με την Ταϊβάν έχουν βελτιωθεί μετά την τελευταία κρίση στις αρχές του 

1996, όταν τα στενά της Ταϊβάν είχαν γίνει πεδίο δοκιμής των κινεζικών πυραύλων. 

Σύμφωνα με αναλυτές της Ταϊβάν/’ δεν αναμένεται κλιμάκωση της έντασης πριν από 

το 2008 και την ολοκλήρωση των Ολυμπιακών Αγώνων του Πεκίνου. Την ίδια * 6

3 US Nuclear Posture Review, 2002.
6 Taipei Review, April 2001.
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περίοδο αναμένεται η ολοκλήρωση του μεσοπρόθεσμου εξοπλιστικού προγράμματος 

της Κίνας που αναμένεται να ανατρέψει οριστικά τους αμυντικούς συσχετισμούς με 

την Ταϊβάν.

1.4 Ανακεφαλαίωση

Η χώρα με το μεγαλύτερο πληθυσμό στον κόσμο και με την ταχύτατα 

αναπτυσσόμενη «σοσιαλιστική οικονομία της αγοράς» μεταμορφώνεται συνεχώς τα 

τελευταία είκοσι χρόνια και προσπαθεί να ενταχθεί πλήρως στο διεθνές σύστημα. Σε 

δημογραφικό επίπεδο, οι πολιτικές που εφαρμόστηκαν μετά το 1980 μείωσαν το 

ρυθμό αύξησης του πληθυσμού σε φυσιολογικά επίπεδα και δημιούργησαν ιδιαίτερα 

ευνοϊκές συνθήκες για την οικονομική ανάπτυξη για τις επόμενες δυο δεκαετίες. 

Ωστόσο, σημαντικά προβλήματα, που σχετίζονται με τη γήρανση του πληθυσμού και 

τη βιωσιμότητα του συστήματος ασφάλισης, αναμένεται να δημιουργηθούν μετά το 

2020.

Σε πολιτικό επίπεδο παρατηρείται μια διατακτική προσπάθεια εκσυγχρονισμού του 

πολιτικού συστήματος με παραχώρηση περισσότερων ελευθεριών. Ταυτόχρονα, η 

Κίνα προσπαθεί να μειώσει τις εντάσεις στις σχέσεις της με χώρες όπως η Ταϊβάν και 

οι ΗΠΑ. Η Κίνα φιλοδοξεί επισήμως να αποτελέσει τον στυλοβάτη της ειρηνικής 

οικονομικής ανάπτυξης της Ασίας και ολόκληρου του κόσμου. Την ίδια στιγμή 

ετοιμάζεται να πραγματοποιήσει την πρώτη επανδρωμένη πτήση κινεζικού 

διαστημοπλοίου (στις αρχές του 2004), ενώ αυξάνει σταθερά τις αμυντικές της 

δαπάνες. Πολλοί φοβούνται την άνοδο μιας νέας αυταρχικής και ηγεμονικής δύναμης 

στο χώρο της νοτιοανατολικής Ασίας με απρόβλεπτες συνέπειες για την ισορροπία 

στην περιοχή.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
_________________________ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ_________________________

2.1 Εισαγωγή

Στις δυο δεκαετίες που ακολούθησαν την έναρξη των μεταρρυθμίσεων στην 

οικονομία το 1979, η ΛΔΚ κατάφερε να επιτύχει ένα μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 

μεγαλύτερο του 10% και ταυτόχρονα να διατηρήσει σε γενικές γραμμές τη 

νομισματική και συναλλαγματική σταθερότητα. Η ανάπτυξη της κινέζικης οικονομίας 

στα χρόνια αυτά χαρακτηρίζεται από αρκετές ιδιομορφίες: Πρώτον, η Κίνα μπόρεσε 

να συνδυάσει τη σταθερότητα στις τιμές (με εξαίρεση ορισμένα έτη στις αρχές της 

δεκαετίας του 90, ο πληθωρισμός κρατήθηκε σε χαμηλά επίπεδα) με την επίτευξη 

υψηλών ρυθμών ανάπτυξης του ΑΕΠ, παρά την άσκηση επεκτατικής νομισματικής 

πολιτικής. 1 Δεύτερον, από το 1993 και μετά, η κινέζικη οικονομία συνδυάζει έντονα 

πλεονασματικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και κίνησης κεφαλαίων με 

αποτέλεσμα την κατακόρυφη αύξηση των συναλλαγματικών διαθεσίμων της 

Κεντρικής Τράπεζας της Κίνας στα 286 δις δολάρια στα τέλη του 2002.2 Ταυτόχρονα, 

η συναλλαγματική ισοτιμία κρατήθηκε σταθερή στα 8,3 γιουάν ανά δολάριο, παρά τις 

ισχυρές πιέσεις που ασκήθηκαν στο κινέζικο νόμισμα ιδίως κατά την περίοδο της 

ασιατικής οικονομικής κρίσης (1997-1998). Στο κεφάλαιο αυτό θα υπάρξει μια 

σύντομη περιγραφή της οικονομικής πολιτικής που ασκήθηκε τα προηγούμενα 

χρόνια, καθώς και οι εκτιμήσεις για την τρέχουσα δημοσιονομική, νομισματική και 

συναλλαγματική πολιτική.

2.2 Δημοσιονομική Πολιτική

Η δημοσιονομική πολιτική μέχρι το 1998 ήταν μάλλον συντηρητική (Chow, 2002). 

Δόθηκε προτεραιότητα στην αναμόρφωση του φορολογικού συστήματος και στον 

περιορισμό της φοροδιαφυγής. Την ίδια περίοδο η κινέζικη οικονομία αναπτυσσόταν 

με υψηλούς ρυθμούς και αντιμετώπιζε προβλήματα πληθωρισμού που έφτασε το 

24,1% το 1994. Έτσι, η μακροοικονομική πολιτική στόχευε κυρίως στη μείωση του 

πληθωρισμού και στη διατήρηση των υψηλών ρυθμών ανάπτυξης. Βέβαια, ο

1 Ο ρυθμός αύξησης της ποσότητας χρήματος στην Κίνα ήταν περίπου διπλάσιος του ρυθμού αύξησης 
του πραγματικού ΑΕΠ τα τελευταία είκοσι χρόνια.
' Πηγή: Κεντρική Τράπεζα της Κίνας, τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της Κίνας είναι τα δεύτερα 
μεγαλύτερα στον κόσμο μετά από εκείνα της Ιαπωνίας.
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κρατικός προϋπολογισμός ήταν συστηματικά ελλειμματικός μετά το 1981, ωστόσο το 

έλλειμμα του προϋπολογισμού ήταν κατά μέσο όρο χαμηλότερο του 0,5% του ΑΕΠ 

και οφειλόταν στις διαρθρωτικές αδυναμίες του φορολογικού συστήματος και όχι 

στην προσπάθεια άσκησης επεκτατικής δημοσιονομικής πολιτικής (Chow, 2002 - Jia, 

2002). Η κατάσταση άλλαξε μετά το 1998. Η περιοριστική νομισματική πολιτική 

των προηγούμενων χρόνων (που στόχο είχε τη μείωση του πληθωρισμού) σε 

συνδυασμό με την επιβράδυνση της κινέζικης οικονομίας, λόγω της ασιατικής κρίσης 

και τη μείωση των κινέζικων εξαγωγών, είχαν ως αποτέλεσμα τη μείωση των τιμών 

κατά 2,7%, με την κινέζικη κυβέρνηση να αντιμετωπίζει το φάσμα του 

αποπληθωρισμού. Το πιο ανησυχητικό στοιχείο βέβαια ήταν η μείωση του ετήσιου 

ρυθμού ανάπτυξης της οικονομίας κάτω από το στόχο του 8%. Για την κινέζικη 

ηγεσία, η μείωση του ρυθμού ανάπτυξης κάτω από το επίπεδο του 8% ήταν και 

παραμένει ο χειρότερος φόβος της, καθώς το συγκεκριμένο επίπεδο ανάπτυξης 

θεωρείται απαραίτητο για την διατήρηση της αυξανόμενης ανεργίας σε ανεκτά 

επίπεδα. 1 * 3

Ο φόβος της επιβράδυνσης της κινέζικης οικονομίας οδήγησε στην υιοθέτηση 

επεκτατικής δημοσιονομικής πολιτικής από το 1998, η οποία συνεχίζεται μέχρι και 

σήμερα. Το έλλειμμα στον κρατικό προϋπολογισμό αυξήθηκε από τα 113 δις γιουάν 

το 1997 στα 167 δις το 1998 και στα 236 δις γιουάν το 1999.4 5 Αντίστοιχα, το 

έλλειμμα του προϋπολογισμού ως ποσοστό του ΑΕΠ αυξήθηκε από 1,1% το 1998 

στο 2,14% το 1999, και παρέμεινε σταθερά πάνω από το 2% για τα επόμενα χρόνια. 

Τα δημόσια ελλείμματα χρηματοδότησαν κυρίως επενδύσεις σε υποδομές. Συνεπώς, 

η κινέζικη κυβέρνηση προσπάθησε μετά το 1998 να αυξήσει τη συνολική ζήτηση 

στην οικονομία μέσω των δημοσίων επενδύσεων, ακολουθώντας μια καθαρά 

κεϋνσιανή πολιτική. Σημαντικές επενδύσεις έγιναν για τον εκσυγχρονισμό της 

γεωργίας (δίκτυα άρδευσης και σημαντικά αντιπλημμυρικά έργα), των 

τηλεπικοινωνιών και των μεταφορών. Χρηματοδοτήθηκαν επίσης επενδύσεις σε 

προγράμματα προστασίας του περιβάλλοντος και κατασκευής κατοικιών σε αστικές 

περιοχές (Jia, 2002).

1 Η υψηλή ανεργία θεωρείται ίσως η πιθανότερη πηγή πολιτικής αστάθειας στην Κίνα. Μάλιστα ο
Chow (2002) υποστηρίζει πως οι αντιδράσεις των φοιτητών που οδήγησαν στα γεγονότα του 1989
είχαν ως αφορμή την απότομη άνοδο της ανεργίας και του πληθωρισμού την περίοδο εκείνη.
4 Πηγή: ADB, βλ. Πίνακα 1.
5 Το 2002 το έλλειμμα του προϋπολογισμού ως ποσοστό του ΑΕΠ ήταν 3%, βλ. Πίνακα 1.
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Η χρηματοδότηση των αυξημένων δημοσίων δαπανών βασίστηκε αφενός στην 

αύξηση των δημοσίων εσόδων/’ αφετέρου στο δανεισμό μέσω μακροπρόθεσμων 

ομολόγων του δημοσίου. Για παράδειγμα, το 1998 εκδόθηκαν ομόλογα 

τριακονταετούς διάρκειας συνολικού ύψους 270 δις γιουάν, ενώ η έκδοση ομολόγων 

τα δυο επόμενα έτη απέφερε 110 και 150 δις γιουάν αντίστοιχα. Εκτός από τη 

χρηματοδότηση δημοσίων επενδύσεων, η επεκτατική δημοσιονομική πολιτική μετά 

το 1999 υποστηρίζεται από τις παρακάτω πολιτικές: Προσπάθεια αναδιανομής του 

εισοδήματος με στήριξη των μεσαίων και χαμηλών εισοδημάτων μέσω της αύξησης 

των επιδομάτων σε απολυμένους εργαζομένους κρατικών επιχειρήσεων, της αύξησης 

των μισθών πολλών μεσαίων και κατώτερων στελεχών της κρατικής μηχανής και της 

ενίσχυσης των συντάξεων. Αναμόρφωση της φορολογικής πολιτικής με κύριο στόχο 

την αύξηση των εξαγωγών. Όπως αναφέρει ο Jia (2002), σε μια προσπάθεια αύξησης 

των εξαγωγών το 1999 η κυβέρνηση αποφάσισε μεταξύ άλλων :

• Την αύξηση των επιστροφών φόρου για εξαγωγές προϊόντων που θεωρούνται 

διεθνώς ανταγωνιστικά.

• Τη μείωση του φόρου επί των επενδύσεων παγίου κεφαλαίου με έμφαση στις 

επενδύσεις για την ενσωμάτωση υψηλής τεχνολογίας.

• Τέλος, την επαναφορά του φόρου επί των αποδόσεων των τραπεζικών 

καταθέσεων σε μια προσπάθεια να στραφεί μεγαλύτερο μέρος των 

αποταμιεύσεων στη χρηματοδότηση επενδύσεων.

Η επεκτατική δημοσιονομική πολιτική είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση του δημοσίου 

χρέους από 10% ως ποσοστό του ΑΕΠ το 1998 στο 13,8% το 2000. Το ποσοστό αυτό 

είναι σαφώς μικρότερο σε σχέση με τις περισσότερες χώρες, ωστόσο πρέπει να 

σημειωθεί ότι για τον υπολογισμό του δεν λαμβάνονται υπόψη τα επισφαλή δάνεια 

πολλών κρατικών επιχειρήσεων. Αντίστοιχα, η ADB αναφέρει πως τα στοιχεία για τις 

δημόσιες δαπάνες δεν περιλαμβάνουν τη χρηματοδότηση των ζημιών των 

ελλειμματικών κρατικών επιχειρήσεων. Το ακριβές ύψος των επισφαλών δανείων 

είναι δύσκολο να προσδιοριστεί, όπως είναι δύσκολο να προβλεφθούν οι συνέπειες 

για το τραπεζικό σύστημα και την πορεία της οικονομίας από τα συσσωρευμένα 

επισφαλή δάνεια. Η ικανότητα της κυβέρνησης να χρηματοδοτεί τα ελλείμματα του 

προϋπολογισμού βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην παραδοσιακά ισχυρή τάση 6

6 Τα φορολογικά έσοδα αυξήθηκαν σημαντικά μετά το 1999 ως αποτέλεσμα της αναδιάρθρωσης του 
φορολογικού συστήματος, της βελτιωμένης μακροοικονομικής κατάστασης και της επιβολής φόρου 
στις χρηματιστηριακές πράξεις. Yongding, 2001.
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αποταμίευσης των κινέζικων νοικοκυριών (Jia, 2002). Η ζήτηση για τα κρατικά 

ομόλογα είναι ισχυρή παρά τα αρκετά χαμηλά επιτόκια, ενώ σύμφωνα με την έκθεση 

της Τράπεζας της Κίνας για το 2002. υπήρξε μείωση του ενδιαφέροντος για τα 

ομόλογα του αμερικανικού δημοσίου και στροφή των κινέζων επενδυτών προς τα 

εγχώρια ομιόλογα.

Τρέχουσα Δημοσιονομική Πολιτική

Σύμφωνα με την έκθεση της ADB για το 2002, αλλά και την έκθεση της Τράπεζας 

της Κίνας (Ιανουάριος 2003), η κινεζική κυβέρνηση συνεχίζει την άσκηση 

επεκτατικής δημοσιονομικής πολιτικής. Ωστόσο, το έλλειμμα του προϋπολογισμού 

μειώθηκε ελαφρά το 2001 στο 2,6% του ΑΕΠ (από 2,8 το 2000), ενώ για το 2002 

διαμορφώνεται στο 3%. Το 2002 η κυβέρνηση προχώρησε στην έκδοση ομολόγων 

αξίας 150 δις γιουάν, από τα οποία τα 125 δις θα καλύψουν ανάγκες του 

προϋπολογισμού επενδύσεων της κεντρικής κυβέρνησης, ενώ τα 25 δις θα 

διοχετευθούν στις τοπικές κυβερνήσεις. Οι πόροι αυτοί θα χρησιμοποιηθούν κυρίως : 

σε επενδυτικά προγράμματα στις δυτικές περιοχές, σε επενδύσεις εκσυγχρονισμού 

βασικών επιχειρήσεων, σε προγράμματα μεταφοράς υδάτινων πόρων από το νότο 

προς το βορρά και σε επενδύσεις στην ανώτερη εκπαίδευση.

Η συγκράτηση του ελλείμματος του προϋπολογισμού έγινε δυνατή χάρη στην αύξηση 

των δημοσίων εσόδων το 2001 κατά 22,2%, (17% σύμφωνα με τα στοιχεία του IMF). 

Τα αυξημένα δημόσια έσοδα αποδίδονται: Στην αυξημένη κερδοφορία των 

επιχειρήσεων, στη βελτίωση του συστήματος είσπραξης των φόρων καθώς και σε 

άλλους παράγοντες όπως η φορολόγηση της πώλησης μετοχών κρατικών 

επιχειρήσεων και η αύξηση εσόδων της Κεντρικής Τράπεζας της Κίνας. Αντίθετα, τα 

έσοδα από δασμούς μειώθηκαν σημαντικά καθώς η χώρα υλοποιεί τις δεσμεύσεις 

προς τον ΠΟΕ για σταδιακή μείωση των δασμών. Το 2002, τα δημόσια έσοδα 

αυξήθηκαν κατά 9,2% (η μικρότερη αύξηση των τελευταίων ετών), ενώ οι δαπάνες 

αυξήθηκαν κατά 18% σε σχέση με το 2001.

Σύμφωνα με την έκθεση της ADB, τα παραπάνω στοιχεία δεν αποδίδουν την πλήρη 

εικόνα της δημοσιονομικής κατάστασης της Κίνας σήμερα. Σημαντικός παράγοντας 

είναι τα εκτός προϋπολογισμού έσοδα των τοπικών κυβερνήσεων που εκτιμάται ότι 

αντιπροσωπεύουν ποσοστό 4-7% του ΑΕΠ. Η εκτεταμένη οικονομική δραστηριότητα 

των τοπικών κυβερνήσεων θεωρείται αρνητική γιατί πρώτον ενισχύει κατά κανόνα 

τοπικές επιχειρηματικές δραστηριότητες ανεξαρτήτως βιωσιμότητας των
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συγκεκριμένων επιχειρήσεων και περιορίζει με αυτόν τον τρόπο τη δυνατότητα της 

κυβέρνησης να χρηματοδοτήσει επενδύσεις στους ευαίσθητους τομείς της 

προστασίας του περιβάλλοντος και της ενίσχυσης του κοινωνικού κράτους. 

Δεύτερον, ενισχύει τις περιφερειακές ανισότητες καθώς οι πιο ισχυρές οικονομικά 

κυβερνήσεις των νοτιανατολικών περιοχών έχουν τη δυνατότητα να εισπράττουν 

τους περισσότερους φόρους. Ο περιορισμός των εκτός προϋπολογισμού εσόδων και 

δαπανών εκτιμάται ότι θα περιορίσει τη διαφθορά σε τοπικό επίπεδο και θα οδηγήσει 

σε καλύτερο καταμερισμό των πόρων με βάση τις προτεραιότητες της κεντρικής 

κυβέρνησης. Στην προσπάθεια ενσωμάτωσης των εσόδων αυτών στον κεντρικό 

προϋπολογισμό αντιδρούν πολλά στελέχη της διοίκησης των τοπικών κυβερνήσεων. 

Θεωρητικά, το δημόσιο χρέος της Κίνας ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι πολύ 

χαμηλότερο σε σχέση με τις περισσότερες αναπτυσσόμενες χώρες. Ωστόσο, θέματα 

όπως τα ελλείμματα κρατικών επιχειρήσεων και του συστήματος πρόνοιας ή τα 

επισφαλή δάνεια στον τραπεζικό τομέα καθιστούν δύσκολη την ακριβή εκτίμηση του 

πραγματικού ύψους του χρέους της οικονομίας. Στα τέλη του 2002, τα επισφαλή 

δάνεια των τεσσάρων κρατικών τραπεζών ανέρχονται στο 23% του χαρτοφυλακίου 

τους, ενώ άλλες εκτιμήσεις ανεβάζουν κατά πολύ το ποσοστό αυτό. Εξίσου αβέβαιη 

όσο και ανησυχητική είναι η εικόνα του χρέους του συστήματος κοινωνικής 

ασφάλισης που εκτιμάται ότι αντιπροσωπεύει ποσοστό 50- 150% του ΑΕΠ. Συνεπώς, 

η πραγματική δημοσιονομική κατάσταση είναι πολύ χειρότερη από την εικόνα των 

επίσημων στοιχείων. Η κυβέρνηση γνωρίζει τις επιπτώσεις από την έκρηξη του 

κρυφού χρέους και προωθεί μεταρρυθμίσεις τόσο στον τραπεζικό τομέα όσο και στο 

σύστημα κοινωνικής ασφάλισης.

2.3 Νομισματική Πολιτική

Από το 1978, η νομισματική πολιτική της κινεζικής κυβέρνησης έχει περάσει από 

διάφορα στάδια σε σχέση με τους βασικούς στόχους και τα εργαλεία εφαρμογής της. 

Επίσημα, ο στόχος της νομισματικής πολιτικής είναι να εξασφαλίσει σταθερότητα 

στις τιμές και στη συναλλαγματική ισοτιμία (που είναι ουσιαστικά κλειδωμένη από 

το 1994 στα 8,3 γιουάν ανά δολάριο), όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η έκθεση της 

Τράπεζας της Κίνας. Ωστόσο, εξίσου σημαντικός είναι ο στόχος της διατήρησης 

υψηλών ρυθμών ανάπτυξης, με αποτέλεσμα η κινεζική κυβέρνηση να καταφεύγει 

πολλές φορές στη χρήση επεκτατικής νομισματικής πολιτικής για να τονώσει τη 

ζήτηση στην οικονομία.
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Βασικοί Στόχοι Νομισματικής Πολιτικής

Μέχρι και τα μέσα της δεκαετίας του 90, η νομισματική πολιτική ήταν συντηρητική 

και αποσκοπούσε κυρίως στη μείωση του πληθωρισμού που αυξήθηκε σημαντικά 

στις αρχές της δεκαετίας του 90. Η κινέζικη κυβέρνηση είχε θέσει ως στόχο τη 

σταθερή αύξηση της ποσότητας χρήματος στην οικονομία σε αντιστοιχία με το ρυθμό 

ανάπτυξης του πραγματικού ΑΕΠ. Αν λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι μέχρι το 1998 η 

προσφυγή σε δημόσια ελλείμματα για την τόνωση της ζήτησης αποφεύγονταν, 

μπορούμε να πούμε ότι η κινεζική κυβέρνηση εφάρμοζε πιστά μονεταριστική 

οικονομική πολιτική (Chow, 2002, Yongding, 2001). Η εφαρμογή της πολιτικής 

αυτής, ωστόσο, και κυρίως ο έλεγχος της ποσότητας χρήματος από την κεντρική 

τράπεζα ήταν δύσκολη λόγω των διαρθρωτικών προβλημάτων του τραπεζικού 

συστήματος. Για παράδειγμα, στα τέλη του 1993 η οικονομία είχε υπερθερμανθεί με 

τον πληθωρισμό να φτάνει το 23%. Η αντίδραση της Τράπεζας της Κίνας ήταν να 

υιοθετήσει σφικτή νομισματική πολιτική για να μειώσει την ποσότητα χρήματος που 

κυκλοφορούσε στην οικονομία. Ορισμένα από τα μέτρα που ελήφθησαν ήταν:

• Ανάκληση πολλών δανείων κυρίως προς κρατικές επιχειρήσεις. Σύμφωνα με τον 

Yongding (2001), το ύψος των δανείων η χορήγηση των οποίων πάγωσε 

υπολογίζεται σε 80 δις γιουάν.

• Αύξηση των επιτοκίων και σύνδεση των αποδόσεων στις μακροπρόθεσμες 

καταθέσεις με τον πληθωρισμό, σε μια προσπάθεια να περιοριστεί η ρευστότητα 

στην αγορά.

• Τέλος, εφαρμογή διαφόρων διοικητικών μέτρων για τον περιορισμό της παροχής 

δανείων ιδίως στο χώρο των ακινήτων.

Το αποτέλεσμα ήταν η μείωση του M2 από 34% το 1993 στο 20% την επόμενη 

χρονιά. Η περιοριστική νομισματική πολιτική συνεχίστηκε μέχρι το 1997 οπότε, λόγω 

της επιβράδυνσης της οικονομίας και της μείωσης του πληθωρισμού, υπήρξε 

σημαντική χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής. Εξαλείφθηκαν οι περισσότεροι 

περιορισμοί ως προς το ύψος των δανείων που χορηγούσαν τα πιστωτικά ιδρύματα, 

μειώθηκε το ύψος των δεσμευμένων κεφαλαίων των τραπεζών και υπήρξε σημαντική 

μείωση στα επιτόκια παρέμβασης της κεντρικής τράπεζας. Όπως αναφέρει ο 

Yongding (2001), η περιοριστική νομισματική πολιτική που ασκήθηκε μέχρι το 1997 

υπήρξε αποτελεσματική ως προς τη μείωση του πληθωρισμού. Αντίθετα, η 

επεκτατική νομισματική πολιτική που ακολούθησε δεν ήταν το ίδιο επιτυχής με την
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αντιμετώπιση του αποπληθωρισμού και της οικονομικής επιβράδυνσης τα επόμενα 

χρόνια. Οι προσπάθειες της κεντρικής τράπεζας να αυξήσει το M2 στα επίπεδα του 

20% γενικά απέτυχαν. Το βασικότερο πρόβλημα για τα πιστωτικά ιδρύματα μετά τα 

μέσα της δεκαετίας του 90 δεν ήταν η ρευστότητα ή η κερδοφορία αλλά η 

αντιμετώπιση των επισφαλών δανείων. Οι ποινές για τους διοικητές τραπεζών που 

συνέχιζαν τη συσσώρευση επισφαλών δανείων ήταν υψηλές και καθιστούσαν τις 

τράπεζες ιδιαίτερα διατακτικές στη χορήγηση δανείων σε πολλές επιχειρήσεις. Έτσι, 

τα πιστωτικά ιδρύματα δεν έδειχναν πρόθυμα να επωφεληθούν από τη μείωση του 

επιτοκίου παρέμβασης για να δανειστούν κεφάλαια, ενώ προτιμούσαν να 

διοχετεύσουν την αυξημένη ρευστότητα από τη μείωση του ύψους των δεσμευμένων 

κεφαλαίων σε αδρανείς καταθέσεις στην κεντρική τράπεζα, παρά το χαμηλό επιτόκιο. 

Η επεκτατική νομισματική πολιτική συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Ωστόσο, η αποτυχία 

της νομισματικής πολιτικής να τονώσει την οικονομία εξηγεί ως ένα βαθμό την 

απόφαση της κινεζικής κυβέρνησης να βασίζεται σταθερά τα τελευταία πέντε χρόνια 

στην άσκηση κεϋνσιανής πολιτικής για να αυξήσει τον πληθωρισμό και να 

διατηρήσει τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης.

Εργαλεία νομισματικής πολιτικής

Μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 90 η κεντρική τράπεζα βασιζόταν κυρίως στη 

λήψη διοικητικών μέτρων για την άσκηση της νομισματικής πολιτικής. Το ύψος των 

επιτοκίων (όχι μόνο των επιτοκίων παρέμβασης αλλά και των επιτοκίων που 

χρησιμοποιούσαν οι εμπορικές τράπεζες για τις καταθέσεις και τις χορηγήσεις) και η 

ροή των δανείων προς τις επιχειρήσεις ελεγχόταν με διοικητικά μέτρα από την 

Τράπεζα της Κίνας. Οι δυνάμεις της αγοράς είχαν ελάχιστη έως ανύπαρκτη επίδραση 

στη διαμόρφωση των επιτοκίων και στη διαδικασία έγκρισης των χορηγήσεων. Τη 

δεκαετία του 90 ξεκίνησε μια προσπάθεια αναμόρφωσης του τραπεζικού συστήματος 

με έμφαση στη λειτουργία του με βάση τις αρχές της αγοράς, προσπάθεια που 

συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Η σταδιακή αναμόρφωση του τραπεζικού συστήματος 

επηρέασε σημαντικά και τον τρόπο άσκησης της νομισματικής πολιτικής. Όπως 

αναφέρεται στην έκθεση της Τράπεζας της Κίνας για το 2002, από το 1994 η άσκηση 

της νομισματικής πολιτικής βασίζεται πλέον και στους μηχανισμούς της αγοράς. 

Επιπλέον, δόθηκε πολύ μεγαλύτερη αυτονομία στις εμπορικές τράπεζες να 

καθορίζουν τα επιτόκια χορηγήσεων και καταθέσεων με βάση την προσφορά και τη 

ζήτηση χρήματος.
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Η νομισματική πολιτική μέσω των μηχανισμών της αγοράς πραγματοποιείται μέσω 

της αγοραπωλησίας χρεογράφων μεταξύ της κεντρικής τράπεζας και επιλεγμένων 

εμπορικών τραπεζών. Το σύστημα αυτό διαμορφώθηκε το 1998 και σήμερα περίπου 

40 εμπορικές τράπεζες είναι εξουσιοδοτημένες να αγοράζουν και να πωλούν κυρίως 

κρατικά ομόλογα αλλά και άλλους τίτλους. Η κεντρική τράπεζα χρησιμοποιεί τρεις 

βασικές κατηγορίες μηχανισμών παρέμβασης στην αγορά: Πρώτον, τις συμφωνίες 

επαναγοράς, με τις οποίες η κεντρική τράπεζα πουλάει στις εμπορικές τράπεζες 

χρεόγραφα, με τη συμφωνία να τα ξαναγοράσει κάποια δεδομένη στιγμή στο μέλλον. 

Με αυτόν τον τρόπο η κεντρική τράπεζα μειώνει προσωρινά τη ρευστότητα στην 

αγορά για να την αυξήσει ξανά στην ημερομηνία που ορίζεται από τη συμφωνία, 

(φυσικά μπορεί να πραγματοποιηθεί και η ακριβώς αντίθετη διαδικασία). Δεύτερον, 

την άμεση παρέμβαση στην αγορά χρήματος με την αγορά ή πώληση χρεογράφων 

(κυρίως κρατικών ομολόγων). Τρίτον, την έκδοση γραμματίων (με βραχυπρόθεσμη 

διάρκεια) από την ίδια την κεντρική τράπεζα της Κίνας.

Διαμόρφωση επιτοκίων

Το έναυσμα για την αναμόρφωση του συστήματος διαμόρφωσης των επιτοκίων 

δόθηκε με την αντίστοιχη έκθεση του Υπουργικού Συμβουλίου το 1993, ενώ οι 

βασικές γραμμές του προγράμματος μεταρρύθμισης του συστήματος καθορίσθηκαν 

από την κεντρική τράπεζα το 1995. Τα βασικά βήματα για την εφαρμογή του 

προγράμματος ήταν τα εξής:7

• Τον Ιούνιο του 1996, το επιτόκιο στη διατραπεζική αγορά χρήματος 

διαμορφώνεται ελεύθερα με βάση την αγορά και ζήτηση.

• Τον Ιούνιο του 1997, καθιερώνεται η διατραπεζική αγορά ομολόγων.

• Τον Σεπτέμβριο του 1999, εκδίδονται με επιτυχία κρατικά ομόλογα στη 

διατραπεζική αγορά.

• Τον Οκτώβριο του 1999, τα επιτόκια καταθέσεων για μεγάλα ποσά (κυρίως 

από ασφαλιστικές εταιρίες) μπορούσαν να αποτελέσουν αντικείμενο 

διαπραγμάτευσης με την εμπορική τράπεζα.

• Από το 1999, οι εμπορικές τράπεζες έχουν περιθώριο προσαρμογής κατά 30% 

του βασικού επιτοκίου δανεισμού τόσο για τις μικρές όσο και για τις μεσαίες 

επιχειρήσεις.

7 Εκθεση Κεντρικής Τράπεζας Κίνας. Ιανουάριος 2003.
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• Το Σεπτέμβριο του 2000, το επιτόκιο δανεισμού σε συνάλλαγμα 

απελευθερώθηκε. Αντίστοιχα, το επιτόκιο καταθέσεων για ποσά μεγαλύτερα 

των τριών εκατομμυρίων δολαρίων αποτελεί πλέον αντικείμενο 

διαπραγμάτευσης μεταξύ της επιχείρησης και της εμπορικής τράπεζας.

Όπως τονίστηκε στην αναφορά του 16ου Συνεδρίου του Κομμουνιστικού Κόμματος, η 

μεταρρύθμιση του συστήματος διαμόρφωσης των επιτοκίων πρέπει να έχει 

μεσοπρόθεσμα ως βασικό στόχο την άριστη κατανομή των χρηματοοικονομικών 

πόρων. Ταυτόχρονα, πρέπει να διασφαλισθεί η σταθερότητα της αγοράς χρήματος και 

ο εκσυγχρονισμός των πιστωτικών ιδρυμάτων. Ο στόχος είναι να εξαλειφθούν 

σταδιακά όλες οι δημοσιονομικές λειτουργίες της νομισματικής πολιτικής8. Η βασική 

προσέγγιση της μεταρρύθμισης είναι η απελευθέρωση των επιτοκίων του 

συναλλάγματος πριν από τα επιτόκια του εγχώριου νομίσματος, των επιτοκίων 

δανεισμού πριν από τα επιτόκια καταθέσεων και των επιτοκίων των 

μακροπρόθεσμων κεφαλαίων πριν από τα βραχυπρόθεσμα κεφάλαια.

Τρέχουσα Νομισματική Πολιτική

Η επεκτατική νομισματική πολιτική συνεχίστηκε το 2002. Το M2 αυξήθηκε κατά 

17% (14% το 2001) στα 18,5 τρις γιουάν. Η αύξηση του M2 ήταν μεγαλύτερη κατά 

10 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με την αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ. Τα δάνεια 

σε γιουάν από όλους τους πιστωτικούς οργανισμούς αυξήθηκαν κατά 1.8475 τρις 

γιουάν (η αύξηση των δανείων για το 2001 ήταν 603 δις γιουάν). Τα δάνεια σε 

συνάλλαγμα αυξήθηκαν κατά 9 δις δολάρια (6 δις μείωση το 2001). Ο συνολικός 

δανεισμός της οικονομίας για το 2002 έφτασε τα 14 τρις γιουάν, μια αύξηση περίπου 

14% σε σχέση με το 2001.

Σύμφωνα με την έκθεση της τράπεζας της Κίνας για το 2002, τα επισφαλή δάνεια 

όλων των πιστωτικών οργανισμών μειώθηκαν κατά 95 δις δολάρια στο 20% του 

συνολικού ενεργητικού τους (24% για το 2001). Αντίστοιχα, τα λογιστικά κέρδη των 

χρηματοοικονομικών οργανισμών αυξήθηκαν στα 38,5 δις γιουάν (14 δις το 2001). 

γεγονός που αποδεικνύει την πρόοδο που έχει συντελεστεί στο τομέα της διοίκησης 

των πιστωτικών ιδρυμάτων της ΛΔΚ.

8 Όπως η επιδότηση επιτοκίου για κρατικές επιχειρήσεις.
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Η σημαντική αύξηση του δανεισμού για το 2002 αποδίδεται σε τρεις βασικούς 

παράγοντες: Πρώτον, στην ενίσχυση της εσωτερικής και εξωτερικής ζήτησης. 

Δεύτερον, στη βελτίωση των εσωτερικών κινήτρων και στην άρση πολλών 

περιορισμών στη λειτουργία των πιστωτικών ιδρυμάτων. Τρίτον, στη δραστική 

μείωση της άμεσης χρηματοδότησης (κυρίως μέσω του χρηματιστηρίου) που έστρεψε 

περισσότερες επιχειρήσεις στις τράπεζες.

Το 2002 αυξήθηκαν σημαντικά οι καταθέσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων τόσο σε 

γιουάν όσο και σε συνάλλαγμα. Συγκεκριμένα, οι καταθέσεις σε γιουάν αυξήθηκαν 

κατά 2,78 τρις (763 δις γιουάν περισσότερο σε σχέση με το 2001), ενώ οι καταθέσεις 

σε δολάρια αυξήθηκαν κατά 10 δις (6,7 δις το 2001). Αντίστοιχη εικόνα εμφανίζουν 

οι καταθέσεις εταιριών που έφτασαν το 2002 τα 6 τρις γιουάν (αυξημένες κατά 953 

δις γιουάν), και οι καταθέσεις των νοικοκυριών που ανήλθαν σε 8,7 τρις γιουάν 

αυξημένες κατά 1,3 τρις γιουάν σε σχέση με το 2001. Σύμφωνα με την κεντρική 

τράπεζα της Κίνας, η ισχυρή αύξηση των καταθέσεων αντικατοπτρίζει αφενός την 

αύξηση του εισοδήματος των νοικοκυριών, αφετέρου τις περιορισμένες επενδυτικές 

δυνατότητες που προσφέρθηκαν στα νοικοκυριά το 2002. Επιβάλλεται, συνεπώς, η 

λήψη αποτελεσματικών μέτρων για τη διοχέτευση των αδρανών καταθέσεων στη 

χρηματοδότηση επενδύσεων.

Για το 2003, η έκθεση της τράπεζας της Κίνας αναφέρει ότι θα συνεχιστεί η ίδια 

νομισματική πολιτική, με βασικούς στόχους την ενίσχυση των επενδύσεων μέσω της 

λειτουργίας του χρηματοπιστωτικού συστήματος, την προώθηση της μεταρρύθμισης 

του μηχανισμού διαμόρφωσης επιτοκίων και τη διατήρηση της νομισματικής και 

συναλλαγματικής σταθερότητας. Οι κύριοι άξονες της νομισματικής πολιτικής για το 

2003 θα είναι οι εξής:

1. Ευέλικτη χρήση των διαφόρων εργαλείων της νομισματική πολιτικής ώστε να 

συνεχιστεί η σταθερή αύξηση της ποσότητας χρήματος σε επίπεδα ελαφρώς 

υψηλότερα από εκείνα του 2002. Έτσι, θα αυξηθεί ο αριθμός των primary 

dealers, θα υπάρχει στενότερη παρακολούθηση της ρευστότητας των 

τραπεζών ώστε να διαμορφώνεται άμεσα η πολιτική της κεντρικής τράπεζας 

σε σχέση με την ποσότητα χρήματος.

2. Για το 2003, τα επιτόκια σε γιουάν θα παραμείνουν σταθερά ενώ θα 

συνεχιστεί η μεταρρύθμιση του συστήματος διαμόρφωσης των επιτοκίων με 

βάση τις δυνάμεις της αγοράς. Είναι πιθανόν να υπάρξει περαιτέρω αύξηση
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του περιθωρίου διακύμανσης του βασικού επιτοκίου για πολλές κατηγορίες 

καταθέσεων και χορηγήσεων.

3. Θα επιταχυνθεί η μεταρρύθμιση του πιστωτικού συστήματος στις αγροτικές 

περιοχές ώστε να ενισχυθεί η χρηματοδότηση των αγροτών και των 

συνεταιρισμών. Επίσης, θα επιδιωχθεί η επέκταση των φοιτητικών δανείων με 

χρήση νέων τραπεζικών προϊόντων και ευνοϊκών επιτοκίων.

4. Θα επισημανθεί στις εμπορικές τράπεζες ο πιστωτικός κίνδυνος από την 

υπερβολική χρηματοδότηση της αγοράς ακινήτων, ιδίως σε περιοχές όπου οι 

ανατιμήσεις των τελευταίων ετών κρίνονται υπερβολικές (η έκθεση κάνει 

λόγο για φούσκες στην αγορά ακινήτων). Αντίθετα, θα υπάρξουν κίνητρα 

προς τις εμπορικές τράπεζες ώστε να αυξηθεί η χορήγηση στεγαστικών 

δανείων σε οικογένειες χαμηλών ή μεσαίων εισοδημάτων.

2.4 Συναλλαγματική Πολιτική

Μέχρι και τις αρχές της δεκαετίας του 90, η οικονομία της Κίνας ήταν ουσιαστικά 

κλειστή. Το 1978 οι εξαγωγές της Κίνας ήταν 10 δις δολάρια έναντι 266 δις το 2001.9 

Η συνολική αξία των εισαγωγών και εξαγωγών ήταν 20 δις δολάρια το 1978, ενώ το 

2001 έφτασε τα 498 δις δολάρια, που αντιστοιχεί στο 43% του ΑΕΠ. Ταυτόχρονα, τα 

τελευταία χρόνια η Κίνα βρίσκεται σταθερά μέσα στις τρεις χώρες με τη μεγαλύτερη 

εισροή άμεσων ξένων επενδύσεων. Οι οικονομικές μεταρρυθμίσεις ιδίως κατά τη 

δεκαετία του 90 είχαν ως συνέπεια το άνοιγμα της κινέζικης οικονομίας στον 

υπόλοιπο κόσμο αλλά και τη μεγαλύτερη εξάρτησή της από τις διεθνείς οικονομικές 

εξελίξεις. Σε μια ανοικτή και αναπτυσσόμενη οικονομία όπως αυτή της Κίνας, η 

συναλλαγματική πολιτική αποκτά ιδιαίτερη σημασία, τόσο για την ίδια την Κίνα, όσο 

και για τους βασικούς εμπορικούς της εταίρους. Όσο δε η κινεζική οικονομία 

αναπτύσσεται και αποκτά μεγαλύτερο ειδικό βάρος στην παγκόσμια οικονομία 

αγαθών και κεφαλαίων,10 τόσο θα αυξάνονται οι επιπτώσεις της ακολουθούμενης 

συναλλαγματικής πολιτικής, όχι μόνο για τις χώρες της νοτιοανατολικής Ασίας, αλλά 

για ολόκληρο τον κόσμο.

y Πηγή : ADB.
10 Η Κίνα αυτή τη στιγμή είναι η έβδομη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο, ενώ οι εξαγωγές της 
αντιστοιχούν στο 5 % του παγκόσμιου εμπορίου. Πηγή: ΠΟΕ.
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Η συναλλαγματική πολιτική κατά την περίοδο των μεταρρυθμίσεων

Μπορούμε να διακρίνουμε δυο βασικές περιόδους ως προς την ακολουθούμενη 

συναλλαγματική πολιτική στην Κίνα τις δυο τελευταίες δεκαετίες (Zhang, 2001-Xu, 

2000-Yongding, 2001): Η περίοδος μέχρι το 1993 χαρακτηρίζεται αφενός από την 

ύπαρξη ασφυκτικών συναλλαγματικών ελέγχων για τις συναλλαγές τόσο στο 

ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών όσο και στο ισοζύγιο κίνησης κεφαλαίων, αφετέρου 

από την ύπαρξη πολλαπλών ισοτιμιών (ως συνέπεια των συναλλαγματικών ελέγχων). 

Το μεγαλύτερο μέρος των συναλλαγών (80% κατά τον Xu, 2000) πραγματοποιούνταν 

σε αγορές ανταλλαγής νομισμάτων (swaps) στο Χονγκ Κονγκ ή τη Σιγκαπούρη. Η 

επίσημη ισοτιμία του κινέζικου νομίσματος εμφάνιζε αρκετά μεγάλη αστάθεια και 

υποτιμήθηκε σε αρκετές περιπτώσεις μέχρι το 1993. Σύμφωνα με τον Zhang (2001), 

οι τάσεις υποτίμησης του κινέζικου νομίσματος αντανακλούσαν τον υψηλό 

πληθωρισμό και τα ελλείμματα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της περιόδου 

εκείνης.

Η μεταρρύθμιση της συναλλαγματικής πολιτικής ξεκίνησε το 1993, με σταδιακή 

κατάργηση ορισμένων περιορισμών για τις κινήσεις στο ισοζύγιο τρεχουσών 

συναλλαγών11 και συγχώνευση των αγορών του κινέζικου νομίσματος (με παράλληλη 

κατάργηση των αγορών ανταλλαγής νομισμάτων στις γειτονικές χώρες). Επίσημα, η 

Κίνα ακολουθεί από το 1993 μέχρι και σήμερα πολιτική ελεγχόμενων κυμαινόμενων 

ισοτιμιών (managed floating system)11 12. Στην πράξη, το γιουάν είναι συνδεδεμένο με 

το δολάριο με πολύ μικρά περιθώρια διακύμανσης, η δε ισοτιμία είναι σταθερή στα 

8,27 γιουάν ανά δολάριο από το 199413. Συνεπώς, η συναλλαγματική πολιτική της 

Κίνας παραμένει σταθερή τα τελευταία 9 χρόνια, ενώ, σύμφωνα με την έκθεση της 

κεντρικής τράπεζας της Κίνας, δεν προβλέπεται αλλαγή πολιτικής μεσοπρόθεσμα. 

Σύμφωνα με τον Yongding (2001), τρία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά αυτής της 

πολιτικής: Η σχεδόν σταθερή συναλλαγματική ισοτιμία, ο συνδυασμός μόνιμων 

(μετά το 1993) πλεονασμάτων στα ισοζύγια τρεχουσών συναλλαγών και κίνησης 

κεφαλαίων και η ύπαρξη αυστηρών περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων (και κυρίως

11 Το 1996, η Κίνα ανακοίνωσε επίσημα την απελευθέρωση της αγοράς συναλλάγματος για τις
κινήσεις στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Αντίθετα, οι περισσότεροι περιορισμοί στην κίνηση 
κεφαλαίων παραμένουν μέχρι σήμερα 

Βλ. την Έκθεση της Τράπεζας της Κίνας, Ιανουάριος 2003.
13 Η ισοτιμία παρέμενε κλειδωμένη στα 8,27 γιουάν ανά δολάριο στα μέσα του 2003, παρά τις ισχυρές 
πιέσεις από τις ΗΠΑ και άλλες χώρες για ανατίμηση του γιουάν.
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βραχυπρόθεσμων κεφαλαίων).

Συμβατότητα της συναλλαγματικής πολιτικής με τους στόχους της νομισματικής 

πολιτικής

Ο βασικός στόχος της κινεζικής κυβέρνησης σε σχέση με τη διαχείριση της ανοικτής 

οικονομίας της Κίνας είναι να εξασφαλίσει τη σταθερότητα του γιουάν και 

ταυτόχρονα να διατηρήσει την αυτονομία στην άσκηση της νομισματικής πολιτικής. 

Η αυτονομία της νομισματικής πολιτικής θεωρείται απαραίτητη για την επίτευξη του 

βασικού μακροοικονομικού στόχου: υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης με χαμηλούς ρυθμούς 

πληθωρισμού (Chow, 2002 - Yongding, 2001). Ωστόσο, η διατήρηση μιας 

ουσιαστικά σταθερής ισοτιμίας εξ ορισμού δυσκολεύει την άσκηση αυτόνομης 

νομισματικής πολιτικής. Για παράδειγμα, ο βασικός στόχος της νομισματικής 

πολιτικής από το 1993 μέχρι το 1997 ήταν η μείωση του πληθωρισμού μέσω του 

ελέγχου της νομισματικής βάσης. Την ίδια περίοδο, η κινεζική κυβέρνηση αγόραζε 

μαζικά δολάρια σε μια προσπάθεια να αναχαιτίσει τις πιέσεις ανατίμησης του γιουάν 

που ασκούνταν από τα έντονα πλεονάσματα στα ισοζύγια τρεχουσών συναλλαγών 

και κίνησης κεφαλαίων. Η αύξηση των συναλλαγματικών αποθεμάτων (που 

συνεχίζεται μέχρι σήμερα) αύξανε την ποσότητα χρήματος στην οικονομία και 

δυσκόλευε την προσπάθεια άσκησης περιοριστικής νομισματικής πολιτικής. Έτσι, η 

κεντρική τράπεζα αναγκαζόταν να χρησιμοποιεί πολιτική αποστείρωσης (sterilisation 

policy), (Xu, 2000-Yongding, 2001) προκειμένου να περιορίσει τις επιπτώσεις στην 

αγορά του γιουάν από τις παρεμβάσεις της στην αγορά συναλλάγματος. Η πολιτική 

αποστείρωσης βασιζόταν σε παρεμβάσεις στην αγορά, όπως πώληση κρατικών 

ομολόγων στην διατραπεζική αγορά, αλλά και στη λήψη διοικητικών μέτρων, (όπως 

ανάκληση δανείων προς κρατικές επιχειρήσεις). Μετά το 1998 και μέχρι σήμερα, η 

νομισματική πολιτική είναι επεκτατική, ενώ τα πλεονάσματα στα ισοζύγια τρεχουσών 

συναλλαγών και κίνησης κεφαλαίων παραμένουν, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει 

άμεση ανάγκη εφαρμογής πολιτικής αποστείρωσης.

Βέβαια, η διατήρηση της αυτονομίας στην άσκηση της νομισματικής πολιτικής στα 

πλαίσια μιας συναλλαγματικής πολιτικής σταθερής ισοτιμίας βασίζεται αφενός στην 

ικανότητα της Κίνας να εφαρμόζει αποτελεσματικά πολιτική αποστείρωσης, 

αφετέρου στη διατήρηση των αυστηρών ελέγχων στις εκροές κεφαλαίων που σε 

γενικές γραμμές παραμένουν μέχρι σήμερα. Επίσης, σε μια προσπάθεια να 

θωρακιστεί η ισχύς του σταθερού γιουάν απέναντι σε ενδεχόμενες πιέσεις
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υποτίμησης, η κινέζικη κυβέρνηση ενθαρρύνει τη δημιουργία ισχυρών πλεονασμάτων 

στα ισοζύγια τρεχουσών συναλλαγών και κίνησης κεφαλαίων, ενώ ταυτόχρονα 

αγοράζει μαζικά το ξένο συνάλλαγμα για να αποφύγει τις πιέσεις ανατίμησης του 

εγχώριου νομίσματος. Οι πολιτικές αυτές έχουν σημαντικό κόστος για την κινεζική 

οικονομία ενώ δεν είναι βέβαιο ότι θα μπορούν να διατηρηθούν για πολύ καιρό. Για 

παράδειγμα, η Κίνα κατόρθωσε τα τελευταία είκοσι χρόνια να συνδυάσει αυστηρούς 

περιορισμούς στην εκροή κεφαλαίων με μια σταθερή ροή εισροών μακροπρόθεσμων 

κεφαλαίων που χρηματοδοτούν άμεσες ξένες επενδύσεις στην κινεζική οικονομία. Η 

σημασία των ελέγχων αυτών για τη διατήρηση της συναλλαγματικής σταθερότητας 

είναι καταλυτική, κάτι που φάνηκε κατά τη διάρκεια της ασιατικής κρίσης. Δε 

σημειώθηκε μαζική εκροή κεφαλαίων από την Κίνα που θα οδηγούσε ενδεχομένως 

σε υποτίμηση του γιουάν, αφενός λόγω των περιορισμών στην εκροή κεφαλαίων, 

αφετέρου λόγω της φύσης των ξένων κεφαλαίων που βρίσκονται σήμερα στην Κίνα, 

τα οποία είναι σχεδόν στο σύνολό τους μακροπρόθεσμα κεφάλαια, δεσμευμένα σε 

άμεσες ξένες επενδύσεις. Η διατήρηση των περιορισμών στην εκροή κεφαλαίων δεν 

θα είναι δυνατή για πολλά χρόνια ακόμα, καθώς η Κίνα καλείται να υλοποιήσει 

σταδιακά τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει έναντι του ΠΟΕ.

Βέβαια, ακόμα και αν δεν υπήρχαν οι συναλλαγματικοί περιορισμοί, η κεντρική 

τράπεζα της Κίνας θα μπορούσε να αναχαιτίσει ενδεχόμενες επιθέσεις στο γιουάν 

βασιζόμενη στα τεράστια συναλλαγματικά διαθέσιμα που έχει συσσωρεύσει. 

Ωστόσο, η συσσώρευση τόσο μεγάλων συναλλαγματικών διαθεσίμων 14 δημιουργεί 

μακροπρόθεσμα προβλήματα στρεβλούς κατανομής των πόρων και δεν μπορεί να 

συνεχιστεί εσαεί.

Η επιλογή της Κίνας να διατηρήσει ουσιαστικά σταθερή την ισοτιμία της 

αντικατοπτρίζει την επιθυμία για συναλλαγματική και νομισματική σταθερότητα 

(Yongding, 2001-Xu, 2000). Η συναλλαγματική σταθερότητα μειώνει την 

αβεβαιότητα και άρα μπορεί να ευνοήσει μακροπρόθεσμα την ανάπτυξη του διεθνούς 

εμπορίου και των επενδύσεων. Αντίθετα, ο Zhang (2001) υποστηρίζει πως μια 

ευέλικτη συναλλαγματική πολιτική θα δημιουργούσε λιγότερες στρεβλώσεις στην 

αγορά χρήματος μακροπρόθεσμα ενώ θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την 

τόνωση των εξαγωγών. Η κεντρική τράπεζα της Κίνας φαίνεται να υιοθετεί την 

πρώτη προσέγγιση.

14 286 δις δολάρια στα τέλη του 2002, Πηγή: Κεντρική Τράπεζα της Κίνας.
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Προοπτικές υποτίμησης - ελεύθερης διακύμανσης του γιουάν

Κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης των χωρών της νοτιοανατολικής Ασίας, 

πολλοί πίστευαν πως η Κίνα θα προχωρούσε σε υποτίμηση του γιουάν, σε μια 

προσπάθεια ανακοπής της μείωσης των εξαγωγών και τόνωσης της οικονομίας. Η 

κινεζική κυβέρνηση επέλεξε να μην υποτιμήσει το γιουάν αν και η κινεζική 

οικονομία είχε σαφώς επιβραδυνθεί και επιπλέον αντιμετώπιζε τον κίνδυνο του 

αποπληθωρισμού. Ο Yongding (2001) αποδίδει τη στάση της κινεζικής κυβέρνησης 

στους εξής παράγοντες : 1) Η κινεζική ηγεσία φοβάται τις επιπτώσεις για τη 

σταθερότητα του χρηματοοικονομικού συστήματος από μια υποτίμηση του γιουάν. 2) 

Μια ενδεχόμενη υποτίμηση του γιουάν θα οδηγούσε σε σειρά υποτιμήσεων από τις 

υπόλοιπες ασιατικές χώρες που θα επιδείνωνε την ασιατική κρίση. 3) Η μείωση των 

κινεζικών εξαγωγών οφειλόταν κυρίως στη μείωση της ζήτησης από τις υπόλοιπες 

ασιατικές χώρες λόγω της κρίσης και όχι στη μειωμένη ανταγωνιστικότητα των 

κινεζικών προϊόντων. Οι κινεζικές εξαγωγές προς τις ΗΠΑ και την ΕΕ δε σημείωσαν 

κάμψη τη συγκεκριμένη περίοδο. 4) Το μεγαλύτερο ποσοστό των κινεζικών 

εξαγωγών αφορούσε προϊόντα με σχετικά μικρή εγχώρια παραγόμενη προστιθέμενη 

αξία. Συνεπώς, ενδεχόμενη υποτίμηση του γιουάν θα είχε περιορισμένα 

αποτελέσματα ως προς τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των συγκεκριμένων 

προϊόντων. 5) Η κινεζική κυβέρνηση είχε τη δυνατότητα λήψης άλλων μέτρων 

(κυρίως επιστροφές φόρου στους εξαγωγείς) προκειμένου να τονώσει τις εξαγωγές 

και να διατηρήσει το πλεονασματικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. 6) Ο 

αποπληθωρισμός στην Κίνα σε συνδυασμό με τον υψηλό πληθωρισμό σε πολλές 

ασιατικές χώρες σήμαινε πως η απώλεια ανταγωνιστικότητας για τα κινεζικά 

προϊόντα δεν ήταν τόσο έντονη. 7) Ένα αδύνατο γιουάν θα λειτουργούσε ως μια 

μορφή άτυπου προστατευτισμού για τις εγχώριες επιχειρήσεις που θα καθυστερούσε 

ενδεχομένως τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις. Τέλος, ο Xu (2000) αναφέρει έναν 

εξίσου σημαντικό παράγοντα: Η υποτίμηση του γιουάν θα οδηγούσε σε επιδείνωση 

του εμπορικού ελλείμματος των ΗΠΑ με την Κίνα σε μια περίοδο που η τελευταία 

επιθυμούσε την εισδοχή στον ΠΟΕ και θα ήθελε να αποφύγει με κάθε τρόπο την 

επιδείνωση των εμπορικών σχέσεων της με τις ΗΠΑ.

Οι περισσότεροι από τους παραπάνω παράγοντες ισχύουν και σήμερα και εξηγούν 

επαρκώς τη βούληση της κινεζικής ηγεσίας να διατηρήσει τη συναλλαγματική 

σταθερότητα. Είναι όμως εφικτή η διατήρηση μιας σταθερής ισοτιμίας στο άμεσο
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μέλλον; Όσο διατηρούνται οι περισσότεροι περιορισμοί στις εκροές κεφαλαίων, η 

ισχύς του γιουάν θα εξαρτάται κυρίως από την πορεία του ισοζυγίου τρεχουσών 

συναλλαγών. Σύμφωνα με την έκθεση της ADB για το 2002, η Κίνα θα αντιμετωπίσει 

σε κάποια χρόνια ελλείμματα στο εμπορικό ισοζύγιο ως αποτέλεσμα της σταδιακής 

μείωσης των δασμολογικών και άλλων περιορισμών στις εισαγωγές (βάσει των 

δεσμεύσεων από την ένταξη στον ΠΟΕ), και της ανάγκης μαζικών εισαγωγών σε 

εξοπλισμό για τον εκσυγχρονισμό της παραγωγής της. Τα ελλείμματα αυτά, ωστόσο, 

δεν πρόκειται σημειωθούν τα αμέσως επόμενα χρόνια, ενώ η ύπαρξη των 

συσσωρευμένων συναλλαγματικών διαθεσίμων μπορεί να εξασφαλίσει 

μεσοπρόθεσμα τη στήριξη του γιουάν απέναντι σε πιέσεις υποτίμησης, αν αυτό κριθεί 

αναγκαίο.

Η συναλλαγματική σταθερότητα φαίνεται να ικανοποιεί τόσο την κινεζική 

κυβέρνηση, που φοβάται τις επιπτώσεις της απελευθέρωσης της ισοτιμίας, όσο και τις 

υπόλοιπες χώρες της Ασίας που βρίσκονται σε ύφεση και σίγουρα δεν επιθυμούν ένα 

υποτιμημένο γιουάν. Βέβαια, υπάρχουν πιέσεις κυρίως από τις ΗΠΑ για ελεύθερη 

διακύμανση του γιουάν με στόχο την ανατίμησή του (σε μια προσπάθεια να 

περιοριστεί το εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ με την Κίνα). Εάν το γιουάν κυμανθεί 

ελεύθερα, είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα ανατιμηθεί,|5με αποτέλεσμα την περαιτέρω 

ένταση του ανταγωνισμού που υφίστανται ήδη οι κινέζικες επιχειρήσεις λόγω της 

εισδοχής στον ΠΟΕ και της σταδιακής μείωσης των δασμών. Ο αυξανόμενος 

ανταγωνισμός πιθανότατα θα οδηγούσε σε όξυνση του προβλήματος των 

επισφαλειών για τις κρατικές τράπεζες και ενδεχομένως σε κατάρρευση του 

τραπεζικού συστήματος. Συνεπώς, η κινεζική κυβέρνηση δύσκολα θα δεχθεί την 

ελεύθερη διακύμανση του γιουάν. Ωστόσο, η αναπόφευκτη χαλάρωση των 

περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων σε συνδυασμό με τις πιέσεις των ΗΠΑ θα 

αναγκάσει πιθανότατα την κινεζική κυβέρνηση να υιοθετήσει μια πιο ευέλικτη 

συναλλαγματική πολιτική προκειμένου να μην απολέσει την αυτονομία στην 

εφαρμογή της νομισματικής πολιτικής. Αυτό που σίγουρα αποκλείεται είναι να 

επιτραπεί η ελεύθερη διακύμανση του γιουάν στο άμεσο μέλλον. Αντίθετα, είναι πιο 

πιθανόν μεσοπρόθεσμα, να ισχύσει και στην πράξη το σύστημα που επίσημα ισχύει 

σήμερα : ελεγχόμενες κυμαινόμενες ισοτιμίες.

15 Ο Chow (2002) υποστηρίζει πως η φυσιολογική τιμή του γιουάν είναι 2-3 γιουάν ανά δολάριο.
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2.5 Ανακεφαλαίωση

Βασικός στόχος της μακροοικονομικής πολιτικής τις δυο τελευταίες δεκαετίες ήταν η 

επίτευξη υψηλών ρυθμών ανάπτυξης σε συνδυασμό με τη διατήρηση της 

νομισματικής και συναλλαγματικής σταθερότητας και την προώθηση των 

απαραίτητων μεταρρυθμίσεων, ώστε η Κίνα να λειτουργήσει ως οικονομία της 

αγοράς. Ετσι, η δημοσιονομική πολιτική μέχρι και τα μέσα της δεκαετίας του 90 

εστιάστηκε στην αναμόρφωση του φορολογικού συστήματος και τη διατήρηση 

χαμηλών δημοσιονομικών ελλειμμάτων. Μετά το 1998 και μέχρι σήμερα ασκείται 

επεκτατική δημοσιονομική πολιτική με αύξηση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων 

που χρηματοδοτούν επενδύσεις κυρίως στις υποδομές της χώρας. Σημαντικό 

δημοσιονομικό πρόβλημα θεωρείται η αύξηση του αφανούς χρέους του συστήματος 

ασφάλισης καθώς και τα σημαντικά επισφαλή δάνεια των κρατικών τραπεζών. 

Επεκτατική είναι και η νομισματική πολιτική μετά το 1998, σε μια προσπάθεια να 

διατηρηθεί ο ρυθμός ανάπτυξης στο επίπεδο του 8%. Ωστόσο, η αγορά δε φαίνεται 

διατεθειμένη να απορροφήσει την αυξημένη ποσότητα χρήματος κάτι που εξηγεί ως 

ένα βαθμό την άσκηση επεκτατικής δημοσιονομικής πολιτικής μετά το 1998. Στο 

επίκεντρο της νομισματικής πολιτικής βρίσκεται η μεταρρύθμιση του νομισματικού 

συστήματος με έμφαση στην απελευθέρωση των επιτοκίων και στη σταδιακή 

εξάλειψη των δημοσιονομικών λειτουργιών της νομισματικής πολιτικής.

Η ισοτιμία του γιουάν είναι ουσιαστικά συνδεδεμένη με το δολάριο τα τελευταία 9 

χρόνια, ενώ η πρόθεση της κεντρικής τράπεζας της Κίνας είναι να διατηρήσει την ίδια 

πολιτική τουλάχιστον μεσοπρόθεσμα, παρά τις ισχυρές πιέσεις από τις ΗΠΑ και 

άλλες χώρες για ανατίμηση του γιουάν. Θεωρείται απίθανο να υπάρξει ελεύθερη 

διακύμανση του γιουάν στο άμεσο μέλλον, αλλά πιθανότατα η Κίνα θα αναγκαστεί 

να επιλέξει μια πιο ευέλικτη συναλλαγματική πολιτική, με τη μορφή ενδεχομένως 

των ελεγχόμενων κυμαινόμενων ισοτιμιών.
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Πίνακας 2.1 Βασικά Δημοσιονομικά Μεγέθη

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Συνολικά έσοδα 774,5 901,9 1.020 1.173,4 1.367,5 1.667 1.830,5

Φορολογικά 657,1 823,4 926,3 1.068,3 1.258,4 1.529 1.689,6

Μη Φορολογικά 117,4 78,5 94,6 105,1 109,4 137,9 140,9

Συνολικές Δαπάνες 866,7 1.015 1.188,2 1.409,6 1.616,6 1.914,3 2.140,3

Λειτουργικές 653,6 769,6 909,8 1.065 1.253,4 1.498,1 1.676,8

Επενδυτικές 231,1 245,4 278,4 344,6 363,2 416,2 463,5

Πλεόνασμα

(Ελλειμμα)
(92,2) (113,1) (167,3) (236,2) (249,1) (247,3) (309,8)

% GDP

Συνολικά έσοδα 11,4 12,1 13 14,3 15,3 17,4 17,7

Φορολογικά 9,7 1U 11,8 13 14 15,9 16,3

Μη Φορολογικά 1,7 U 1,2 1,3 1,2 1,5 1,4

Συνολικές Δαπάνες 12,8 13,6 15,1 17,2 18,1 20 20,7

Λειτουργικές 9,6 10,3 11,6 13 14 15,6 16,2

Επενδυτικές 3,1 3,3 3,5 4,2 4,1 4,4 4,5

Πλεόνασμα

(Ελλειμμα)
(1,4) (1,5) (2,1) (2,9) (2,8) (2,6) (3,0)

Πηγή: ADB

Τιμές τρέχουσες σε γιουάν, (USD = RMB 8,3 yuan)

Πίνακας 8.2 Βασικά Νομισματικά Μεγέθη

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Πληθωρισμός % 8,3 2,8 (0,8) (1,4) 0,4 0,7 (0,8)

M2 (δις γιουάν) 7.609 9.099 10.449 11.989 13.248 15.288 18.501

Μ1 (δις γιουάν) 2.851 3.482 3.895 4.583 5.314 5.987 7.088

Βασικό επιτόκιο 4,1 3,66 2,6 2,52 2,15

Πηγή: ADB, OECD
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Πίνακας 8.3 Ισοζύγιο Πληρωμών

1996 1997 1998 1999 2000 2001

Ισοζύγιο

Τρεχουσών

Συναλλαγών

7,2 36,7 29,3 15,6 20,5 17,4

Εμπορικό

Ισοζύγιο
19,5 46,2 46,6 36,2 34,5 34

Εξαγωγές 151,1 182,7 183,5 194,7 249,1 266,1

Εισαγωγές 131,5 136,4 136,9 158,5 214,6 232,1

Ισοζύγιο

Υπηρεσιών
(2,0) (3,7) (4,9) (7,5) (5,6) (5,9)

Αδηλες

Συναλλαγές
2,1 5,1 4,3 4,9 6,3 8,5

Ισοζύγιο

Κίνησης

Κεφαλαίων

40 21 (6,3) 7,6 1,9 34,75

Αμεσες Ξένες 

Επενδύσεις
38,1 41,7 41,1 37 37,5 37,3

Επενδύσεις

Χαρτοφυλακίου
1,7 6,9 (3,7) (Π,2) (4,0) (19,4)

Αλλες

Επενδύσεις
0,2 (27,6) (43,7) (18,1) (31,5) 16,9

Λάθη - 

Παραλείψεις
(15,5) (22,0) (16,6) (14,8) (11,9) (4,9)

Μεταβολή στα 

Συναλλαγματικά 

Διαθέσιμα

31,7 35,7 6,4 8,5 10,4 47,3

Ποσά σε δις δολάρια (USD) 

Πηγή : ADB
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 
ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ

3.1 Γενικά Στοιχεία

Οι οικονομικές μεταρρυθμίσεις που ξεκίνησαν το 1979 μετέτρεψαν την Κίνα σε μια 

ανοικτή οικονομία με το συνολικό εμπόριο (εισαγωγές και εξαγωγές) να αντιστοιχεί 

στο 43% του ΑΕΠ το 2001.1 Οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης που σημειώθηκαν τα 

τελευταία είκοσι χρόνια οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στη σταθερή αύξηση των 

εξαγωγών (όπως και στην εισροή άμεσων ξένων επενδύσεων). Η εισδοχή της Κίνας 

στον ΠΟΕ στα τέλη του 2001 δημιουργεί ακόμα ευνοϊκότερες προϋποθέσεις για την 

πλήρη ενσωμάτωση της Κίνας στην παγκόσμια αγορά αλλά ταυτόχρονα σηματοδοτεί 

αλλαγές στην μέχρι σήμερα ακολουθούμενη εμπορική πολιτική των κινεζικών αρχών. 

Την περίοδο 1995 - 2002 οι εμπορικές συναλλαγές της Κίνας διαμορφώνονται ως 

εξής :

Οι εξαγωγές της Κίνας αυξήθηκαν κατά 177 δις δολάρια μεταξύ 1997 και 2002 σε 

ποσοστό 119%, με τη μεγαλύτερη αύξηση να σημειώνεται το 2002 (αύξηση 

εξαγωγών κατά 60 δις δολάρια). Οι εξαγωγές το 2002 έφτασαν τα 326 δις δολάρια.1 2 

Το 1995 το Χονγκ Κονγκ και η Ιαπωνία απορροφούσαν τις περισσότερες εξαγωγές 

της Κίνας, ενώ οι ΗΠΑ και η ΕΕ ήταν στην τρίτη και τέταρτη θέση αντίστοιχα. Το 

2002, οι ΕΙΠΑ καλύπτουν το 21% των κινεζικών εξαγωγών, ενώ ακολουθεί το Χονγκ 

Κονγκ με 18%3. Αντίστοιχα, το μεγαλύτερο ποσοστό των κινεζικών εισαγωγών 

έρχεται από την Ιαπωνία με την Ταϊβάν, την ΕΕ, την Κορέα και τις ΗΠΑ να 

ακολουθούν.

Κατά την περίοδο 1995 - 2002, η Κίνα σημείωσε εμπορικά πλεονάσματα με τις ΗΠΑ 

(43 δις δολάρια το 2002) και την ΕΕ (10 δις δολάρια).4Το εμπορικό πλεόνασμα με 

την Ελλάδα σχεδόν τριπλασιάστηκε την ίδια περίοδο από τα 173 εκατομμύρια 

δολάρια το 1995 στα 677 το 2002.5 Τα μεγαλύτερα εμπορικά ελλείμματα

1 Πηγή: ADB.
2 Βλ Πίνακα 3.1.
3 Βλ Πίνακα 3.2.
4 Βλ Πίνακα 3.5.
5 Οι εμπορικές σχέσεις Ελλάδας -Κίνας θα αναλυθούν στο όγδοο κεφάλαιο.
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σημειώθηκαν με την Ταϊβάν και την Κορέα, ενώ ακολουθούν η Γερμανία, η Ιαπωνία 

και η Ρωσία.

Οι κινεζικές εξαγωγές υπερδιπλασιάστηκαν την περίοδο 1995 - 2002. Τη μεγαλύτερη 

αύξηση σημείωσαν οι εξαγωγές ηλεκτρονικών υπολογιστών οι οποίες σχεδόν 

δεκαπλασιάστηκαν και έφτασαν το 2002 τα 33 δις δολάρια. Σημαντικά αυξήθηκαν 

επίσης οι εξαγωγές ολοκληρωμένων κυκλωμάτων και συσκευών βίντεο.

Οι κινεζικές εισαγωγές προϊόντων αυξήθηκαν κατά 124% μεταξύ 1995 και 2002, με 

τη μεγαλύτερη αύξηση να σημειώνεται στις εισαγωγές ολοκληρωμένων κυκλωμάτων. 

Αλλα προϊόντα με σημαντική αύξηση στις εισαγωγές είναι οι ηλεκτρονικοί 

υπολογιστές (ή τμήματα Η/Υ), οι συσκευές υγρών κρυστάλλων και οι ημιαγωγοί.

3.2 Εμπορική Πολιτική

Η εισδοχή της Κίνας στον ΠΟΕ θα οδηγήσει στη ριζική αλλαγή της μέχρι πρόσφατα 

ακολουθούμενης εμπορικής πολιτικής η οποία ήταν έντονα προστατευτική (και θα 

παραμείνει προστατευτική καθώς η Κίνα θα βρίσκεται τα επόμενα χρόνια σε 

μεταβατικό στάδιο σε σχέση με το δασμολογικό καθεστώς της).

Η εμπορική πολιτική παρέμεινε έντονα προστατευτική για την εγχώρια παραγωγή 

καθ’ όλη τη δεκαετία του 90 με αποτέλεσμα να προκαλούνται προστριβές στις 

εμπορικές σχέσεις με τις ΗΠΑ αλλά και την EE (Hu and Watkins, 1999). Τα μέσα της 

πολιτικής αυτής περιελάμβαναν τη χρήση δασμών, ποσοστώσεων, ελέγχων στο 

ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών6 ενώ το διεθνές εμπόριο για πολλά προϊόντα 

ελεγχόταν μέσω των κρατικών εταιριών εμπορίου.

Η εμπορική πολιτική στόχευε στην προστασία «ευαίσθητων» κλάδων της εγχώριας 

παραγωγής όπως η γεωργία αλλά και το σύνολο των κλάδων που ελεγχόταν ακόμη 

από τις (συχνά αντιπαραγωγικές) κρατικές επιχειρήσεις, που είναι και οι πλέον 

ευάλωτες στις επιπτώσεις της σταδιακής άρσης του προστατευτισμού (Chen, 2000, 

Yang, 2000). Τη δεκαετία του 90 η Κίνα προχώρησε σε μειώσεις δασμών σε κάποιες 

κατηγορίες προϊόντων χωρίς ωστόσο να μεταβάλλει την ουσία της εμπορικής 

πολιτικής της. Οι μειώσεις δασμών αφορούσαν κυρίως ημικατεργασμένα προϊόντα, 

που χρησιμοποιούνται στην κινέζικη παραγωγή προϊόντων που συνήθως 

επανεξάγονται, σε μια προσπάθεια ενίσχυσης των εξαγωγών. Επιπλέον, μειώθηκαν οι 

δασμοί στην εισαγωγή πρώτων υλών σε μια προσπάθεια να προστατευθούν οι 

εγχώριες πρώτες ύλες αλλά και να μειωθεί το κόστος παραγωγής.

6 Μέχρι το 1996, βλ. Κεφάλαιο 2.
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Αντίθετα, η προστασία κρίσιμων κλάδων της εγχώριας παραγωγής όπως και της 

γεωργίας παρέμεινε. Η εξάλειψη των περισσότερων προστατευτικών μέτρων 

αποτελεί μέχρι σήμερα αντικείμενο πολιτικής διαμάχης στην Κίνα που κορυφώθηκε 

κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για την εισδοχή στον ΠΟΕ. Από τη μια 

μεριά η απελευθέρωση του διεθνούς εμπορίου θα πλήξει πολλές κρατικές 

επιχειρήσεις που δεν θα μπορέσουν να αντεπεξέλθουν στον εισαγόμενο ανταγωνισμό. 

Από την άλλη, η άρση της προστασίας της γεωργίας πρέπει να γίνει σταδιακά, καθώς 

οι υπάρχοντες ρυθμοί ανάπτυξης (και αστικοποίησης) δεν επιτρέπουν την ομαλή 

απορρόφηση των περισσότερων εργαζομένων που αποδεσμεύονται από τον 

πρωτογενή τομέα. Μια άλλη σημαντική συνέπεια της άρσης του προστατευτισμού 

είναι η ενίσχυση των περιφερειακών ανισοτήτων, καθώς μεγάλο μέρος των μη 

ανταγωνιστικών κρατικών επιχειρήσεων, σε κλάδους μάλιστα της βαριάς 

βιομηχανίας, βρίσκεται σε κεντρικές επαρχίες της Κίνας που αναπτύσσονται με πολύ 

πιο αργούς ρυθμούς σε σχέση με τη νοτιοανατολική χώρα.7 Συνεπώς, η 

απελευθέρωση του διεθνούς εμπορίου προκαλεί πολλά πολιτικά προβλήματα στην 

Κίνα και είναι χαρακτηριστικό ότι μέχρι σήμερα η Κίνα διατηρεί σημαντικό ύψος 

ποσοστώσεων για προϊόντα όπως τα λιπάσματα που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ελληνικό 

ενδιαφέρον.8

3.3 Η εισδοχή στον ΠΟΕ και οι προοπτικές για την Κίνα και το παγκόσμιο 
εμπόριο
Ως συνέπεια της απόφασης για εισδοχή της Κίνας στον ΠΟΕ, οι κινεζικές αρχές θα 

πρέπει να εξαλείψουν σταδιακά τους μη δασμολογικούς περιορισμούς και να 

μειώσουν τους δασμούς σε μια σειρά προϊόντων. Για την ίδια την Κίνα, η απόφαση 

αυτή σηματοδοτεί την οριστική αναμόρφωση της οικονομίας με βάση τη λειτουργία 

της αγοράς. Σταδιακά, όλοι οι κλάδοι από την μεταποίηση μέχρι τις υπηρεσίες θα 

αντιμετωπίσουν αυξανόμενο ανταγωνισμό και θα αναγκαστούν να εκσυγχρονιστούν 

(Liu et al, 2001). Η κατανομή των πόρων θα επαναπροσδιορισθεί με βάση το σχετικό 

κόστος τους. Ο Whang (2003) αναφέρει πως η πλήρης ενσωμάτωση της Κίνας στο 

διεθνές εμπορικό σύστημα θα ωφελήσει την ίδια την Κίνα αλλά κυρίως τις 

ανεπτυγμένες βιομηχανικά χώρες της Δυτικής Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής, 

αλλά και εκείνες τις χώρες που είναι καθαροί εξαγωγείς τροφίμων, όπως οι ΗΠΑ και

7 Η παρουσία μεγάλου μέρους της βαριάς βιομηχανίας στις περιοχές αυτές οφείλεται στο φόβο της 
κινεζικής ηγεσίας κατά τις προηγούμενες δεκαετίες για το ενδεχόμενο εισβολής.
8 Βλ το Κεφάλαιο 4.
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η Αυστραλία. Η Κίνα είναι μια χώρα με άφθονο και φθηνό εργατικό δυναμικό αλλά 

και με πολύ μικρές εκτάσεις αρόσιμου εδάφους και περιορισμένο κεφάλαιο. Με βάση 

την κλασική θεωρία, η Κίνα θα αναπτύξει το εμπόριο της με χώρες όπου αφθονεί ο 

παράγοντας γη και κεφάλαιο. Αναμένεται αύξηση των εισαγωγών τροφίμων αλλά και 

προϊόντων υψηλής τεχνολογίας που απαιτούνται για τον εκσυγχρονισμό της κινεζικής 

βιομηχανίας. Αντίστοιχα, θα αυξηθούν οι εξαγωγές προϊόντων εντάσεως εργασίας με 

αποτέλεσμα πολλές χώρες της νοτιοανατολικής Ασίας (όπως η Ινδία) να 

αντιμετωπίσουν αυξανόμενο ανταγωνισμό και μειωμένες τιμιές για τα προϊόντα τους. 

Η αύξηση των εισαγωγών αγροτικών προϊόντων θα αποδεσμεύσει εκατομμύρια 

εργαζομένους από το χώρο της γεωργίας και θα εξαλείψει οριστικά το χρόνιο 

πρόβλημα της προσπάθειας εξασφάλισης αυτάρκειας σε τρόφιμα, που οδήγησε 

επανειλημμένα μεγάλες ομάδες του κινεζικού πληθυσμού σε ορεινές ή ημιορεινές 

περιοχές και δημιούργησε πολλά περιβαλλοντικά προβλήματα στο παρελθόν (Yang, 

2000).

Για τις ανεπτυγμένες βιομηχανικά χώρες, ο περιορισμός του προστατευτισμού 

σημαίνει αύξηση των εξαγωγών προϊόντων υψηλής τεχνολογίας αλλά και μείωση του 

σημαντικού εμπορικού ελλείμματος που έχουν πολλές από αυτές με την Κίνα (όπως 

οι ΗΠΑ και η ΕΕ). Ταυτόχρονα, αναμένεται αύξηση και του ενδοκλαδικού εμπορίου 

καθώς θα αναπτύσσεται η κινεζική βιομηχανία (Wang, 2003).

3.4 Ανακεφαλαίωση

Συνοψίζοντας, στην αυγή του εικοστού πρώτου αιώνα η Κίνα φαίνεται να 

εγκαταλείπει οριστικά την απομόνωση του παρελθόντος και να επιλέγει την πλήρη 

ενσωμάτωσή της στην παγκόσμια οικονομία. Η εισδοχή στον ΠΟΕ επισημοποιεί την 

επιλογή διεθνοποίησης της Κίνας με σημαντικές συνέπειες τόσο για την ίδια την 

Κίνα, που καλείται να αναμορφώσει πλήρως την οικονομία της με βάση το διεθνή 

ανταγωνισμό, όσο και για τον υπόλοιπο κόσμο, καθώς το ειδικό βάρος του κινεζικού 

εμπορίου θα αυξάνεται σταθερά τα επόμενα χρόνια.
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Πίνακας 3.1
Εξαγωγές της Κίνας στον υπόλοιπο κόσμο

(Εκατομμύρια USD)

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.2
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ (%)

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
ΗΠΑ 16,6% 17,7% 17,9% 20,7% 21,6% 20,9% 20,4% 21,5%
Χονγκ Κονγκ 24,2% 21,8".. 24,0% 21,1% 18,9% 17,9% 17,4% 18%
Ιαπωνία 19,1% 20,4% 17,4% 16,2% 16,6% 16,7% 16,9% 14,9%
EE 12,8% 13,1% 13,0% 15,3% 15,5% 15,3% 15,4% 14.8%

Γ ερμανία 3,8% 3,9% 3,6% 4,0% 4,0% 3,7% 3,7% 3,5%
Ολλανδία 2,2% 2,3% 2,4% 2,8% 2,8% 2,7% 2,7% 2,8%

Ην. Βασίλειο 1,9% 2,1% 2,1% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5%
Ιταλία 1,4% 1,2% 1,2% 1,4% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5%

Γ αλλία 1,2% 1,3% 1,3% 1,5% 1,5% 1,5% 1,4% 1,3%
Κορέα 4,5% 5,0% 5,0% 3,4% 4,0% 4,5% 4,7% 4.8%
Σιγκαπούρη 2,4% 2,5% 2,4% 2,1% 2,3% 2,3% 2,2% 2,1%
Ταϊβάν 2,1% 1,9% 1,9% 2.1% 2,0% 2.0% 1,9% 2,0%
Μαλαισία 0,9% 0,9% 1,1% 0,9% 0,9% 1,0% 1,2% 1,5%
Αυστραλία 1,1% 1,1% 1,1% 1,3% 1.4% 1,4% 1,3% 1,4%
Καναδάς 1,0% 1,1% 1,0% 1,2% 1,2% 1,3% 1,3% 1,3%
Ρωσία 1,1% 1,1% 1,1% 1,0% 0,8% 0,9% 1,0% 1,1%
Ην. Αραβικά 
Εμιράτα 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,8% 0,9% 1,1%

Ινδονησία 1,0% 0,9% 1,0% 0,6% 0,9% 1,2% 1,1% 1,1%
Ταϊλάνδη 1,2% 0,8% 0,8% 0,6% 0,7% : 0,9% 0,9% 0,9%
Μεξικό 0,1% 0,1% 0,2% 0,4% 0.4% 0,5% 0,7% 0,9%

Σύνολο 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
U.S. Department of Commerce International Trade Administration
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.3
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΟΣΜΟ

(Εκατομμύρια USD)

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.4
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΥ ΕΞΑΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ (%)

U.S. Department of Commerce International Trade Administration
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.5
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ (1995-2002)

(Εκατομμύρια USD)

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Χονγκ Κονγκ 
ΗΠΑ

ΗΗΗΙ
Ολλανδία

Ην. Βασίλειο 
Ισπανία 
Βέλγιο 

Ε'/Ιάδα

27.393 25.080 36.801 32.116 30.024 35.099 37.079 47.695
8.610 10.550 16.440 21.003 22.577 29.823 28.174 42.812

-2.158 -42 4.626 7.403 4.835 7.342 5.326 9.632
2.414 2.618 3.333 4.327 4.404 5.448 5.837 7.497

826 1.320 1.838 2.679 1.886 2.718 3.259 4.722
79 451 690 1.041 1.254 1.502 1.549 1.679

-64 19 443 761 854 914 827 855
173 146 181 365 345 531 635 677

Ην. Αραβικά 
Εμιράτα 981 1.009 1.216 1.126 1.255 1.663 1.934 3.006

Μεξικό
Ουγγαρία
Παναμάς
Μπαγκλαντές
Βιετνάμ
Πολωνία
Νιγηρία
Τουρκία
Αίγυπτος
Μακάο
Πακιστάν

1 -76 231 537 633 847 1.041 1.749
295 179 271 380 479 798 901 1.280
586 486 1.009 1.052 1.037 1.289 1.238 1.270
588 619 642 634 687 881 941 1.036
388 533 721 806 610 608 796 1.035
388 521 641 698 545 761 791 947

93 164 306 330 214 271 692 926
287 313 494 616 589 951 445 801
427 401 408 542 682 703 795 761
665 452 519 629 541 615 624 734
566 281 311 134 192 178 238 685

Καναδάς -1.149 -957 -96 -115 100 -594 -680 677
Σύνολο 27.393 25.080 36.801 32.116 30.024 35.099 37.079 47.695

Πίνακας 3.6
Εμπορικά Ελλείμματα της Κίνας (1995-2002)

(Εκατομμύρια USD)

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Ταϊβάν
Κορέα
Γ ερμανία
Ιαπωνία
Ρωσία
Μαλαισία
Ταϊλάνδη
Σαουδική Αραβία
Βραζιλία
Ελβετία
Ομάν
Αυστραλία
Φιλιππίνες
Ινδονησία
Αργεντινή
Αγκόλα
Ιράν
Σουηδία
Σουδάν
Καζακστάν

-11.686 -13.378 -13.036 -12.827 -15.586 -20.457 -22.338 -31.493
-3. ,605 -4.982 -5.762 -8.755 -9.415 -11.921 -10.851 -13.073
-2.366 -1.481 306 352 -555 -1.133 -3.935 -5.052

-538 1.705 2.829 1.411 -1.358 91 2.268 -5.006
-2.134 -3.459 -2,051 -1,794 -2.725 -3.538 -5.244 -4.884

-790 -873 -565 -1.080 -1.932 -2.915 -2.982 -4.320
141 -636 -503 -1.253 -1.345 -2.136 -2.209 -2.640
183 -81 30 88 32 -809 -1.367 -1.764

-472 -721 -435 -48 -92 -398 -984 -1.537
-524 -472 -258 -162 -337 -713 -1.078 -1.399
-467 -799 -1.329 -647 -608 -3.174 -1.543 -1.387
-958 -1.761 -1.191 -353 -904 -1.596 -1.856 -1.263
754 642 1.007 982 473 -213 -324 -1.174

-614 -853 -832 -1.290 -1.272 -1.341 -1.041 -1.074
-97 -181 -256 -174 -95 -319 -707 -1.054

-1 16 -215 -574 -117 -339 -1.809 -676 -1.026
51 8 -39 99 -22 -1.060 -1.524 -951

-604 -988 -770 -1.419 -1.542 -1.847 -1.242 -881
-33 10 88 348 176 -573 -711 -765

-240 -269 -338 .......-226 -151 * -360 -633 -754
Σύνολο 27.393 25.080 36.801 32.116 30.024 35.099 37.079 47.695

U.S. Department of Commerce -International Trade Administration
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Πίνακας 3.7
Εισαγωγές Βασικών Προϊόντων από την Κίνα9

(Εκατομμύρια USD)
Μεταβολή

1995/2002
Περιγραφή 1995 1999 2000 2001 2002 $ %

Ολοκληρωμένα Κυκλώματα 2.366 7.925 13.801 17.003 26.439 24.073 1018%
Αργό Πετρέλαιο 2.356 4.641 14.832 11.672 12.761 10.404 442%

Συσκευές Γραφείου 1.486 3.832 5.499 6.879 9.590 8.103 545%
Υπολογιστές Ηλεκτρονικοί 1.051 3.253 4.517 4.981 6.732 5.682 541%

Ημιαγωγοί 673 2.475 3.593 3.733 5.881 5.208 774%
Συσκευές Υγρών Κρυστάλλων 43 399 934 1.438 4.508 4.465 ....

Τμήματα Τηλεοράσεων 1.312 2.545 3.607 3.580 4.116 2.804 214%
Σπόροι Σόγιας 75 890 2.270 2.810 2.483 2.407 3189%

Κινητά Τηλέφωνα 974 1.847 1.871 1.727 3.350 2.376 244%
Ανοξείδωτο Ατσάλι 320 1.117 1.395 1.777 2.609 2.289 715%

Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων 748 1.244 2.104 2.515 2.981 2.233 299%
Κυκλώματα Τυπωμένα 398 1.086 1.584 1.934 2.481 2.083 523%

Σωλήνες Καθοδικών Ακτινών 839 2.997 3.763 2.884 2.913 2.074 247%
Πολυκαρβοξυλικά Οξέα 646 958 1.687 1.820 2.679 2.032 314%
Ηλεκτρικοί Πυκνωτές 430 1.010 1.653 1.651 2.418 1.989 463%

Electric switchgear 484 1.038 1.643 1.931 2.314 1.830 378%
Αεροσκάφη 1.055 2.317 1.630 3.542 2.843 1.788 169%

Μη επεξεργασμένη Ξυλεία 368 1.249 1.656 1.694 2.138 1.770 481%
Επεξεργασμένος Χαλκός 232 661 1.267 1.423 1.992 1.760 757%

Πετρέλαιο (όχι αργό) 2.065 2.698 3.657 3.769 3.802 1.736 84%
Επιβατικά Οχήματα 934 457 762 1.266 2.609 1.675 179%

Συστήματα Ήχου-Βίντεο 1.095 1.529 2.125 2.016 2.722 1.626 148%
Σιδηρομετάλλευμα 1.227 1.383 1.858 2.505 2.769 1.542 126%

Ατσάλι 836 1.155 1.608 1.634 2.360 1.524 182%
Άκυκλες Αλκοόλες 371 811 1.291 1.539 1.868 1.497 404%

Αιθυλένιο 1.563 1.837 2.360 2.920 3.029 1.313 69%
Πολυαιθέρες 772 1.320 1.773 1.669 1.819 1.292 245%

Στυραίνιο 1.895 2.545 2.971 2.850 3.209 1.313 69%
Πολτός Χημικά Επεξεργασμέν 527 1.099 1.691 1.699 1.819 1.292 245%

Αέρια Πετρελαίου 453 1.198 1.541 1.384 1.597 1.144 253%
Χημικά Στοιχεία διάφορα 62 400 364 364 1.098 1.036 1672%

Ανεμιστήρες/ Πιεστικά Μηχ 707 934 1.030 1.307 1.725 1.018 144%
Ξυλεία 148 659 979 987 1.156 1.007 679%

Κυκλικοί Υδρογονάνθρακες 610 759 1.262 1.201 1.602 992 163%
Μπαταρίες 133 588 766 802 1.122 989 746%

Ηλεκτρ. Κινητήρες , Γεννήτριες 492 742 1.050 1.164 1.481 989 201%
Βινυλοχλωρίδια 499 1.154 1.442 1.556 1.456 957 192%

Δέρματα 142 77 89 77 1.081 939 663%
Προπυλαίνιο 852 994 1.225 1.469 1.770 918 108%

Τμήματα Αεροσκαφών 238 793 534 881 1.143 905 381%
Νήματα 389 673 907 1.081 1.275 886 228%

Διαμάντια 135 450 694 681 997 862 638%
Μονωμένα Καλώδια 785 1.099 1.345 1.387 1.613 827 105%

Επεξεργασμένο Χαρτί 585 1.314 1.311 1.215 1.402 817 140%
Τμήματα Μετασχηματιστών 255 670 8520 845 1.068 813 319%

Κασσέτες Ηχογράφησης 83 648 666 806 873 790 948%

U.S. Department of Commerce International Trade Administration

9 Η επΑογή των προϊόντων έγινε με βάση το ύψος των εισαγωγών το 2002.
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Πίνακας 3.8
Βασικά Προϊόντα με βάση τον όγκο των εξαγωγών (1995-2002)

Μεταβολή 1995/2002
Περιγραφή 1995 1999 2000 2001 2002 $ %

Υπολογιστές / Μέρη Υπολ. 2.302 7.924 10.991 13.111 20.113 17.812 774%
Τμήματα Μηχ. Γραφείου 1.527 3.886 5.675 8.177 13.321 11.795 773%

Συστήματα Μετάδοσης TV 266 1.037 3.288 5.143 7.056 6.798 2554%
Συσκευές Βίντεο 214 809 1.495 2.546 4.335 4.121 1924%

Ολοκληρωμένα Κυκλώματα 434 2.059 2.938 2.629 4.320 3.887 896%
Τμήματα TV, Radar 812 1.468 2.352 3.122 4.359 3.547 437%
Πουλόβερ/ Πλεκτά 2.361 3.847 4.578 4.817 5.207 2.846 121%

Τηλέφωνα Fax 1.185 2.312 3.124 3.528 3.953 2.769 234%
Συσκευές Θέρμανσης 883 1.863 2.415 2.850 3.603 2.720 308%

Συσκευές'Ηχου - Video 859 1.721 2.237 2.429 3.523 2.664 310%
Έπιπλα (όχι καρέκλες) 700 1.654 2.157 2.422 3.345 2.644 378%

Γυναικεία Ενδύματα (όχι πλεκτά) 3.600 3.663 4.591 4.906 5.847 2.246 62%
Παιχνίδια 602 561 741 1.053 2.716 2.114 351%

Υποδήματα(Δέρμα) 2.661 3.830 4.298 4.280 4.753 2.092 79%
Λάμπες 1.157 1.933 2.413 2.474 3.133 1.976 171%

Μείγματα Πλαστικών 1.756 2.574 3.283 3.262 3.722 1.967 112%
Αδιάβροχα Υποδήματα 2.135 3.005 3.442 3.508 3.925 1.790 84%

Εργαλεία Χειρός 6 26 46 59 1.772 1.766 30640%
Γυναικεία Ενδύματα Πλεκτά 630 1.532 1.698 1.658 2.313 1.683 267%

Νάιλον 287 562 1.002 1.315 1.961 1.674 583%
Καρέκλες 405 1.054 1.408 1.538 2.017 1.612 398%

Πετρέλαιο (όχι αργό) 792 1.095 2.107 2.135 2.387 1.594 201%
Δέκτες Τηλεόρασης 808 804 1.298 1.592 2.400 1.592 197%
Μονωμένα Καλώδια 511 1.258 1.617 1.654 2.087 1.576 308%

Συσκευές A/C / Μέρη 153 594 950 1.303 1.680 1.527 1001%
Στερεά Καύσιμα Ανθρακα 1.011 1.084 1.469 2.692 2.534 1.524 151%

Τσάντες, Πορτοφόλια/Δέρμα 2.857 3.389 3.847 3.877 4.359 1.502 53%
Μέρη-Ανταλ/κα Αυτ/των 373 779 1.121 1.351 1.839 1.466 393%
Τυπωμένα Κυκλώματα 415 1.029 1.414 1.520 1.804 1.388 334%

Συσκευές'Ηχου 713 1.439 1.581 1.594 2.059 1.346 393%
Βαλβίδες 213 528 812 1.106 1.527 1.314 618%

Ηλεκτρικοί Κινητήρες 887 1.492 1.931 1.844 2.185 1.298 146%
Ημιαγωγοί 537 1.133 1.552 1.377 1.831 1.294 241%
Μπαταρίες 188 652 982 1.034 1.427 1.239 658%

Δερμάτινα Ενδύματα 1.950 1.731 2.553 2.851 3.115 1.165 60%
Αθλητικός Εξοπλισμός 712 1.065 1.693 1.678 1.868 1.156 60%

Καλαμπόκι 13 450 1.047 625 1.167 1.154 8717%
Σκάφη 598 1.479 1.357 1.603 1.678 1.081 181%

Μηχανήματα Φωτοτυπιών 516 902 1.166 1.445 1.516 1.000 194%
Οικιακές Ηλεκτρ. Συσκευές 328 593 784 965 1.322 993 302%
Πλεκτά Ανδρικά Ενδύματα 422 1.027 1.167 1.158 1.407 985 233%

Εμπορευματοκιβώτια 1.196 1.483 2.377 2.155 2.165 969 81%
Μείγματα Ατσαλιού 374 732 948 1.046 1.285 911 244%

Πλαστικά Οικιακής Χρήσης 249 597 742 834 1.080 831 334%
Συσκευές Υγρών Κρυστάλλων 122 583 914 559 947 826 678%

Γυναικεία Παλτά 733 934 1.048 1.049 1.556 823 112%

U.S. Department of Commerce International Trade Administration
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Πίνακας 3.9
Εισαγωγές της ΕΕ από την Κίνα (1996-2001) 

(Εκατομμύρια)
Μεταβολή 1996-2001

1996 1997 1998 1999 2000 2001 %
Μηχανολογικός Εξοπλισμός 6.892 8.802 10.937 13.972 21.247 25.488 18.596 270%
Υφάσματα 5.296 6.459 6.775 7.845 9.665 10.197 4.901 93%
Μείγματα 3.988 5.030 5.402 6.717 9.155 9.313 5.325 134%
Βασικά Μέταλλα 1.666 2.087 2.415 2 657 3.846 3.970 2.304 138%
Όπλα - Πυρομαχικά 4.264 4.869 2.045 2.681 2.325 3.694 -570 -13%
Δέρματα 2.111 2.491 2.580 2.745 3.502 3.639 1.528 72%
Όργανα μέτρησης/ μουσικής 1.365 1.799 2.088 2.365 3.227 3.563 2.198 161%
Υποδήματα 1.874 2.127 2.094 2.242 2.889 3.005 1.131 60%
Πλαστικά - Ελαστικά 1.176 1.503 1.723 1.994 2.786 2.844 1.668 142%
Χημικά Προϊόντα 1.401 1.695 1.814 2.002 2.494 2.639 1.238 88%
Εξοπλισμός Μεταφορών 189 236 406 606 1.187 1.156 967 512%
Δομικά Υλικά 372 503 615 776 1.029 1.063 691 186%
Ορυκτά 433 573 625 562 711 981 548 126%
Ζώα - Ζωικά Προϊόντα 516 553 621 581 698 851 335 65%
Ξυλεία - Προϊόντα Ξύλου 391 449 479 583 763 821 430 110%
Φυτικά Προϊόντα 438 454 510 527 634 689 251 57%
Ετοιμο Φαγητό 297 306 314 370 503 492 195 66%

Πίνακας 3.10
Εξαγωγές της ΕΕ στην Κίνα (1996-2001)

(Εκατομμύρια)
Μεταβολή 1996-2001

1996 1997 1998 1999 2000 2001 %
Μηχανολογικός Εξοπλισμός 8.125 7.688 8.403 9.155 12.299 15.087 6.962 86%
Εξοπλισμός Μεταφορών 933 1.004 1.102 1.016 1.514 2.202 1.269 136%
Χημικά Προϊόντα 797 872 1.003 1.171 1.704 1.853 1.056 132%
Βασικά Μέταλλα 814 820 810 ϊ .045 1.421 1.747 933 115",,
Όργανα μέτρησης/ 
μουσικής 395 452 485

ΟC
©

V") 802 1.124 729 185%

Πλαστικά - Ελαστικά 250 334 344 430 669 882 632 253%
Υφάσματα 207 237 224 285 447 489 282 136%
Ξυλεία - Προϊόντα Ξύλου 20 64 154 302 531 395 375 1875%
Δέρματα 53 128 94 116 236 257 204 385%
Δομικά Υλικά 114 191 193 177 227 253 139 122%
Μείγματα 88 103 114 112 180 232 144 164%
Ζώα - Ζωικά Προϊόντα 83 145 180 174 224 227 144 173%
Ορυκτά 42 89 75 275 248 224 182 433%
Έτοιμο Φαγητό 41 77 93 108 145 129 88 215%
Φυτικά Προϊόντα 66 48 157 324 156 116 50 76%
Υποδήματα 7 13 16 12 13 17 10 143%
Όπλα - Πυρομαχικά 1,8 0,5 0,5 0,8 1,4 1,3 -1 -28%

Πηγή: European Union Market Database
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 
ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

4.1 Γενικά Στοιχεία

Η Κίνα βρίσκεται σε μεταβατικό στάδιο σε ό,τι αφορά στο καθεστώς των 

δασμολογικών και μη δασμολογικών περιορισμών στις εισαγωγές. Βάσει των 

δεσμεύσεων που έχει αναλάβει λόγω της εισδοχής της στον ΠΟΕ η Κίνα οφείλει να 

καταργήσει σταδιακά κάθε μη δασμολογικό μέτρο (ποσοστώσεις και άδειες 

εισαγωγής) για περίπου 400 εισαγόμενα προϊόντα μέχρι την 1η Ιανουάριου 2005. Τον 

Μάιο του 2000 υπογράφηκε συμφωνία εισδοχής της Κίνας στον ΠΟΕ με την ΕΕ, 

βάσει της οποίας η Κίνα οφείλει σταδιακά να μειώσει το μέσο επίπεδο των δασμών 

σε ποσοστό κάτω του 8%, να απελευθερώσει τις υπηρεσίες και να προωθήσει τη 

διαφάνεια στις διαδικασίες ελέγχου των εισαγωγών από τις κρατικές υπηρεσίες. 

Ωστόσο, για ορισμένα προϊόντα όπως τα λιπάσματα, που παρουσιάζουν ιδιαίτερο 

ελληνικό ενδιαφέρον, οι ποσοστώστεις και οι αρκετά υψηλοί δασμοί θα καταργηθούν 

σταδιακά μέσα στην περίοδο 2001-2008.' Επιπλέον, υπάρχει έλλειψη διαφάνειας στη 

δημόσια διοίκηση, ενώ συχνά παρατηρείται αυθαίρετη ερμηνεία των κανονισμών. 

Δεν είναι σπάνιο οι κινεζικές αρχές να προσφεύγουν σε μη δημοσιευμένες συνθήκες. 

Η έλλειψη διαφάνειας, αξιοπιστίας και η πολυπλοκότητα της νομοθεσίας σημαίνουν 

ότι η επιχειρηματική δραστηριοποίηση στην Κίνα ενέχει υψηλό κίνδυνο και δεν 

ενδύκνειται για μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

4.2 Δασμολογικό Καθεστώς

Η Κίνα έχει μειώσει τους δασμούς για ορισμένα προϊόντα, ωστόσο το μέσο επίπεδο 

των δασμών παραμένει υψηλό. Βασικός στόχος της εμπορικής πολιτικής είναι κυρίως 

η προστασία επιλεγμένων κλάδων της εγχώριας παραγωγής και όχι τόσο η 

συγκέντρωση εσόδων από το κράτος. Οι δασμοί κυμαίνονται από 3% για προϊόντα 

των οποίων η εισαγωγή είναι επιθυμητή, έως 80% για ορισμένες κατηγορίες 

προϊόντων όπως τα αυτοκίνητα. Υπάρχουν 5 Ζώνες Ειδικών Οικονομικών 

Συναλλαγών (Special Economic Zones) όπου οι εισαγωγικές εταιρίες δικαιούνται 

μειώσεις ή απαλλαγές δασμών για εισαγόμενα προϊόντα που χρησιμοποιούνται στην 1

1 Πηγή: Hong Kong Trade Development Council.
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παραγωγή στις περιοχές αυτές. Τα προϊόντα αυτά πρέπει να εισαχθούν μέσω αδειών 

εισαγωγής (import licences) που εκδίδονται από την τοπική κυβέρνηση. Τα 

εισαγόμενα αυτά προϊόντα πρέπει να χρησιμοποιούνται για την παραγωγή προϊόντων 

προς εξαγωγή, ενώ η πώλησή τους εντός της ΛΔΚ απαγορεύεται. Η εισδοχή της 

Κίνας στον ΠΟΕ αναμένεται να μειώσει τα σημερινά επίπεδα των δασμών και να 

περιορίσει την επιλεκτική ευνοϊκή δασμολογική μεταχείριση των ενδιάμεσων 

προϊόντων που προοορίζονται για εξαγωγή.

Δασμολογικό καθεστώς για κατηγορίες προϊόντων1

1) Αεροσκάφη. Η κινέζικη αγορά για πολιτικά αεροσκάφη και για κινητήρες 

αεροσκαφών είναι αρκετά μεγάλη και αναμένεται να αυξηθεί με υψηλούς 

ρυθμούς τα επόμενα χρόνια. Πρέπει να σημειωθεί ότι όλες οι αεροπορικές 

εταιρίες στην Κίνα είναι κρατικές. Η Κίνα προωθεί τη σύναψη διεθνών 

συμμαχιών για να στηρίξει την ανάπτυξη της εθνικής αεροδιαστημικής 

βιομηχανίας λόγω των τεράστιων απαιτήσεων σε επενδύσεις και τον έντονο 

ανταγωνισμό σε έναν κλάδο που αντιμετωπίζει κρίση σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι 

δασμοί για αεροσκάφη ή τμήματα τους είναι χαμηλοί (3-5%). Ωστόσο, η πώληση 

αεροσκαφών μπορεί να γίνει μόνο μέσω της κινεζικής υπηρεσίας πολιτικής 

αεροπορίας. Η Κίνα δεσμεύεται από τη συμφωνία που έχει υπογράψει με την ΕΕ 

το 2000 να απελευθερώσει σταδιακά πλήρως την αγορά πολιτικών αεροσκαφών 

(όπως και τις αερογραμμές).

2) Αυτοκινητοβιομηχανία. Στην Κίνα λειτουργούν αυτή τη στιγμή 123 

κατασκευαστικές εταιρίες στο χώρο της αυτοκινητοβιομηχανίας με περισσότερες 

από 200 γραμμές παραγωγής. Για την κινέζικη κυβέρνηση, η προστασία της 

εγχώριας παραγωγής είναι ιδιαίτερης σημασίας με αποτέλεσμα τα επίπεδα των 

δασμών να παραμένουν απαγορευτικά, καθώς κυμαίνονται από 30% μέχρι 100%. 

Η ένταξη στον ΠΟΕ σημαίνει πως η Κίνα δεσμεύεται να μειώσει τους δασμούς 

στα αυτοκίνητα σε 25% και στα ανταλλακτικά ή τμήματα αυτοκινήτων στο 10% 

μέχρι το 2005.

3) Κεραμικά. Η εμπορική συμφωνία ΕΕ - Κίνας προβλέπει τη μείωση των δασμών 

σε μια κατηγορία προϊόντων κεραμικών από 24,5% -35,5 % που βρίσκονται 

σήμερα στο 10- 15%. Για έξι κατηγορίες υαλικών, οι δασμοί πρέπει να μειωθούν 

από 24,5% σε 5%. 2

2 Πηγή: Market Access Database, Μάιος 2003.
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4) Χημικά Προϊόντα. Η Κίνα δεσμεύεται να μειώσει τους δασμούς στο 70% των 

χημικών προϊόντων από 35% σήμερα σε 5,5% με 6,5%.

5) Ηλεκτρονικά. Η Κίνα δέχτηκε να υπογράψει τη Συμφωνία για την Τεχνολογία της 

Πληροφορικής (Information Technology Agreement), συνεπώς υποχρεούται να 

εξαλείψει τους δασμούς σε ημιαγωγούς, υπολογιστές, συσκευές επικοινωνίας και 

άλλα ηλεκτρονικά προϊόντα μέχρι το 2005.

6) Μηχανολογικός Εξοπλισμός. Αναμένεται η μείωση των δασμών σε 52 προϊόντα 

από 35% σε 5-10%. Τυπικά, η Κίνα έχει καταργήσει την πρακτική των “ελέγχων" 

των μηχανολογικών προϊόντων, ωστόσο, παραμένουν δυσκολίες στην απόκτηση 

άδειας εισαγωγής για ορισμένους τύπους μηχανημάτων.

7) Υπηρεσίες. Η ένταξη της Κίνας στον ΠΟΕ την υποχρεώνει να επιτρέψει σταδιακά 

σε ξένες εταιρίες να παρέχουν υπηρεσίες στην ΛΔΚ. α) Οι λογιστικές εταιρίες θα 

μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες σε θέματα φορολογίας ή διοίκησης επιχειρήσεων 

χωρίς να απαιτείται η υποχρεωτική συνεργασία με κινέζο εταίρο, β) Οι εταιρίες 

έρευνας αγοράο δεν θα υποχρεούνται πλέον να υποβάλλουν την εκάστοτε έρευνα 

που πραγματοποιούν στην αρμόδια επιτροπή προς έλεγχο πριν από την παράδοση 

στον πελάτη. Η επιτροπή θα διατηρήσει ωστόσο το δικαίωμα ελέγχου του 

ερωτηματολογίου της έρευνας (αλλά όχι των αποτελεσμάτων), γ) Υπηρεσίες 

διανομής. Οι ξένες εταιρίες αντιμετωπίζουν σήμερα πλήθος περιορισμών στη 

λειτουργία τους. Η εισδοχή στον ΠΟΕ επιβάλλει την απελευθέρωση του 

λιανεμπορίου, του χονδρεμπορίου και των άμεσων πωλήσεων. Επίσης αναμένεται 

να αρθεί η υποχρέωση συμμετοχής σε κοινοπραξία με κινέζο εταίρο με ποσοστό 

50% για κάθε ξένη εταιρία που επιθυμεί να εγκαταστήσει πολυκαταστήματα, δ) 

Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες. Ξένες επενδυτικές εταιρίες μπορούν να 

συνεργάζονται με τοπικό αντιπρόσωπο αλλά απαγορεύεται να ιδρύσουν 

θυγατρική (ή και κοινοπραξία) στην ΛΔΚ. Επίσης, απαγορεύεται η πώληση 

ξένων χρεογράφων σε Κινέζους πολίτες. Η απελευθέρωση της αγοράς 

χρεογράφων βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση με την ΕΕ. Η ίδρυση ξένων 

τραπεζών (και τραπεζών αμιγούς ξένης ιδιοκτησίας) επιτρέπεται αλλά υπάρχουν 

πολλοί περιορισμοί σχετικά με την ανάπτυξη της καταναλωτικής πίστης που 

αναμένεται να αρθούν σταδιακά μέχρι το 2007. Σύμφωνα με την έκθεση της ADB 

για το 2002, στα τέλη του 2001 υπήρχαν 178 ξένα τραπεζικά ιδρύματα στην Κίνα. 

Οι χορηγήσεις σε συνάλλαγμα των ξένων τραπεζών αντιστοιχούσαν στο 22% των 

συνολικών χορηγήσεων σε συνάλλαγμα, ωστόσο, οι ξένες τράπεζες κάλυπταν
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μόλις το 3% της συνολικής τραπεζικής δραστηριότητας. Μετά το 2007. το 

ποσοστό αναμένεται να αυξηθεί σε 30%, με σημαντική υποχώρηση του μεριδίου 

των τεσσάρων κρατικών τραπεζών που σήμερα φθάνει το 80%. Τέλος, η ίδρυση 

ασφαλιστικών εταιριών απαγορεύεται στην ΛΔΚ εκτός από την πόλη της 

Σαγκάης, όπου, όμως, επιβάλλεται η δημιουργία κοινοπραξίας η οποία θα 

υποχρεωθεί να διανύσει ένα “δοκιμαστικό” στάδιο3. Ωστόσο, η αγορά 

αναπτύσσεται με γρήγορους ρυθμούς, ενώ η Κίνα έχει συμφωνήσει να 

παραχωρήσει επτά νέες άδειες σε ευρωπαϊκές εταιρίες.

3 Το ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής του ξένου εταίρου είναι 25%, μέγιστο ποσοστό δεν υπάρχει.
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Πίνακας 4.1
Αναλογικοί δασμοί για κατηγορίες 

προϊόντων με ιδιαίτερο ελληνικό ενδιαφέρον

Περιγραφή Προϊόντος Δασμός

Ελαιόλαδο - Παράγωγα ελαιολάδου (επεξεργασμένα ή μη) 11,6%
Μάρμαρο - Τραβερτίνης 4%

Αλουμίνιο - Προϊόντα Αλουμινίου
Κατασκευές αλουμινίου (πόρτες, πλαίσια κολόνες κτλ)

Πόρτες, παράθυρα και πλαίσια 25%
Λοιπές κατασκευές 7,8%

Σωλήνες Αλουμινίου 8%
Ελάσματα αλουμινίου 8,4%

Μη επεξεργασμένο αλουμίνιο
Αλουμίνιο (όχι κράματα) 5%

Κράματα αλουμινίου 7%
Χρώματα και Βερνίκια 10%

Λιπάσματα
Χημικά λιπάσματα, φωσφορούχα 4%

Χημικά λιπάσματα, αζωτούχα
Εντός συστήματος ποσόστωσης 4%

Εκτός ποσόστωσης 50%
Ζωικά ή φυτικά λιπάσματα (χημικώς ή μη επεξεργασμένα) 3-6,5%

Χλώριο,Ιώδιο,Φθόριο, Βρομίνη 5,5%
Κρασί - Σταφύλια

Κρασί 29%
Σταφύλια 40%
Τσιμέντο

Ατηκτο τσιμέντο, ασβεστοκονίαμα 6,5%
Τσιμέντο Portland 8%
Τσιμέντο αμιάντου 5-10%

Σημείωση: Εκτός από τους δασμούς, η τιμή των εισαγόμενων προϊόντων 

επιβαρύνεται με ΦΠΑ 15-17% (αναλόγως προϊόντος) και έξοδα εκτελωνισμού 1- 

1,5% επί της τιμής cif

ΙΊηγή: Market Access Database, Eurotariff, Μάρτιος 2003.
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4.3 Μη Δασμολογικοί Περιορισμοί

4.3.1 Ποσοστώσεις

Σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η Κίνα λόγω της ένταξής της στον 

ΠΟΕ, υποχρεούται να εξαλείψει κάθε μη δασμολογικό περιορισμό, συνεπώς και τις 

ποσοστώσεις, για τις περισσότερες κατηγορίες προϊόντων μέχρι τις αρχές του 2005. 

Για ορισμένα προϊόντα έχει ήδη καταργηθεί η επιβολή ποσόστωσης και έχουν 

περάσει σε δασμολογικό καθεστώς από τις αρχές του 2002.

Πίνακας 4.1
Ποσοστώσεις στις εισαγωγές αγαθών 

Ιο Τρίμηνο του 2003

Προϊόν
Μονάδα

Ιανουάριος-
Απρίλιος Ποσόστωση έτους Ποσοστό που 

χρησιμοποιήθηκεΌγκος Αξία
Σιτάρι 10 χιλιάδες 

τόνοι 13 2.644 905,2 1,5%

Καλαμπόκι 10 χιλιάδες 
τόνοι 0 38 652,5 0%

Ρύζι μη 
Αποφλοιομένο

10 χιλιάδες 
τόνοι 16 5.656 465,5 3,4%

Σπορέλαιο 10 χιλιάδες 
τόνοι 31 16.816 281,8 11,1%

Φοινικέλαιο 10 χιλιάδες 
τόνοι 54 24.369 260 20,7%

Λάδι Φυτικών 
Σπόρων

10 χιλιάδες 
τόνοι 0 131 101,86 0,3%

Ζάχαρη 10 χιλιάδες 
τόνοι 9 2.295 185,2 5,1%

Μαλλί 10 χιλιάδες 
τόνοι 56 29.103 275,75 20,6%

Μάλλινα 
Υ φάσματα

10 χιλιάδες 
τόνοι 9 6.004 76 12,4%

Βαμβάκι 10 χιλιάδες 
τόνοι 25 30.911 86 29,7%

Χημικά
Λιπάσματα

10 χιλιάδες 
τόνοι 182 30.715 1.073 17%

Καρβαμίδιο 10 χιλιάδες 
τόνοι 13 1.462 180 17%

ΝΡΚ
λιπάσματα

10 χιλιάδες 
τόνοι 60 9.795 298 20%

Διαμμώνιο 10 χιλιάδες 
τόνοι 110 19.458 595 18,4%

Μονάδα: USD 10.000
Το 0 στον όγκο εισαγωγής σημαίνει πως η εισαγόμενη ποσότητα ήταν μικρότερη από 
5000 τόνους
Πηγή: MOFTEC (Chinese Ministry of Foreign Trade and Economic Cooperation)
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4.3.2 Αδειες Εισαγωγής

Σύμφωνα με τον Κανονισμό της ΛΔΚ σχετικά με τις εισαγωγές και εξαγωγές 

αγαθών που εκδόθηκε στις 10 Δεκεμβρίου 2001, τα εισαγόμενα αγαθά χωρίζονται σε 

τρεις κατηγορίες ως προς το καθεστώς εισαγωγής τους: α) Καθεστώς απαγόρευσης 

εισαγωγής β) Περιορισμών στις εισαγωγές και γ) Ελεύθερες εισαγωγές. Τα προϊόντα 

της πρώτης κατηγορίας υπόκεινται σε αυστηρούς μη δασμολογικούς περιορισμούς 

όπως ποσοστώσεις αλλά κυρίως άδειες εισαγωγής. Αντίστοιχα, τα προϊόντα της 

δεύτερης κατηγορίας επιβαρύνονται συνήθως μόνο με δασμούς, ενώ θεωρητικά τα 

ελεύθερης εισαγωγής προϊόντα δεν υπόκεινται σε κανέναν περιορισμό, ωστόσο η 

κυβέρνηση τηρεί ένα σύστημα παρακολούθησης των εισαγωγών τους μέσω της 

ελεύθερης έκδοσης αδειών εισαγωγής.

Οι αιτήσεις για την έκδοση άδειας εισαγωγής κατατίθενται στο Γραφείο Διοίκησης 

Ποσοστώσεων και Αδειών του MOFTEC5 (Quota and Licence Administrative 

Bureau) ή στις ειδικές επιτροπές 16 περιφερειών ή στις Επιτροπές Διεθνών 

Οικονομικών Συναλλαγών και Εμπορίου των τοπικών περιοχών και δήμων. Η άδεια 

εισαγωγής που αποκτάται δεν μπορεί να πωληθεί ή να μεταβιβαστεί, έχει διάρκεια 

ενός έτους, ενώ μπορεί να ανανεωθεί μια φορά για τρεις μήνες.

Η Κίνα οφείλει να ενημερώνει τακτικά τον ΠΟΕ για τις άδειες εισαγωγής που 

παραμένουν σε ισχύ μετά την εισδοχή της στον οργανισμό. Επίσης, αν δεν 

προβλέπεται σχετική εξαίρεση στις συμφωνίες που υπογράφησαν με τον ΠΟΕ και την 

ΕΕ κατά τη διαδικασία της εισδοχής, δεν πρέπει να υφίσταται επιλεκτική μεταχείριση 

ατόμων ή εταιριών ως προς τη χορήγηση των αδειών εισαγωγής. Επιβάλλεται επίσης 

η δημοσίευση κάθε αλλαγής στο καθεστώς επιβολής ή χορήγησης άδειας εισαγωγής 

για κάποιο προϊόν στο επίσημο περιοδικό του MOFTEC εντός ενός μηνός.

4.3.3 Υγειονομικοί, Τεχνικοί και λοιποί Έλεγχοι

Περισσότερα από 700 προϊόντα υπόκεινται σε υποχρεωτικούς ελέγχους βάσει της 

σχετικής κινεζικής νομοθεσίας. Οι έλεγχοι αφορούν διάφορες κατηγορίες προϊόντων 

όπως αγροτικά προϊόντα, υφάσματα, χημικά, πρώτες ύλες, χαρτί, ατσάλι, αυτοκίνητα 

και μηχανολογικό εξοπλισμό. Η Κίνα εφαρμόζει διαφορετικές διαδικασίες για τα 

εγχώρια και τα εισαγόμενα προϊόντα και η επιλεκτική δυσμενής μεταχείριση 

ευρωπαϊκών προϊόντων δεν είναι σπάνια. Από την 1η Μαΐου 2002 ισχύει ένα νέο 4

4 Πηγή: Hong Kong Trade Development Council.
3 Chinese Ministry of Foreign Trade and Economic Cooperation.
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σύστημα ελέγχων: Σύστημα Υποχρεωτικής Πιστοποίησης Προϊόντων (Compulsory 

Product Certification System), το οποίο θα καταργήσει το προηγούμενο σύστημα στα 

τέλη του 2003. Από το 2003 υπάρχει ενιαίος φορέας για την έκδοση και την 

εφαρμογή των παραπάνω κανονισμών με τον τίτλο Γενική Κρατική Διεύθυνση για 

τον Τεχνικό και Ποιοτικό Έλεγχο (State General Administration for Quality 

Supervision and Inspection).

4.3.4 Τελωνειακός Διαδικασίες

Δεν υπάρχει απαραίτητα ενιαίος κανονισμός ή πλαίσιο διαδικασιών για όλα τα 

τελωνεία της Κίνας. Στο ίδιο προϊόν μπορεί να επιβληθούν διαφορετικοί δασμοί 

ανάλογα με το τελωνείο, ενώ εξίσου αυθαίρετος και υποκειμενικός μπορεί να είναι ο 

προσδιορισμός των εξόδων εκτελώνισης. Δεν είναι σπάνια η διαπραγμάτευση μεταξύ 

της εξαγωγικής εταιρίας και της τοπικής αρχής για το ακριβές ύψος του δασμού ή των 

τελωνειακών εξόδων. Θεωρητικά, ισχύει ενιαίος κανονισμός του MOFTEC από τα 

τέλη του 2001, που καλύπτει όλα τα ζητήματα που αφορούν στον εκτελωνισμό 

προϊόντων. Ωστόσο, οι αυθαίρετες ερμηνείες της νομοθεσίας γενικά παραμένουν.

Στην Κίνα η άμεση διεξαγωγή εισαγωγών ή εξαγωγών είναι προνόμιο μόνο των 

Κρατικών Εταιριών Εμπορίου (μέχρι το 2005). Αυτό σημαίνει πως υπάρχει συνεχής 

κρατικός έλεγχος στις εισαγωγές και εξαγωγές προϊόντων αλλά ταυτόχρονα το 

κινεζικό κράτος λειτουργεί και ως ανταγωνιστής για τους ξένους επενδυτές. 

Επιπλέον, στο παρελθόν παρατηρήθηκαν περιπτώσεις όπου οι κρατικές αρχές 

απαίτησαν την παροχή εμπιστευτικών επιχειρηματικών πληροφοριών από ξένες 

επιχειρήσεις που επιθυμούσαν να αποκτήσουν δικαίωμα συναλλαγών με τις Κρατικές 

Εταιρίες Εμπορίου.6 Η εισδοχή στον ΠΟΕ υποχρεώνει την Κίνα να καταργήσει τα 

δικαιώματα συναλλαγών και να επιτρέψει σε ξένες εμπορικές εταιρίες να 

πραγματοποιούν άμεσα διεθνείς εμπορικές πράξεις χωρίς την υποχρεωτική 

συναλλαγή με τις Κρατικές Εταιρίες Εμπορίου.

Οι κινεζικές τελωνειακός αρχές διακρίνουν τις ξένες εμπορικές εταιρίες σε τέσσερις 

κατηγορίες με βάση την αξιοπιστία τους.7 Οι εταιρίες της πρώτης κατηγορίας 

απολαμβάνουν πολλά προνόμια, όπως προτεραιότητα στις διαδικασίες εκτελωνισμού 

και ελέγχου, αποδέσμευση για ορισμένες κατηγορίες προϊόντων του εμπορεύματος με

6 Τα δικαιώματα συναλλαγών (trading rights) ανέρχονταν σε 8500 περίπου στις 31/12/2001, Πηγή: 
Market Access Database, Eurotarrif.
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μια επιστολή εγγύησης, έλεγχος “on site”. Οι εταιρίες της δεύτερης κατηγορίας 

υπόκεινται στις κανονικές διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας. Οι εταιρίες της τρίτης 

κατηγορίας υπόκεινται σε ειδικές διαδικασίες ελέγχου. Για παράδειγμα, μπορεί να 

απαιτείται καταβολή εγγύησης για την ασφάλεια του εμπορεύματος στο τελωνείο, να 

επιβάλλεται ο εκτελωνισμός σε συγκεκριμένα τελωνεία και να υπάρχει αυστηρός 

έλεγχος της επιχειρηματικής δραστηριότητας της εταιρίας. Τέλος, οι εταιρίες της 

τέταρτης κατηγορίας υπόκεινται σε ακόμα αυστηρότερους ελέγχους, ενώ μπορεί να 

ανασταλεί η δυνατότητα εκτέλεσης τελωνειακών εργασιών ή να τους επιβληθεί 

πρόστιμο. Η αρμοδιότητα για την κατάταξη των εταιριών στις τέσσερις αυτές 

κατηγορίες ανήκει στις τοπικές τελωνειακές αρχές.

4.3.5 Συναλλαγματικοί Έλεγχοι

Από το 1996, η Κίνα έχει καταστήσει το γιουάν μετατρέψιμο για τις κινήσεις στο 

ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Ωστόσο, πραγματοποιούνται διοικητικοί έλεγχοι 

για την εξακρίβωση του σκοπού για τον οποίο προορίζεται το συνάλλαγμα. Υπό 

φυσιολογικές συνθήκες (βλέπε κατάταξη εταιριών), μια εταιρία μπορεί να 

πραγματοποιεί διεθνείς συναλλαγές σε καθορισμένες τράπεζες. Ξένες εταιρίες που 

έχουν άμεσες ξένες επενδύσεις στην Κίνα (Foreign Invested Enterprises- FIE) 

μπορούν να τηρούν λογαριασμό σε συνάλλαγμα και να πραγματοποιούν μέρος των 

συναλλαγών τους μέσω αυτού του λογαριασμού. Ωστόσο, είτε πρόκειται για χρέωση 

του λογαριασμού συναλλάγματος είτε για άμεση αγορά συναλλάγματος, οι εταιρίες 

που πραγματοποιούν εισαγωγές προϊόντων πρέπει να παρουσιάσουν τα έντυπα 

εισαγωγής και εκτελωνισμού.

4.4 Ανακεφαλαίωση

Η Κίνα βρίσκεται σε μεταβατικό στάδιο σε σχέση με τους περιορισμούς στις 

εισαγωγές. Η εισδοχή στον ΠΟΕ επιβάλλει την κατάργηση κάθε μη δασμολογικού 

μέτρου, όπως οι ποσοστώσεις και οι άδειες εισαγωγής, για περίπου 400 προϊόντα και 

τη μείωση του μέσου επιπέδου των δασμών σε 8% περίπου μέχρι το 2005. Η 

δασμολογική επιβάρυνση πολλών προϊόντων όπως τα αυτοκίνητα ή και τα λιπάσματα 

παραμένει αρκετά υψηλή. Επιπλέον, ενώ από τα τέλη του 2001 υπάρχει ενιαία 

νομοθεσία σχετικά με τις διαδικασίες εισαγωγής προϊόντων, παρατηρείται αυθαίρετη 7

7 Πηγή: Hong Kong Trade Development Council, δε διευκρινίζεται με ποιον τρόπο αξιολογείται η 
αξιοπιστία των ξένων εταιριών.
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ερμηνεία και εφαρμογή των διατάξεων από τις τοπικές τελωνειακές αρχές, ενώ 

σημαντικό είναι το πρόβλημα της διαφθοράς. Σύμφωνα με αναφορές της EES και του 

State Department,8 9 η εμπορική δραστηριοποίηση στην Κίνα παραμένει ένα 

επικίνδυνο και δύσκολο επιχειρηματικό εγχείρημα και συνιστάται η συνεργασία με 

κάποια εταιρία διεθνούς εμπορίου που είναι εξοικειωμένη με την κινεζική 

γραφειοκρατία. Ωστόσο, η εισδοχή στον ΠΟΕ και η σταδιακή εφαρμογή των 

δεσμεύσεων της Κίνας σε διάφορους τομείς αναμένεται να κάνει πιο εύκολη την 

εξαγωγή προϊόντων στην Κίνα.

8 Market Access Database, Eurotarrif, 31/12/2001.
g US State Department, China’s Country Commercial Guide, 2001.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 
ΑΜΕΣΕΣ ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

5.1 Εισαγωγή

Η προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων ήταν ένας από τους βασικούς στόχους της 

πολιτικής του «ανοίγματος της Κίνας» που ακολουθήθηκε μετά το 1979. Η πολιτική 

αυτή απαιτούσε τη ριζική αλλαγή της μέχρι τότε αντιμετώπισης των ξένων 

επενδύσεων από το κινεζικό κομμουνιστικό κόμμα, σύμφωνα με την οποία οι ξένοι 

επιχειρηματίες αποσκοπούσαν στην εκμετάλλευση των κινέζων εργατών και των 

πόρων της χώρας, ενώ η ξένη επιχειρηματική δραστηριότητα θα οδηγούσε σε 

υποβάθμιση του περιβάλλοντος και στο κλείσιμο πολλών κρατικών επιχειρήσεων. 

Πολλές ξένες επιχειρήσεις αντιμετώπισαν και εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τη 

δυσπιστία αυτή των κινέζων αξιωματούχων. Ωστόσο, αυτό δεν εμπόδισε τη μαζική 

εισροή ξένων επενδύσεων στην κινεζική οικονομία ιδίως κατά τη διάρκεια της 

δεκαετίας του 90.1 Στο κεφάλαιο αυτό εξετάζεται η πορεία των άμεσων ξένων 

επενδύσεων στην Κίνα και οι λόγοι για τους οποίους η πολιτική προσέλκυσης των 

ξένων επενδυτών υπήρξε τόσο επιτυχής, ενώ αναλύονται ορισμένοι παράγοντες που 

διαμορφώνουν το επενδυτικό κλίμα στην Κίνα σήμερα.

5.2 Γενικά Στοιχεία

5.2.1 Στατιστικά Στοιχεία2

Το 2002 οι άμεσες ξένες επενδύσεις στην Κίνα σημείωσαν σημαντική αύξηση 

φέρνοντας την Κίνα στην πρώτη θέση των χωρών ως προς την εισροή ξένων 

επενδύσεων.3 Συνολικά, ιδρύθηκαν 34.171 ξένες επιχειρήσεις (αμιγούς ξένης 

ιδιοκτησίας ή κοινοπραξίες), ενώ η αξία των ξένων επενδύσεων που αναγράφεται στα 

συμβόλαια (contractual FDI value) έφθασε τα USS 82,76 δις και η

1 Βλ. Πίνακα 5.1 στο τέλος του κεφαλαίου.
' Πηγή: MOFTEC (Ministry of Foreign Trade and Cooperation).

Η ακριβής εκτίμηση των στοιχείων για την εισροή άμεσων ξένων επενδύσεων στην Κίνα είναι 
δύσκολη για τους εξής λόγους: Πρώτον, ένα σημαντικό μέρος των κεφαλαίων που εισέρχονται στην 
χώρα είναι κινέζικα κεφάλαια που μεταφέρονται σε γειτονικές χώρες όπως η Ταϊβάν και επιστρέφουν 
στην ΛΔΚ για να εκμεταλλευτούν τα φορολογικά ή δασμολογικά κίνητρα. Δεύτερον, υπάρχει μια τάση 
υπερεκτίμησης των άμεσων ξένων επενδύσεων από τις τοπικές κυβερνήσεις σε μια προσπάθεια να 
εμφανίσουν ευνοϊκά αποτελέσματα τόσο στην κυβέρνηση όσο και στους ξένους επενδυτές. Τρίτον, ένα 
μέρος των επενδύσεων κυρίως σε έργα υποδομών έχει ουσιαστικά τη μορφή μακροπρόθεσμου 
δανεισμού, αφού η κινεζική κυβέρνηση εγγυάται μια ελάχιστη απόδοση για τα κεφάλαια αυτά. Πηγή:
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πραγματοποιηθείσα αξία (realized value) τα US$ 52,74 δις, σημειώνοντας αύξηση 

30,72% και 12,51% αντίστοιχα σε σχέση με το 2001. Μέχρι τα τέλη Απριλίου του 

2003, η πραγματοποιηθείσα αξία των άμεσων ξένων επενδύσεων έφθασε τα US$ 

17,82 δις, σημειώνοντας αύξηση 50,13% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο το 

2002. Το μεγαλύτερο μέρος των κεφαλαίων προήλθε από το Χονγκ Κονγκ (US$ 17,8 

δις) και ακολούθησαν οι ΗΠΑ (US$ 5,4 δις), η Ιαπωνία (US$ 4,1 δις) και η Ταϊβάν 

(US$ 3,9 δις).* 4 5

Από τις νέες επενδύσεις το 2002, ποσοστό 73% αφορά στον τομέα της μεταποίησης, 

ενώ ακολουθεί ο τομέας των υπηρεσιών με 21%. Το 2002, οι 220.000 

καταχωρημένες ξένες επιχειρήσεις δημιούργησαν προστιθέμενη αξία ύψους US$ 809 

δις, που αναλογεί σε ποσοστό 25,7% της συνολικής προστιθέμενης αξίας. Η αξία των 

εξαγωγών των ξένων επιχειρήσεων έφθασε τα USS 169,9 δις (αυξημένη κατά 27,6% 

σε σχέση με το 2001), ενώ οι ξένες επιχειρήσεις πλήρωσαν συνολικά φόρους ύψους

347,5 δις γιουάνξ σημειώνοντας αύξηση 22% σε σχέση με το 2001. Τα φορολογικά 

έσοδα από τις ξένες επιχειρήσεις αντιστοιχούν σε ποσοστό 20,44% των συνολικών 

εσόδων του Κράτους. Στο τέλος του 2002, οι ξένες επιχειρήσεις απασχολούσαν 

άμεσα 24 εκατομμύρια εργαζομένους ή ποσοστό 11% του εργατικού δυναμικού0. 

Μέχρι τα τέλη του 2002, η Κίνα είχε εγκρίνει την ίδρυση συνολικά 424.196 ξένων 

επιχειρήσεων με συνολική αξία επένδυσης ύψους US$ 828 δις (από τις οποίες σήμερα 

λειτουργούν περίπου 240.000). Το 65,7% των ξένων επιχειρήσεων είναι κοινοπραξίες 

(μετοχικές ή συμμετοχικές, βλ την επόμενη ενότητα) με κινεζικές επιχειρήσεις και 

καλύπτει ποσοστό 61% της συνολικής πραγματοποιηθείσας επένδυσης. Το 

μεγαλύτερο ποσοστό της σωρευτικής επένδυσης (86,5%) συγκεντρώνεται στις 

ανατολικές επαρχίες, ενώ ακολουθούν οι κεντρικές και δυτικές επαρχίες (με ποσοστό 

8,8% και 5,1% αντίστοιχα. Η κατάταξη των χωρών με βάση τις σωρευτικές άμεσες 

ξένες επενδύσεις στα τέλη του 2002 είναι η εξής: 1) Χονγκ Κονγκ (US$ 204 δις), 2) 

ΗΠΑ (US$ 39,8 δις), 3) Ιαπωνία (US$ 36,4 δις), 4) Ταϊβάν (US$ 33,1 δις), 5) Ν. 

Κορέα (US$ 15 δις), 6) Ηνωμένο Βασίλειο (US$ 10,6 δις).

IMF Policy Discussion Paper, Foreign Direct Investment in China: Some Lessons for Other Countries, 
2002.
4 Βλ. Πίνακα 5.3 στο τέλος του κεφαλαίου.
5 USD = 8,27 yuan.

Στοιχεία του Κινεζικού Υπουργείου Εμπορίου. Η ADB εκτιμά ότι το εργατικό δυναμικό ανερχόταν 
σε 734 εκατομμύρια στα τέλη του 2001.
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5.2.2 Εταιρικές Μορφές Επιχειρήσεων

Τρεις είναι οι βασικές μορφές των ξένων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην 

Κίνα: α) Οι μετοχικές κοινοπρακτικές επιχειρήσεις (equity joint ventures), β) οι 

συμμετοχικές κοινοπρακτικές επιχειρήσεις (cooperative joint ventures), και γ) οι 

επιχειρήσεις αμιγούς ξένης ιδιοκτησίας (wholly foreign-owned enterprises). Στις 

μετοχικές κοινοπραξίες, οι κινέζοι και οι ξένοι επενδυτές μοιράζονται από κοινού τα 

κέρδη, τις ζημίες και τον κίνδυνο της επένδυσης με βάση το μετοχικό μερίδιο του 

κάθε εταίρου. Στις συμμετοχικές κοινοπραξίες, ο κινέζος εταίρος συνήθως παρέχει τη 

γη, τους φυσικούς πόρους, το ανθρώπινο δυναμικό και τις εγκαταστάσεις, ενώ ο 

ξένος εταίρος παρέχει κεφάλαιο, τεχνογνωσία, και μέρος του εξοπλισμού. Η 

κατανομή των κερδών και των ζημιών γίνεται βάσει συμφωνίας μεταξύ των δύο 

μερών.

Στα πρώτα στάδια της μεταρρύθμισης, η κινεζική κυβέρνηση προωθούσε την ίδρυση 

κοινοπρακτικών σχημάτων, αφενός για ιδεολογικούς λόγους, αφετέρου επειδή 

θεωρούσε τη συγκεκριμένη μορφή επιχειρήσεων ως την πλέον κατάλληλη για τον 

τεχνολογικό εκσυγχρονισμό της κινεζικής βιομηχανίας. Η ίδρυση αμιγώς ξένων 

επιχειρήσεων εκτός των ζωνών ειδικών οικονομικών συναλλαγών επιτράπηκε μετά 

το 1996. Από τη μεριά τους, οι ξένοι επενδυτές προτιμούσαν τα πρώτα χρόνια τη 

σύμπραξη με κάποιο κινέζο εταίρο στην προσπάθειά τους να εισέλθουν στη δύσκολη 

και άγνωστη αγορά της Κίνας. Έτσι, το μεγαλύτερο μέρος της σωρευτικής επένδυσης 

μέχρι σήμερα αφορά κοινοπραξίες. Ωστόσο, το 1996 ο αριθμός των νέων 

επιχειρήσεων αμιγούς ξένης ιδιοκτησίας ξεπέρασε για πρώτη φορά τον αριθμό των 

νέων κοινοπραξιών και η τάση αυτή συνεχίζεται και σήμερα. Στον πίνακα 5.α 

φαίνεται η κατανομή των νέων ξένων επιχειρήσεων στην Κίνα ανάλογα με τη μορφή 

τους το 2002.

Πίνακας 5.α
Εταιρική Μορφή Νέων Επιχειρήσεων το 2002

Κατανομή Προγραμμάτων (%)

□ Μετοχικές

(Ό30% Κοινοπραξίες

5%

□ Συμμετοχικές 
Κοινοπραξίες

65% □ Εταιρίες Αμιγούς 
Ξένης Ιδιοκτησίας

Πηγή: MOFTEC
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Στον Πίνακα 5.β εμφανίζεται η αξία της πραγματοποιηθείσας επένδυσης ανάλογα με 

την εταιρική μορφή των νέων επιχειρήσεων.

Πίνακας 5.β
Αξία Άμεσης Ξένης Επένδυσης (δις δολάρια)

Αξία FDI

S'
□ Μετοχικές 

Κοινοπραξίες

31,7\^
1,

□ Συμμετοχικές 
Κοινοπραξίες

□ Εταιρίες Αμιγούς 
Ξένης Ιδιοκτησίας

Πηγή: MOFTEC

5.2.3 Παράγοντες που ευνόησαν / αποθάρρυναν τις ξένες επενδύσεις

Μπορούμε να διακρίνουμε τις ξένες επενδύσεις σε δυο κατηγορίες ανάλογα με το αν 

η επιχείρηση σκοπεύει να εξάγει το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής της ή να το 

διοχετεύσει στην εσωτερική αγορά. Οι επενδυτές της πρώτης κατηγορίας (export 

oriented investment) αποσκοπούν κυρίως στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των 

προϊόντων τους μέσω του χαμηλού εργατικού κόστους στην Κίνα. Αντίθετα, οι 

επενδυτές της δεύτερης κατηγορίας (domestic market Fdi) αποβλέπουν στο μέγεθος 

και στις προοπτικές ανάπτυξης της αγοράς. Είναι προφανές ότι η Κίνα συγκεντρώνει 

επενδύσεις και των δύο κατηγοριών.

Σύμφωνα με μελέτη του ΔΝΤ,7 οι βασικοί παράγοντες που επηρέασαν (θετικά ή 

αρνητικά) την εισροή άμεσων ξένων επενδύσεων στην Κίνα είναι οι εξής:

Το μέγεθος της αγοράς. Οι άμεσες ξένες επενδύσεις αφενός στοχεύουν στην 

τεράστια κινεζική αγορά που αναπτύσσεται με πολύ γρήγορους ρυθμούς, αφετέρου 

συνεισφέρουν στην αύξηση του ΑΕΠ και στην προσέλκυση νέων ξένων επενδύσεων. 

Ο παράγοντας αυτός φαίνεται πως είναι πιο σημαντικός για τις επενδύσεις που 

προέρχονται από τις ΗΠΑ και την ΕΕ και οι οποίες είναι κυρίως προσανατολισμένες 

προς την εσωτερική αγορά. Αντίθετα, οι επενδύσεις από τις γειτονικές χώρες όπως το 

Χονγκ Κονγκ και η Ταϊβάν είναι κατά βάση προσανατολισμένες στις εξαγωγές, και 

συνεπώς προσελκύονται κυρίως από το χαμηλό κόστος και όχι από το μέγεθος της 

αγοράς.

7 IMF Policy Discussion Paper, Foreign Direct Investment in China: Some Lessons for Other 
Countries, 2002.
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Φθηνό εργατικό δυναμικό. Το χαμηλό εργατικό κόστος προσελκύει πολλές 

επενδύσεις κυρίως από τις γειτονικές χώρες, όπως η Ταϊβάν ή το Χονγκ Κονγκ, που 

αποσκοπούν στη μείωση του κόστους των προϊόντων που παράγουν και τα οποία 

προορίζονται συνήθως για εξαγωγή. Αυτό συνετέλεσε στην ανάδειξη της Κίνας ως 

βασικού παγκόσμιου ανταγωνιστή για τις χώρες που παράγουν προϊόντα εντάσεως 

εργασίας. Η μελέτη δεν έδειξε σημαντική αρνητική συσχέτιση μεταξύ της ποιότητας 

του εργατικού δυναμικού και της εισροής άμεσων ξένων επενδύσεων. Ωστόσο, η 

έλλειψη εξειδικευμένων εργαζομένων είναι ένα από τα συχνότερα προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν οι ξένοι επενδυτές και είναι πιθανόν ότι θα επηρεάσει αρνητικά την 

εισροή άμεσων ξένων επενδύσεων μελλοντικά, καθώς το συγκριτικό πλεονέκτημα 

της Κίνας θα μετατοπίζεται σταδιακά προς την παραγωγή προϊόντων υψηλότερης 

προστιθέμενης αξίας (στο βαθμό, τουλάχιστον, που δεν θα υπάρξει βελτίωση της 

ποιότητας του εργατικού δυναμικού).

Υποδομές. Οι ξένες επενδύσεις κατευθύνθηκαν κυρίως προς τις ανατολικές επαρχίες 

της χώρας όπου ίσχυαν και ισχύουν διάφορα επενδυτικά κίνητρα αλλά ταυτόχρονα 

έχει αναπτυχθεί ένα δίκτυο υποδομών (στην παραγωγής ενέργειας, στις μεταφορές 

και στις τηλεπικοινωνίες) σαφώς πιο ανεπτυγμένο σε σχέση με την υπόλοιπη Κίνα 

αλλά και σε σχέση με χώρες χαμηλού κόστους όπως η Ινδία. Η επένδυση στη 

δημιουργία των υποδομών συνεχίζεται και επεκτείνεται και στις δυτικές και κεντρικές 

επαρχίες, όπου αναμένεται μεγαλύτερη εισροή άμεσων ξένων επενδύσεων σε σχέση 

με τα προηγούμενα χρόνια.

Βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος. Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, 

πολλοί κινέζοι αξιωματούχοι (ιδίως κατά τα πρώτα χρόνια της οικονομικής 

μεταρρύθμισης) αντιμετώπιζαν με δυσπιστία τους ξένους επενδυτές. Σε αυτό 

συνετέλεσαν αφενός η επιρροή της κομμουνιστικής ιδεολογίας, αφετέρου οι μνήμες 

από το αναγκαστικό άνοιγμα του κινέζικου νότου στις δυτικές χώρες μετά τους 

πολέμους του οπίου. Αρχικά, οι νόμοι και οι επενδυτικοί κανονισμοί ήταν ιδιαίτερα 

περιοριστικοί για τις ξένες επενδύσεις. Σταδιακά, ωστόσο, παρατηρείται περιορισμός 

της γραφειοκρατίας και προσπάθεια αντιμετώπισης πολλών νομικών και 

γραφειοκρατικών εμποδίων.

Παροχή επενδυτικών κινήτρων. Η κινεζική κυβέρνηση χρησιμοποίησε διάφορα 

επενδυτικά κίνητρα, κυρίως φορολογικής μορφής, για να προσελκύσει και να 

κατευθύνει τις άμεσες ξένες επενδύσεις αρχικά στις ζώνες ελεύθερων συναλλαγών 

του νότου και σταδιακά σε ολόκληρη τη χώρα. Τα φορολογικά κίνητρα
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περιελάμβαναν μειωμένο συντελεστή φορολογίας εισοδήματος, απαλλαγή από την 

καταβολή φόρων για κάποιο χρονικό διάστημα, επιστροφές φόρων για προϊόντα που 

προορίζονταν για εξαγωγή.

Ζώνες ελεύθερων συναλλαγών. Οι οικονομικές μεταρρυθμίσεις ξεκίνησαν αρχικά 

στις ειδικές ζώνες ελεύθερων συναλλαγών που περιελάμβαναν 14 περιοχές στα 

νοτιοανατολικά της χώρας, καθώς και 14 πόλεις κυρίως κατά μήκος του ποταμού 

Yangtze (βλ. την ενότητα 5.3.6. IV.). Αυτό έδωσε τη δυνατότητα στην κινεζική 

κυβέρνηση να πειραματιστεί με τις οικονομικές μεταρρυθμίσεις και να αποδείξει στη 

συντηρητική ηγεσία του κομμουνιστικού κόμματος τις θετικές επιπτώσεις των ξένων 

επενδύσεων. Ταυτόχρονα, η επικέντρωση των μεταρρυθμίσεων στις περιοχές αυτές 

συνδυάστηκε με αυξημένες επενδύσεις σε υποδομές και μεγαλύτερη ανεξαρτησία των 

τοπικών κυβερνήσεων στη χάραξη και εφαρμογή επενδυτικών πολιτικών, γεγονός 

που αναμφίβολα ευνόησε την εισροή ξένων επενδύσεων αλλά δημιούργησε έντονες 

περιφερειακές ανισότητες.

Πολιτισμικό περιβάλλον. Τα κοινά πολιτισμικά στοιχεία ήταν ένας σημαντικός 

παράγοντας για τη προσέλκυση επενδύσεων από τις γειτονικές χώρες όπου υπάρχουν 

πληθυσμοί κινεζικής καταγωγής. Αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι ποσοστό 

μεγαλύτερο του 50% των συνολικών επενδύσεων στην Κίνα προέρχεται από την 

Ταϊβάν, το Χονγκ Κονγκ και τη Σιγκαπούρη (το ποσοστό αυτό στην πραγματικότητα 

είναι αρκετά μικρότερο αν λάβουμε υπόψη μας τα δυτικά και κινεζικά κεφάλαια που 

κατευθύνονται στην Κίνα μέσω των χωρών αυτών). Ωστόσο, οι ιδιαιτερότητες της 

κινεζικής κουλτούρας αποτέλεσαν και αποτελούν σημαντικό ανασταλτικό παράγοντα 

για την προσέλκυση επενδύσεων από τις δυτικές χώρες.

Διαφθορά και νομικό σύστημα. Η Κίνα κατατάσσεται χαμηλά στους δείκτες 

μέτρησης της διαφθοράς (βλέπε την ενότητα 5.3.7). Ταυτόχρονα, πολλοί επενδυτές 

διαπιστώνουν πως το νομικό σύστημα είναι πολύπλοκο και υπανάπτυκτο (ιδίως σε 

ό,τι αφορά στο εμπορικό δίκαιο), ενώ υπάρχει η τάση επίλυσης των διαφορών μέσω 

προσωπικής συνεννόησης και όχι μέσω της επίσημης δικαστικής οδού. Η εκτεταμένη 

διαφθορά και το δαιδαλώδες νομικό σύστημα φαίνεται να αποτρέπουν κυρίως τους 

δυτικούς επενδυτές από την ανάληψη επενδύσεων στην Κίνα. Αντίθετα, οι επενδυτές 

από τις γειτονικές χώρες που μοιράζονται κοινά πολιτισμικά χαρακτηριστικά με το 

κινεζικό λαό φαίνεται να επηρεάζονται λιγότερο από τη διαφθορά και τη 

γραφειοκρατία.
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5.3 Επενδυτικό Κλίμα

5.3.1 Διαδικασία Ίδρυσης Κοινοπραξίας (Μετοχικής και Συμμετοχικής)8 

α) Αίτηση Ίδρυσης

Με τη λήξη των διαπραγματεύσεων μεταξύ της κινεζικής και της ξένης επιχείρησης, 

ο Κινέζος εταίρος πρέπει να υποβάλλει ένα σχέδιο του προγράμματος στην τοπική 

επιτροπή οικονομικού σχεδιασμού. Τα στοιχεία που πρέπει να υποβληθούν είναι τα 

εξής:

• Σχέδιο προγράμματος επικυρωμένο από τις τοπικές κινεζικές αρχές.

• Αρχική μελέτη βιωσιμότητας του προγράμματος.

• Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή επιχειρηματικής συμφωνίας 

υπογεγραμμένη από τις δυο επιχειρήσεις.

β) Υποβολή μελέτης βιωσιμότητας (feasibility study) προς έγκριση 

Εφόσον εγκριθεί η αρχική πρόταση για την ίδρυση της κοινοπραξίας, πρέπει να 

συνταχθεί μιελέτη βιωσιμότητας της επένδυσης και να υποβληθεί από την κινεζική 

πλευρά στην τοπική επιτροπή οικονομικού σχεδιασμού προς έγκριση. Τα 

απαιτούμενα έγγραφα είναι τα εξής:

• Αίτηση προς την αρμόδια επιτροπή.

• Μελέτη βιωσιμότητας υπογεγραμμένη και από τα δυο μέρη.

• Σύμβαση της υπό ίδρυση κοινοπραξίας ή σχέδιο της σύμβασης αυτής.

• Στοιχεία για την πηγή των κεφαλαίων της κινεζικής επιχείρησης.

• Αναφορά της τράπεζας με την οποία συνεργάζεται η ξένη επιχείρηση για την 

πιστοληπτική κατάσταση της εταιρίας (credit report).

γ) Υποβολή της σύμβασης προς έγκριση

Η κινεζική επιχείρηση οφείλει να υποβάλλει τη σύμβαση που υπογράφηκε μεταξύ 

των δύο μερών στο τοπικό τμήμα του Υπουργείου Διεθνούς Εμπορίου και 

Οικονομικής Συνεργασίας (MOFTEC). Τα απαιτούμενα έγγραφα είναι τα εξής:

• Αίτηση στις αρμόδιες αρχές.

• Μελέτη βιωσιμότητας της επένδυσης και απόφαση έγκρισης του 

προγράμματος.

• Αίτηση καταχώρισης της ονομασίας της επιχείρησης εγκεκριμένη από την 

τοπική επιτροπή εμπορίου και βιομηχανίας.

* Πηγή: Hong Kong Trade Development Council.
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• Γραπτές αποφάσεις για το πρόγραμμα από διάφορους κυβερνητικούς 

οργανισμούς για θέματα όπως η προστασία του περιβάλλοντος, η 

πυροπροστασία ή οι συνθήκες υγιεινής.

• Επιχειρηματικές άδειες των δύο επιχειρήσεων και πιστοποιητικά των νομικών 

αντιπροσώπων.

• Σύμβαση και καταστατικό υπογεγραμμένα από τους νομικούς αντιπροσώπους.

• Λίστα των μελών του διοικητικού συμβουλίου.

δ) Αίτηση για την έκδοση Πιστοποιητικού Έγκρισης της επένδυσης 

Εφόσον υπάρχει έγκριση για τη σύμβαση και το καταστατικό της κοινοπραξίας, η 

κινεζική εταιρία οφείλει να ζητήσει την έκδοση Πιστοποιητικού Έγκρισης της 

επένδυσης από το τοπικό τμήμα του Υπουργείου Διεθνούς Εμπορίου και 

Οικονομικής Συνεργασίας, υποβάλλοντας τα έγγραφα έγκρισης των στοιχείων της 

επένδυσης που είναι τα εξής: Μελέτη βιωσιμότητας, σύμβαση, καταστατικό και 

κατάλογος των μελών του διοικητικού συμβουλίου, 

ε) Καταχώριση

Με την απόκτηση του πιστοποιητικού έγκρισης της επένδυσης πρέπει να υποβληθεί 

αίτηση απόκτησης άδειας άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας (business 

licence) στην τοπική επιτροπή εμπορίου και βιομηχανίας εντός 30 ημερών. Στη 

συνέχεια η κοινοπραξία πρέπει να αποκτήσει λογαριασμό σε τράπεζα και να εγγραφεί 

στις τοπικές υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου, φορολογίας, κοινωνικής ασφάλισης, 

ελέγχου συναλλάγματος και στο ανάλογο τμήμα ελέγχου προϊόντος (commodity 

inspection department).

5.3.2 Διαδικασία ίδρυσης επιχείρησης αποκλειστικής ξένης ιδιοκτησίας 

Προκαταρκτική Αίτηση

Στην περίπτωση της ίδρυσης μιας ξένης επιχείρησης ο ξένος επενδυτής πρέπει να 

υποβάλλει μια αναφορά στο τοπικό τμήμα του MOFTEC της επαρχίας όπου 

προορίζεται η εγκατάσταση της επιχείρησης. Η αναφορά αυτή πρέπει να 

περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

1) Τους στόχους της επιχείρησης.

2) Το αντικείμενο της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

3) Την τεχνολογία και τον εξοπλισμό που θα χρησιμοποιηθεί.

4) Τις απαιτήσεις της επένδυσης σε ενέργεια, νερό, γη, καθώς και σε άλλους 

δημόσιους πόρους ή υπηρεσίες.
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Εφόσον η επιχείρηση λάβει θετική απάντηση στην προκαταρκτική αίτηση από το 

αρμόδιο τμήμα του MOFTEC, υποβάλλει επίσημη αίτηση έγκρισης της επένδυσης. Η 

διαδικασία δε διαφέρει από εκείνη που ακολουθείται στην περίπτωση ίδρυσης 

κοινοπραξίας.

Η γενική αυτή διαδικασία ισχύει τόσο για παραγωγικές εταιρίες όσο και για εταιρίες 

παροχής υπηρεσιών. Διαφορές στις επιμέρους διαδικασίες μπορεί να υφίστανται 

μεταξύ επαρχιών.

5.3.3 Ελάχιστο Απαιτούμενο Κεφάλαιο και το Χρονοδιάγραμμα Καταβολής του9 

α) Ελάχιστο Απαιτούμενο Κεφάλαιο

Για τις εταιρίες περιορισμένης ευθύνης, το ελάχιστο απαιτούμενο εταιρικό κεφάλαιο 

εξαρτάται από το αντικείμενο της δραστηριότητας τους. Το ελάχιστο κεφάλαιο για 

παραγωγικές εταιρίες είναι 500.000 γιουάν, για εταιρίες χονδρικής πώλησης 500.000 

γιουάν, για εταιρίες λιανικής 300.000 γιουάν, ενώ για εταιρίες παροχής υπηρεσιών το 

όριο είναι στα 100.000 γιουάν.

Για συμμετοχικές κοινοπραξίες το ελάχιστο απαιτούμενο κεφάλαιο είναι 10.000.000 

γιουάν. Ανάλογα με τον κλάδο και την περιοχή στην οποία δραστηριοποιούνται οι 

ξένες επιχειρήσεις διαμορφώνονται τα αντίστοιχα επίπεδα του ελάχιστου εταιρικού 

κεφαλαίου:

1) Το ελάχιστο κεφάλαιο για μια κοινοπραξία που δραστηριοποιείται στο 

λιανεμπόριο είναι 50.000.000 γιουάν, ενώ στις κεντρικές και δυτικές επαρχίες της 

χώρας είναι χαμηλότερο στα 30.000.000 γιουάν. Αντίστοιχα, για μια κοινοπραξία 

που ασχολείται με χονδρικές πωλήσεις το όριο είναι 80.000.000 γιουάν για τις 

ανατολικές επαρχίες και 60.000.000 γιουάν για τις δυτικές και κεντρικές περιοχές 

της χώρας.

2) Το ελάχιστο απαιτούμενο κεφάλαιο για μια τράπεζα (μέσω κοινοπραξίας ή 

αμιγούς ξένης ιδιοκτησίας) είναι 300.000.000 γιουάν σε συνάλλαγμα άμεσα 

μετατρέψιμο. Για τις εταιρίες χρηματοοικονομικών ή επενδυτικών υπηρεσιών το

Πηγή: Hong Kong Trade Development Council.
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ελάχιστο κεφάλαιο ανέρχεται σε 200.000.000 γιουάν σε συνάλλαγμα άμεσα 

μετατρέψιμο.

3) Το ελάχιστο κεφάλαιο για μια κοινοπρακτική διαφημιστική εταιρία είναι US$

300.000.

4) Το ελάχιστο κεφάλαιο για μια κοινοπρακτική εταιρία διεθνούς εμπορίου είναι

100.000. 000 γιουάν.

5) Το ελάχιστο κεφάλαιο για μια εταιρία που δραστηριοποιείται στις 

τηλεπικοινωνίες σε εθνικό επίπεδο είναι 2 δις γιουάν, ενώ αν η εταιρία 

δραστηριοποιείται σε επαρχιακό επίπεδο, το όριο μειώνεται στα 200 εκατομμύρια 

γιουάν.

6) Το ελάχιστο κεφάλαιο για μια ασφαλιστική εταιρία αμιγούς ξένης ιδιοκτησίας 

είναι 200 εκατομμύρια γιουάν σε πλήρως μετατρέψιμο συνάλλαγμα, ενώ για μια 

επενδυτική εταιρία αμιγούς ξένης ιδιοκτησίας, το ελάχιστο κεφάλαιο ανέρχεται σε 

US$ 30.000.000.

β) Αναλογία εταιρικού κεφαλαίου προς το ύψος της επένδυσης

Για ένα κοινοπρακτικό σχήμα με συνολική επένδυση μέχρι US$ 3 

εκατομμύρια, το εταιρικό κεφάλαιο πρέπει να αντιστοιχεί τουλάχιστον σε 

ποσοστό 70% της αξίας της επένδυσης.

Εάν η αξία της επένδυσης είναι από US$ 3 εκατομμύρια μέχρι 10 

εκατομμύρια, το εταιρικό κεφάλαιο πρέπει να αντιστοιχεί σε ποσοστό 50% 

του ύψους της επένδυσης. Το εταιρικό κεφάλαιο δεν πρέπει να είναι 

μικρότερο από US$ 2,1 εκατομμύρια, ενώ το ύψος της επένδυσης πρέπει να 

ανέρχεται τουλάχιστον στο ποσό των US$ 4,2 εκατομμυρίων.

Εάν η αξία της επένδυσης είναι από US$ 10 εκατομμύρια έως US$ 30 

εκατομμύρια, η αναλογία του εταιρικού κεφαλαίου προς το ύψος της 

επένδυσης πρέπει να είναι 2 προς 3.

Τέλος, αν η αξία της επένδυσης ξεπερνά τα US$ 30 εκατομμύρια, τότε το 

εταιρικό κεφάλαιο πρέπει να αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 1/3 της αξίας της 

επένδυσης.

Σε ειδικές περιπτώσεις μια ξένη εταιρία μπορεί να απευθύνεται στο 

Υπουργείο Εμπορίου και Οικονομικής Συνεργασίας προκειμένου να πετύχει 

διακανονισμό των παραπάνω ορίων.
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γ) Χρονοδιάγραμμα Εισφοράς Κεφαλαίου

Οι κοινοπραξίες (μετοχικές και συμμετοχικές) είναι υποχρεωμένες να δηλώσουν στο 

καταστατικό και στη σύμβαση συνεργασίας τους (και οι εταιρίες αποκλειστικής ξένης 

ιδιοκτησίας στο καταστατικό τους) τα χρονικά όρια για την εισφορά του κεφαλαίου. 

Αν λείπει ο συγκεκριμένος όρος από το καταστατικό ή τη σύμβαση αντίστοιχα, δεν 

μπορεί να δοθεί έγκριση από τις αρμόδιες αρχές. Η εισφορά του κεφαλαίου μπορεί να 

γίνει είτε εφάπαξ (μέσα σε έξι μήνες από την απόκτηση της επιχειρηματικής άδειας) 

είτε τμηματικά, με την πρώτη καταβολή να πραγματοποιείται με την εγκατάσταση 

της εταιρίας στην Κίνα. Η αρχική καταβολή εγκατάστασης δεν μπορεί να είναι 

μικρότερη από το 15% του συνολικού κεφαλαίου. Τα χρονικά όρια για την πλήρη 

καταβολή του εταιρικού κεφαλαίου διαμορφώνονται ως εξής:

1) Για εταιρίες (ή κοινοπρακτικά σχήματα) με εταιρικό κεφάλαιο μέχρι US$

500.000, η εισφορά του κεφαλαίου πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε διάστημα 

ενός έτους από την απόκτηση της επιχειρηματικής άδειας.

2) Εάν το εταιρικό κεφάλαιο είναι μεγαλύτερο από USS 500.000 και μέχρι ένα 

εκατομμύριο, η καταβολή του κεφαλαίου πρέπει να γίνει σε διάστημα 18 

μηνών από την απόκτηση της επιχειρηματικής άδειας.

3) Εάν το εταιρικό κεφάλαιο είναι μεγαλύτερο από US$ 1.000.000 και μέχρι 3 

εκατομμύρια, η καταβολή του κεφαλαίου πρέπει να γίνει σε διάστημα δύο 

ετών από την απόκτηση της επιχειρηματικής άδειας.

4) Εάν το εταιρικό κεφάλαιο είναι μεγαλύτερο από US$ 3.000.000 και μέχρι 

δέκα εκατομμύρια, η καταβολή του κεφαλαίου πρέπει να γίνει σε διάστημα 3 

ετών από την απόκτηση της επιχειρηματικής άδειας.

5) Εάν το εταιρικό κεφάλαιο υπερβαίνει τα US$ 10.000.000, ο καθορισμός του 

χρονικού ορίου καταβολής γίνεται από την αρμόδια αρχή κατά περίπτωση.

5.3.4 Ανθρώπινο Δυναμικό

Η ύπαρξη άφθονου και φθηνού εργατικού δυναμικού είναι ένας από τους βασικούς 

λόγους της μαζικής εισροής άμεσων ξένων επενδύσεων στη χώρα μετά το 1979. 

Ωστόσο, πολλά είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ξένες επιχειρήσεις που 

επιθυμούν να προσλάβουν ειδικευμένο προσωπικό. Υπάρχει τεράστια έλλειψη σε 

στελέχη με εμπειρία και γνώση της αγγλικής γλώσσας. Αντίθετα, συνεχώς αυξάνεται 

ο αριθμός των νέων στελεχών που αποφοιτούν είτε από τοπικά πανεπιστήμια (οι 

σχολές που παρέχουν τμήματα MBA πολλαπλασιάζονται στο Χονγκ Κονγκ αλλά και
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στην Κίνα) είτε από σχολές του εξωτερικού. Η διαθεσιμότητα και η ποιότητα του 

ανθρώπινου δυναμικού βελτιώνονται συνεχώς σε σχέση με τη δεκαετία του 90. 

Πρέπει να σημειωθεί πως η έλλειψη μορφωμένων και έμπειρων στελεχών οφείλεται 

ως ένα βαθμό στις συνέπειες της πολιτιστικής επανάστασης (1966-72), όταν για 

σχεδόν μια δεκαετία τα πανεπιστήμια και οι τεχνικές σχολές είτε είχαν κλείσει, είτε 

υπολειτουργούσαν. Επιπλέον, τη δεκαετία του 90 πολλές ξένες επιχειρήσεις που 

αναγκάστηκαν (λόγω της κινεζικής νομοθεσίας) να δημιουργήσουν κοινοπρακτικά 

σχήματα με κινεζικές επιχειρήσεις αντιμετώπισαν πολλά προβλήματα με τη διοίκηση 

του ανθρώπινου δυναμικού. Για παράδειγμα, η απόλυση ή απλώς η μετάθεση ενός 

εργαζομένου σε άλλη θέση απαιτούσε την έγκριση του τοπικού τμήματος εργασίας 

(Chow, 2002). Τα προβλήματα αυτά εξηγούν ως ένα βαθμό την αύξηση των εταιριών 

αμιγούς ξένης ιδιοκτησίας σε σχέση με τις κοινοπραξίες τα τελευταία χρόνια.

Πρόσληψη Εργαζομένων.

Σύμφωνα με τον εργατικό νόμο, η πρόσληψη ενός εργαζομένου πρέπει να 

συνοδεύεται από την υπογραφή σύμβασης εργασίας στην οποία πρέπει να ορίζονται 

σαφώς οι αποδοχές του εργαζόμενου, οι λόγοι λύσης της σύμβασης, η αποζημίωσή 

του σε περίπτωση απόλυσης και άλλοι βασικοί όροι της σχέσης εργασίας. Η 

διαμόρφωση της σύμβασης πρέπει να βασίζεται στις διατάξεις της εργατικής 

νομοθεσίας που διαφέρουν σημαντικά ανάλογα με την περιοχή και το είδος της 

επιχείρησης. Η σύμβαση ελέγχεται υποχρεωτικά από το τοπικό τμήμα εργασίας στο 

οποίο πρέπει να υποβληθεί προς έγκριση εντός 15 ημερών από την πρόσληψη του 

εργαζομένου. Σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της Κίνας, οι μέσες 

μηνιαίες εργατικές αποδοχές για το πρώτο τρίμηνο του 2003 ανέρχονται σε 1,046 

γιουάν. αυξημένες κατά 12.7% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο το 2002.

Ασφάλιση

Υπάρχουν πέντε βασικά είδη κοινωνικής ασφάλισης στην Κίνα: 1) Σύνταξης, 2) 

Ιατρικοφαρμακευτικής Περίθαλψης, 3) Ανεργίας, 4) Εργατικών ατυχημάτων, και 5) 

Φροντίδας ανηλίκων. Οι εισφορές για τα τρία πρώτα είδη ασφάλισης καλύπτονται 

από τον εργοδότη και τον εργαζόμενο. Αντίθετα, η ασφάλιση για κάλυψη από 

εργατικά ατυχήματα και για την φροντίδα των παιδιών του εργαζόμενου καλύπτεται 

αποκλειστικά από εργοδοτικές εισφορές. Αρκετά συχνή είναι επίσης η επιβάρυνση 

της εργοδοσίας με εισφορές και για άλλους σκοπούς (όπως η στέγαση των
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εργαζομένων). Ωστόσο, η αναμόρφωση του συστήματος στέγασης με την ενίσχυση 

της αγοράς ακινήτων και της στεγαστικής πίστης έχει ως αποτέλεσμα τη σταδιακή 

εξάλειψη των εργοδοτικών εισφορών για τη στέγαση των εργαζομένων.10

Εργοδοτικές Εισφορές
Ασφάλιση Σύνταξης. Γενικά, η εισφορά του εργοδότη ανέρχεται περίπου στο 20% 

του μισθού, ενώ η εισφορά του εργαζόμενου φθάνει το 8% του μισθού του και 

προσδιορίζεται με βάση το μέσο μηνιαίο μισθό της προηγούμενης χρονιάς. Οι 

εργοδοτικές εισφορές καθορίζονται από τις τοπικές κυβερνήσεις και εμφανίζουν 

σημαντικές διαφορές σε κάθε επαρχία.

Ασφάλιση Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης. Καλύπτεται από εισφορές του 

εργοδότη (μέχρι 6% του μισθού) και του εργαζομένου (έως 2% του μισθού). 

Ασφάλιση Ανεργίας. Η εισφορά του εργοδότη ανέρχεται σε ποσοστό 2% περίπου 

της συνολικής μισθοδοσίας, ενώ ο εργαζόμενος καταβάλλει περίπου το 1% του 

μισθού του.

Λοιπά είδη ασφάλισης. Οι εισφορές για την ασφάλιση για εργατικά ατυχήματα 

βαρύνουν αποκλειστικά τον εργοδότη και ποικίλλουν σημαντικά ανάλογα με τη 

μορφή της εργασίας, το είδος των κινδύνων και τη συχνότητα με την οποία 

εμφανίζονται. Ο καθορισμός των σχετικών εισφορών γίνεται από τα τοπικά τμήματα 

εργασίας.

Απόλυση Εργαζόμενου. Σύμφωνα με την έκθεση του State Department," η 

διαδικασία απόλυσης ενός εργαζομένου διαφέρει ανάλογα με το είδος της 

επιχείρησης και την περιοχή. Οι απολύσεις είναι δυσκολότερες στις βορειοανατολικές 

επαρχίες της χώρας, καθώς και στις κρατικές επιχειρήσεις (που ενδέχεται να 

συμμετέχουν σε κοινοπρακτικά σχήματα με ξένες επιχειρήσεις). Συχνά απαιτείται η 

ενημέρωση ή και η άδεια του τοπικού εργατικού σωματείου, ιδίως αν πρόκειται να 

γίνουν μαζικές απολύσεις.

Συνδικαλισμός Εργαζομένων. Στην Κίνα απαγορεύεται η παρεμπόδιση ίδρυσης ή 

λειτουργίας εργατικού σωματείου σε μια επιχείρηση. Ωστόσο, όλα τα σωματεία 

ανήκουν στον ίδιο κρατικό φορέα (All China Federation of Trade Unions) και δεν 

επιτρέπεται η ίδρυση ανεξάρτητων σωματείων. Η λειτουργία των σωματείων είναι

1(1 Βλ. US State Department Commercial Country Guide 2001. 
" US State Department, China Commercial Guide 2001.
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υποχρεωτική στις κρατικές επιχειρήσεις αλλά όχι στις ιδιωτικές. Συνεπώς, δεν είναι 

υποχρεωτικό για μια κοινοπραξία ή μια επιχείρηση αμιγούς ξένης ιδιοκτησία να έχει 

σωματείο. Η Κίνα δεν έχει υπογράψει βασικές συνθήκες του Διεθνούς Οργανισμού 

Εργασίας (International Labor Organization) σχετικά με την ανεξαρτησία των 

εργατικών σωματείων και τη διεξαγωγή συλλογικών διαπραγματεύσεων.

5.3.5 Συναλλαγματικοί Έλεγχοι - Επαναπατρισμός Κερδών

Από το 1996, η Κίνα απελευθέρωσε τις περισσότερες διεθνείς συναλλαγές που 

περιλαμβάνονται στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, όπως πληρωμές και 

εισπράξεις που σχετίζονται με τις εισαγωγές ή εξαγωγές προϊόντων και πρώτων υλών 

ή την πληρωμή μισθών. Αντίθετα, οι συναλλαγές που περιλαμβάνονται στο ισοζύγιο 

κίνησης κεφαλαίων (άμεσες ξένες επενδύσεις, διεθνής δανεισμός ή επενδύσεις σε 

χρεόγραφα) παραμένουν υπό αυστηρό έλεγχο.

α) Συναλλαγές του Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών

Οι ξένες εταιρίες πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στην Κρατική Υπηρεσία Διαχείρισης 

Συναλλάγματος (SAFE) για την απόκτηση Πιστοποιητικού Καταχώρισης 

Συναλλάγματος (Foreign Exchange Registration Certificate). Με την παρουσίαση του 

πιστοποιητικού αυτού μπορούν να ανοίξουν ένα λογαριασμό σε συνάλλαγμα σε 

καθορισμένες τράπεζες. Για τον λογαριασμό αυτό ορίζεται από την Υπηρεσία 

Διαχείρισης Συναλλάγματος ένα ανώτατο όριο ως προς το ύψος του υπολοίπου του 

λογαριασμού. Όταν γίνονται εισπράξεις σε συνάλλαγμα (από συναλλαγές που 

αφορούν κινήσεις του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών), ο λογαριασμός μπορεί να 

πιστωθεί όσο το υπόλοιπό του παραμένει μικρότερο από το όριο που ορίζεται από τις 

αρχές. Η ξένη επιχείρηση υποχρεούται να πουλήσει το υπόλοιπο συνάλλαγμα στην 

τράπεζα με την οποία συνεργάζεται.

Για διεθνείς πληρωμές που περιλαμβάνονται στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, η 

επιχείρηση μπορεί είτε να χρεώσει το λογαριασμό που τηρεί στην τράπεζα είτε να 

αγοράσει συνάλλαγμα στην ελεύθερη αγορά. Ο επαναπατρισμός (μετά φόρων) 

κερδών ή μερισμάτων προϋποθέτει την υποβολή στην τράπεζα του πίνακα διανομής 

κερδών υπογεγραμμένη από το διοικητικό συμβούλιο. Αντίστοιχα, για την πληρωμή 

μισθών ή άλλων επιδομάτων σε υπαλλήλους που διαμένουν στο Χονγκ Κονγκ ή στο 

Μακάο πρέπει να υποβληθεί στην τράπεζα η σχετική κατάσταση μισθοδοσίας.
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Έλεγχος των πληρωμών και εισπράξεων σε συνάλλαγμα.

Από το 1996 έχει καταργηθεί η απαίτηση ελέγχου από την Υπηρεσία Διαχείρισης 

Συναλλάγματος κάθε διεθνούς συναλλαγής. Η εξακρίβωση του σκοπού για τον οποίο 

αγοράζεται ή πωλείται συνάλλαγμα (αν δηλαδή οι συναλλαγές αφορούν κινήσεις του 

ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών) γίνεται από την αρμόδια υπηρεσία μια φορά το 

μήνα με την παράδοση των ανάλογων παραστατικών (αποδείξεις, τιμολόγια, 

καταστάσεις εκτελωνισμού κτλ).

β) Συναλλαγές του Ισοζυγίου Κίνησης Κεφαλαίων

Όλες οι συναλλαγές του ισοζυγίου κίνησης κεφαλαίων υπόκεινται σε αυστηρό έλεγχο 

από την Υπηρεσία Διαχείρισης Συναλλάγματος. Επιπλέον, η επιχείρηση υποχρεούται 

να τηρεί ανεξάρτητους λογαριασμούς σε συνάλλαγμα για κάθε κατηγορία 

συναλλαγής στο ισοζύγιο κίνησης κεφαλαίων. Η μεταφορά ποσών από ένα 

λογαριασμό σε κάποιο άλλο είναι δύσκολη, καθώς απαιτεί την έγκριση της 

Υπηρεσίας Διαχείρισης Συναλλάγματος. Σύμφωνα με έκθεση του State Department,12 

οι γραφειοκρατικές διαδικασίες ελέγχου συχνά παίρνουν πολύ χρόνο, ενώ διαφέρουν 

ανάλογα με την επαρχία και την τράπεζα.

Οι εισπράξεις σε συνάλλαγμα που εμπίπτουν στην κατηγορία αυτή είναι:

• Εισαγωγή επενδυτικού κεφαλαίου σε συνάλλαγμα από την ξένη επιχείρηση.

• Διεθνής δανεισμός και δανεισμός σε συνάλλαγμα από εγχώρια πιστωτικά 

ιδρύματα.

• Εισροές σε συνάλλαγμα από κεφαλαιακά κέρδη της επιχείρησης (όπως 

μετοχές σε χώρες του εξωτερικού).

Για την εισαγωγή του κεφαλαίου της επένδυσης η ξένη επιχείρηση πρέπει να ανοίξει 

ένα λογαριασμό κεφαλαίου. Η επιχείρηση μπορεί να αποσύρει ποσά από το 

λογαριασμό αυτό μόνο για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων της επένδυσης, ενώ 

κάθε χρέωση ελέγχεται από την Υπηρεσία Διαχείρισης Συναλλάγματος.

Αντίστοιχα, για τις εισροές σε συνάλλαγμα που προέρχονται από εξωτερικό ή 

εγχώριο δανεισμό επιβάλλεται η τήρηση τραπεζικού λογαριασμού δανείων. Το 

υπόλοιπο του λογαριασμού αυτού δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό του δανείου που 

εγκρίθηκε αρχικά από την Υπηρεσία Διαχείρισης Συναλλάγματος. Ωστόσο, οι 

επιμέρους χρεώσεις του λογαριασμού δεν υπόκεινται σε έλεγχο από την Υπηρεσία.

12 US State Department, China Commercial Guide 2001.
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Τέλος, αν η επιχείρηση έχει εισροές σε συνάλλαγμα από κεφαλαιακά κέρδη πρέπει αν 

τηρεί αντίστοιχο λογαριασμό.

Οι πληρωμές κεφαλαίων σε συνάλλαγμα περιλαμβάνουν τις εξής κατηγορίες:

• Αποπληρωμή εξωτερικού δανεισμού ή καταβολή εγγύησης σε τράπεζα του 

εξωτερικού.

• Επενδύσεις σε χρεόγραφα στο εξωτερικό (αγορά χρεογράφων).

• Επαναπατρισμός κεφαλαίου μετά τη λύση της ξένης εταιρίας.

• Επανεπένδυση κερδών της ξένης εταιρίας.

Αποπληρωμή δανείων. Απαιτείται η προσκόμιση στην Υπηρεσία Διαχείρισης 

Συναλλάγματος της σύμβασης του δανείου και μιας αναφοράς του πιστωτικού 

ιδρύματος στην οποία να βεβαιώνεται ότι το συνάλλαγμα προορίζεται για 

αποπληρωμή του κεφαλαίου, των τόκων ή άλλων εξόδων του δανεισμού και με την 

οποία να καθορίζονται οι όροι και το χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής.

Για τη χρηματοδότηση επενδύσεων εκτός της ΛΔΚ απαιτείται ο έλεγχος από την 

Υπηρεσία Διαχείρισης Συναλλάγματος της πηγής των κεφαλαίων που θα 

χρησιμοποιηθούν καθώς και του σκοπού της επένδυσης.

Επανεπένδυση κερδών. Απαιτείται αίτηση στην Υπηρεσία Συναλλάγματος για την 

έκδοση πιστοποιητικού με το οποίο η ξένη επιχείρηση μπορεί αφενός να αποκτήσει 

επιχειρηματική άδεια, αφετέρου να αποσύρει συνάλλαγμα από το λογαριασμό 

κεφαλαίων που τηρεί.

γ) Επαναπατρισμός κερδών

Η κινεζική κυβέρνηση επιτρέπει στις ξένες επιχειρήσεις τον επαναπατρισμό κερδών 

και μερισμάτων. Δεν απαιτείται άμεσα έγκριση της Υπηρεσίας Διαχείρισης 

Συναλλάγματος για κάθε αποστολή κερδών εκτός ΛΔΚ. Η ξένη επιχείρηση πρέπει να 

υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην τράπεζα με την οποία συνεργάζεται 

και η τράπεζα στη συνέχεια αναλαμβάνει την προώθηση των δικαιολογητικών στην 

Υπηρεσία Συναλλάγματος προς έλεγχο κάθε μήνα. Τα έγγραφα που πρέπει να 

προσκομιστούν στην τράπεζα είναι τα εξής: 1) Βεβαίωση απόδοσης φόρου επί των 

κερδών (οι εταιρίες που δικαιούνται φορολογικών απαλλαγών ή μειωμένων 

συντελεστών πρέπει επίσης να προσκομίσουν τις σχετικές βεβαιώσεις από το 

υπουργείο οικονομικών). 2) Έκθεση ορκωτών λογιστών για τα λογιστικά κέρδη και 

τη διανομή μερισμάτων της τρέχουσας περιόδου. 3) Κατάσταση διανομής 

μερισμάτων υπογεγραμμένη από το διοικητικό συμβούλιο. 4) Πιστοποιητικό
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Καταχώρισης Συναλλάγματος της ξένης επιχείρησης. Για τον επαναπατρισμό κερδών 

προηγουμένων χρήσεων απαιτείται η προσκόμιση των αντίστοιχων εγγράφων που 

αφορούν στις αντίστοιχες περιόδους.

Ο έλεγχος των εγγράφων γίνεται από την καθορισμένη τράπεζα η οποία μέσα στις 

πρώτες πέντε μέρες κάθε μήνα υποβάλλει συγκεντρωτική κατάσταση με τα λογιστικά 

στοιχεία της επιχείρησης στην Υπηρεσία Διαχείρισης Συναλλάγματος.

5.3.6 Επενδυτικά Κίνητρα13

I. Κλαδικές Πολιτικές

Τον Ιούνιο του 1995 εκδόθηκαν από την κινεζική κυβέρνηση Κανονισμοί για την 

Κατανομή Ξένων Επενδύσεων (Provisions for Directing Overseas Investment) μιε 

τους οποίους καθοριζόταν οι πολιτικές για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων στη 

ΛΔΚ, καθώς και μια κατάταξη των κλάδων της οικονομίας σε τέσσερις κατηγορίες: 

Επενδύσεις ενθαρρυνόμενες (encouraged), ελεύθερες (permitted), ελεγχόμενες 

(restricted) και απαγορευμένες (forbidden) για τους ξένους επενδυτές. Οι 

ενθαρρυνόμενες επενδύσεις απολαμβάνουν διάφορα προνόμια κυρίως φορολογικής 

μορφής. Οι ελεύθερες επενδύσεις δεν απολαμβάνουν ιδιαίτερα προνόμια αλλά δεν 

υπόκεινται και σε ειδικούς περιορισμούς. Οι ελεγχόμενες επενδύσεις υπόκεινται σε 

διάφορους περιορισμούς (ως προς τη μορφή ή τη λειτουργία της επιχείρησης). Τον 

Απρίλιο του 2002 τέθηκε σε ισχύ ο νεότερος κλαδικός οδηγός των ξένων επενδύσεων 

(Guide Catalogue of Industries Investment) ο οποίος εκδίδεται από το MOFTEC και 

ενσωματιόνει τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η Κίνα λόγω της εισδοχής της στον 

ΠΟΕ σε σχέση με την πρόσβαση των ξένων επιχειρήσεων σε κλάδους της κινεζικής 

οικονομίας που μέχρι σήμερα ήταν κλειστοί στους ξένους επενδυτές. Αυτό σημαίνει 

ότι η Κίνα βρίσκεται σε μεταβατικό στάδιο (με ορίζοντα το 2005) ως προς το 

καθεστώς των άμεσων ξένων επενδύσεων. Σημαίνει επίσης ότι εταιρίες που θα 

επιλέξουν να εγκατασταθούν στην Κίνα το 2003 ή το 2004 ίσως αντιμετωπίσουν 

δυσμενέστερες συνθήκες ως προς το θεσμικό και νομικό πλαίσιο λειτουργίας τους σε 

σχέση με εταιρίες που θα εισέλθουν στην κινεζική οικονομία μετά το 2005.

Ο νεότερος κλαδικός οδηγός αριθμεί 371 επενδύσεις τις οποίες κατατάσσει στις 

τέσσερις κατηγορίες που αναφέρθηκαν προηγουμένως. Οι ενθαρρυνόμενες 

επενδύσεις αυξήθηκαν από 186 στις 262, ενώ οι απαγορευμένες μειώθηκαν από 112 

σε 75. Στις απαγορευμένες επενδύσεις περιλαμβάνονται κλάδοι που σχετίζονται με

13 Πηγή: China Council for the Promotion of Trade, Μάιος 2003.
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την εθνική ασφάλεια, τις τηλεπικοινωνίες και ορισμένες μορφές παραγωγής ενέργειας 

(όπως η πυρηνική ενέργεια). Μέχρι το 2005 το μεγαλύτερο μέρος των 

απαγορευμένων ή ελεγχόμενων επενδύσεων θα απελευθερωθούν πλήρως. Επίσης, θα 

μειωθεί σημαντικά το ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής του κινέζου εταίρου σε 

κοινοπραξίες που δραστηριοποιούνται σε ελεγχόμενες μορφές επενδύσεων, όπως η 

παροχή ενέργειας ή νερού. Τέλος, αναμένεται περαιτέρω απελευθέρωση της αγοράς 

υπηρεσιών, όπως είναι οι τράπεζες, οι μεταφορές, το εμπόριο, οι λογιστικές, 

ασφαλιστικές, νομικές και επενδυτικές υπηρεσίες. Σήμερα υφίστανται πολλοί 

περιορισμοί στην αγορά υπηρεσιών που σχετίζονται με τις επιτρεπόμενες 

γεωγραφικές ζώνες και το αντικείμενο της επιχειρηματικής δραστηριότητας, τις 

μορφές των εταιριών, τα ποσοστά συμμετοχής στα κοινοπρακτικά σχήματα και άλλα. 

Οι ενθαρρυνόμενες επενδύσεις αφορούν τομείς όπως ο εκσυγχρονισμός της γεωργίας, 

η βελτίωση των υποδομών και κυρίως των μεταφορών, η ενέργεια, η εκμετάλλευση 

πρώτων υλών, οι επενδύσεις στους τομείς της υψηλής τεχνολογίας, όπως ο κλάδος 

των ηλεκτρονικών, των υπολογιστών και της αεροπορικής βιομηχανίας, καθώς και η 

εκμετάλλευση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Οι ενθαρρυνόμενες επενδύσεις εξαιρούνται από την επιβολή δασμών στις εισαγωγές 

προϊόντων ή πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία τους 

καθώς και από την επιβολή φόρου προστιθέμενης αξίας στην αξία εισαγωγής. Οι 

ρυθμίσεις αυτές ισχύουν από τον Απρίλιο του 2002. Ωστόσο, η Κίνα έχει δεσμευθεί 

να αποσύρει σταδιακά τις περισσότερες από αυτές τα επόμενα χρόνια. II.

II. Περιφερειακές Πολιτικές

Το άνοιγμα της κινεζικής οικονομίας στις ξένες επενδύσεις ξεκίνησε πρώτα από τις 

ανατολικές και παράκτιες περιοχές. Οι ξένες επιχειρήσεις που επέλεγαν την 

εγκατάστασή τους στις ζώνες αυτές απολάμβαναν διάφορα προνόμια ενώ είχαν 

πρόσβαση σε ένα σαφώς πιο ανεπτυγμένο δίκτυο υποδομών σε σχέση με την 

υπόλοιπη χώρα. Ωστόσο, η επιλεκτική συσσώρευση ξένων επενδύσεων στις 

ανατολικές επαρχίες τα τελευταία είκοσι χρόνια έχει αυξήσει σημαντικά τις 

περιφερειακές ανισότητες δημιουργώντας πολλά προβλήματα (όπως η ανεξέλεγκτη 

εσωτερική μετανάστευση και οι πολιτικές εντάσεις στο εσωτερικό της χώρας). Έτσι, 

οι νεότερες περιφερειακές πολιτικές της κινεζικής κυβέρνησης στοχεύουν κυρίως 

στην ανάπτυξη των δυτικών και κεντρικών επαρχιών της χώρας με την αύξηση των 

κρατικών επενδύσεων για τη δημιουργία των αναγκαίων υποδομών (σε
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τηλεπικοινωνίες, ενέργεια κτλ) και την παροχή κινήτρων σε ξένες επιχειρήσεις ώστε 

να επενδύσουν στις επαρχίες αυτές.

Σε μια προσπάθεια να κατευθυνθούν οι ξένες επενδύσεις στις κεντρικές και δυτικές 

επαρχίες, το Υπουργείο Διεθνούς Εμπορίου και Οικονομικής Συνεργασίας εξέδωσε 

στις 16 Ιουνίου 2001 ένα κατάλογο ενθαρρυνόμενων επενδύσεων από ξένες 

επιχειρήσεις για 20 περιοχές (νομαρχίες και πόλεις) στα δυτικά και κεντρικά της 

χώρας. Οι επενδύσεις αφορούν τομείς όπως η επεξεργασία αγροτικών προϊόντων και 

η ανάπτυξη του τουρισμού, της υλοτομίας και των υποδομών. Οι επιχειρήσεις που θα 

επενδύσουν στις περιφέρειες αυτές θα έχουν απαλλαγή από δασμούς και από φόρο 

προστιθέμενης αξίας στο σύνολο του εισαγόμενου εξοπλισμού τους. Τα κίνητρα που 

ισχύουν σήμερα14 για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων στις δυτικές και κεντρικές 

επαρχίες της Κίνα είναι τα εξής:

1. Ενθάρρυνση των ξένων επιχειρήσεων που έχουν επενδύσει στις ανατολικές 

επαρχίες να μεταφέρουν τμήμα της δραστηριότητας τους στα δυτικά και 

κεντρικά της χώρας με την παροχή κινήτρων ανάλογων με αυτά που 

παρέχονται στις ξένες εταιρίες που θα εγκατασταθούν εξαρχής στις περιοχές 

αυτές.

2. Για την περίοδο 2001-2010, οι ξένες επιχειρήσεις που λειτουργούν στις 

δυτικές επαρχίες θα έχουν μείωση κατά 15% στο φόρο εισοδήματος που τους 

αναλογεί.

3. Νέες επενδύσεις στα δυτικά και κεντρικά της χώρας και πιο συγκεκριμένα 

στους τομείς των μεταφορών, της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, των 

ταχυδρομείων και των τηλεπικοινωνιών θα έχουν τα εξής φορολογικά 

προνόμια: Εάν μια ξένη επιχείρηση έχει λειτουργική ζωή μεγαλύτερη των 

δέκα ετών από την πρώτη κερδοφόρα λογιστική χρήση της, θα εξαιρεθεί από 

τη φορολογία εισοδήματος για τα πρώτα δύο χρόνια, ενώ θα έχει 50% μείωση 

της φορολογίας εισοδήματος για τα επόμενα τρία χρόνια.

4. Πλήρης απαλλαγή των εισαγωγών προϊόντων ή πρώτων υλών (που 

προορίζονται για ενσωμάτωση στην παραγωγική διαδικασία και όχι προς 

πώληση) από την επιβολή δασμών και φόρου προστιθέμενης αξίας (η Κίνα 

οφείλει να καταργήσει σταδιακά την προνομιακή δασμολογική μεταχείριση 

ορισμένων επιχειρήσεων βάσει των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει με την 

εισδοχή της στον ΠΟΕ).

14 Πηγή: China Council for the Promotion of International Trade.
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III. Χρηματοοικονομική Υποστήριξη

α) Σύμφωνα με την κινέζικη νομοθεσία, οι ξένες επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα 

χρηματοδότησης από εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα με τους ίδιους όρους όπως και οι 

κινέζικες επιχειρήσεις. Οι ξένες επιχειρήσεις μπορούν επίσης να προσφύγουν σε 

εξωτερικό δανεισμό σε συνάλλαγμα αφού τηρήσουν τις προβλεπόμενες διαδικασίες 

που ορίζει η Υπηρεσία Διαχείρισης Συναλλάγματος.

β) Έχει δημιουργηθεί ένα ειδικό ταμείο για τη χρηματοδότηση της κεφαλαιακής 

ενίσχυσης ξένων επιχειρήσεων, ενώ παρέχεται η δυνατότητα στους Κινέζους 

μετόχους κοινοπραξιών να λαμβάνουν δάνεια για την απόκτηση μετοχών με την 

προϋπόθεση της ταυτόχρονης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου από την πλευρά 

των ξένων μετόχων.

γ) Παρέχεται η δυνατότητα σε ξένες επιχειρήσεις που λειτουργούν στην Κίνα να 

χρησιμοποιούν περιουσιακά τους στοιχεία στο εξωτερικό ως εγγύηση για τη σύναψη 

δανείων με κινεζικές τράπεζες που έχουν υποκαταστήματα στις αντίστοιχες χώρες, 

δ) Οι ξένες επιχειρήσεις που πληρούν τα κριτήρια που ορίζει ο νόμος μπορούν να 

εκδώσουν μετοχές τύπου Α ή Β. Στην Κίνα υπάρχουν δυο είδη μετοχών: Οι μετοχές 

τύπου Α αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης μόνο για τους Κινέζους πολίτες και 

οι συναλλαγές γίνονται μόνο σε γιουάν. Οι μετοχές τύπου Β προορίζονται για τους 

ξένους επενδυτές και μπορούν να αγοραστούν μόνο σε αμερικανικά δολάρια. Ο 

διαχωρισμός αυτός αποσκοπεί στην προφύλαξη των κινέζων επενδυτών από 

ενδεχόμενη άσκηση κερδοσκοπίας από ξένους. Από το Φεβρουάριο του 2001 

επιτρέπεται η αγορά μετοχών τύπου Β με συνάλλαγμα από τους Κινέζους πολίτες, ενώ 

η Κίνα δεσμεύεται να απελευθερώσει σταδιακά την κεφαλαιαγορά της καταργώντας 

τον παραπάνω διαχωρισμό των μετοχών (Chow, 2002).

ε) Για ορισμένες κατηγορίες επενδύσεων ιδιαίτερης σημασίας, όπως η παραγωγή 

ενέργειας και η κατασκευή υποδομών, προβλέπεται η παροχή από το κινεζικό κράτος 

εγγύησης ελάχιστης απόδοσης των επενδεδυμένων κεφαλαίων του ξένου επενδυτή (οι 

επενδύσεις αυτής της κατηγορίας θα μπορούσαν να θεωρηθούν μια μορφή 

μακροπροθέσμων δανείων που συνδυάζονται με την ανάληψη κατασκευαστικού 

έργου).
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IV. Ζώνες Ειδικών Οικονομικών Συναλλαγών (Special Economic Areas)15

Από το 1979 η Κίνα εισήγαγε το σύστημα των ζωνών ειδικών οικονομικών 

συναλλαγών. Σε αυτές περιλαμβάνονταν πέντε ζώνες ειδικών οικονομικών 

συναλλαγών, 14 παράκτιες πόλεις ελεύθερων συναλλαγών, 21 πρωτεύουσες 

επαρχιών και 6 πόλεις ελεύθερων οικονομικών συναλλαγών κατά μήκος του 

Ποταμού Yangtze. Οι οικονομικές μεταρρυθμίσεις ξεκίνησαν από τις επαρχίες αυτές 

και μέχρι σήμερα οι ξένες επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες εκεί έχουν σαφώς 

μεγαλύτερη ευελιξία στην επιχειρηματική τους δραστηριότητα και απολαμβάνουν 

διάφορα προνόμια σε σχέση με τις κινεζικές επιχειρήσεις. Το βασικότερο προνόμιο 

είναι η ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση: Το ποσοστό της φορολογίας εισοδήματος 

για τις ξένες επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στις περιοχές αυτές φθάνει μέχρι 

15% έναντι 33% για τις υπόλοιπες εταιρίες. Ο χαμηλότερος συντελεστής -15%- 

ισχύει για επενδύσεις στην παραγωγή ενέργειας ή επενδύσεις υψηλής τεχνολογίας, 

ενώ το ελάχιστο ύψος της επένδυσης πρέπει να είναι 30 εκατομμύρια δολάρια. 

Επίσης, οι ξένες εταιρίες έχουν τη δυνατότητα επαναπατρισμού των κερδών τους 

χωρίς πρόσθετη φορολογική επιβάρυνση, απολαμβάνουν προνομιακή δασμολογική) 

μεταχείριση και εισπράττουν επιστροφές φόρων για προϊόντα που εξάγονται. Η 

κυβέρνηση δέχεται πίεση από τις κινεζικές εταιρίες ώστε να εξαλειφθεί η προνομιακή 

φορολογική μεταχείριση των ξένων εταιριών, ενώ η εισδοχή στον ΠΟΕ θα αναγκάσει 

την Κίνα να καταργήσει τις επιστροφές φόρων και να επιβάλλει ενιαίο δασμολογικό 

καθεστώς σε ολόκληρη τη χώρα.

5.3.7 Διαφθορά - Εθνικοποιήσεις 

α) Διαφθορά

Η διαφθορά παραμένει ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν 

οι ξένοι επενδυτές παρά τις προσπάθειες της κυβέρνησης να πατάξει τη διαφθορά και 

τις αυστηρές ποινές που έχουν επιβληθεί ακόμα και σε υψηλόβαθμους 

αξιωματούχους. Έκθεση του State Department 16 αναφέρει πως το Φεβρουάριο του 

2000 ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος στην επαρχία Jiangxi καταδικάστηκε για 

αποδοχή δωροδοκίας και κατάχρηση εξουσίας και εκτελέστηκε. Αναφέρθηκαν επίσης 

αρκετές ακόμα περιπτώσεις υψηλόβαθμων αξιωματούχων που παραπέμφθηκαν στη 

δικαιοσύνη με την κατηγορία της διαφθοράς στις επαρχίες Jiangxi και Guangxi, ενώ 

εκτιμάται ότι πολλοί αξιωματούχοι χρησιμοποίησαν τις πολιτικές τους διασυνδέσεις

L' Πηγή: China Council for the Promotion of International Trade, Μάιος 2003.
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για να αποφύγουν την έναρξη έρευνας σε βάρος τους. Οι τομείς που πλήττονται 

περισσότερο από κρούσματα διαφθοράς είναι το τραπεζικό σύστημα, οι κρατικές 

προμήθειες και τα κατασκευαστικά έργα. Ο Πρωθυπουργός Zhu Rongji κατήγγειλε 

ότι η εκτεταμένη διαφθορά στον τομέα των κατασκευών θα έχει σοβαρές συνέπειες 

για τη δημόσια ασφάλεια. Σύμφωνα με την έκθεση της Transparency International για 

το 2002, η Κίνα κατατάσσεται στην 59'1 θέση σε σύνολο 102 χωρών με βάση το 

επίπεδο της διαφάνειας (βλ. Πίνακα 5.4).

Πίνακας 5.4
Έκταση Διαφθοράς σε Επιλεγμένες Χώρες 

(10 = Χαμηλότερο Επίπεδο)

Πηγή: Transparency International, 2002

Η εκτεταμένη διαφθορά είναι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν οι ξένες επιχειρήσεις στην Κίνα. Πρέπει να σημειωθεί ότι η 

δωροδοκία σε ξένη χώρα διώκεται ποινικά για τις αμερικανικές και τις ευρωπαϊκές 

εταιρίες αλλά όχι και για τις κορεατικές ή τις ιαπωνικές. Ο Chow (2002) αναφέρει ότι 

οι αμερικανικές εταιρίες συχνά χρησιμοποιούν διάφορες μεθόδους ανταμοιβής των 

κινέζων αξιωματούχων (όπως δωρεάν ταξίδια στο εξωτερικό ή υποτροφίες για 

σπουδές των παιδιών του αξιωματούχου στο εξωτερικό). Ωστόσο, συχνά οι δυτικοί 

εκλαμβάνουν ως ένδειξη διαφθοράς ορισμένες επιχειρηματικές συνήθειες των 

κινέζων (όπως η έμφαση που αποδίδουν στις διασυνδέσεις).16 17 Η ύπαρξη εκτεταμένης 

διαφθοράς σε συνδυασμό με τη γραφειοκρατία δημιουργούν ένα ιδιαίτερα δύσκολο 

επιχειρηματικό περιβάλλον για τις δυτικές επιχειρήσεις οι οποίες μειονεκτούν σαφώς 

σε σχέση με τους ασιάτες ανταγωνιστές τους.

16 US State Department, China Country Review, 2001.
17 Βλ. το Κεφάλαιο 7.
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β) Εθνικοποιήσεις.

Η κινεζική νομοθεσία απαγορεύει την εθνικοποίηση κοινοπρακτικών σχημάτων 

μεταξύ κινεζικών και ξένων επιχειρήσεων και εταιριών αμιγούς ξένης ιδιοκτησίας 

παρά μόνο σε «εξαιρετικές περιπτώσεις». Η κινεζική κυβέρνηση δεν έχει καθορίσει 

σαφώς τις «εξαιρετικές περιπτώσεις», αν και επίσημοι έχουν αναφέρει κατά καιρούς 

ότι οι περιπτώσεις αυτές αφορούν θέματα εθνικής ασφάλειας και παρεμπόδισης 

σημαντικών έργων υποδομής. Η κινεζική νομοθεσία επιβάλει την αποζημίωση 

επιχειρήσεων που θα εθνικοποιηθούν, χωρίς να καθορίζει τον τρόπο υπολογισμού της 

αποζημίωσης. Από το 1979 δεν έχουν αναφερθεί ξεκάθαρες περιπτώσεις 

εθνικοποίησης ξένων επιχειρήσεων. Ωστόσο, σύμφωνα με έκθεση του State
1 ο

Department, υπήρξαν αρκετές περιπτώσεις που μπορούν να θεωρηθούν ως 

εθνικοποιήσεις και οι οποίες αφορούν σχεδόν στο σύνολό τους κοινοπραξίες στον 

κλάδο των τηλεπικοινωνιών. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η ξένη εταιρία 

αναγκάστηκε να πουλήσει το μερίδιό της στον κινέζο εταίρο (που συνήθως είναι 

κρατική επιχείρηση). Το γεγονός ότι οι αμφισβητούμενες αυτές περιπτώσεις 

επικεντρώνονται στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών προκαλεί ερωτηματικά για τη 

συνέπεια της κινεζικής κυβέρνησης και τη σταθερότητα του επιχειρηματικού 

περιβάλλοντος στον κλάδο αυτό, σύμφωνα πάντα με την έκθεση του State 

Department.

5.4 Συμπεράσματα

Η εισροή άμεσων ξένων επενδύσεων στην Κίνα μετά το 1979, και κυρίως κατά τη 

διάρκεια της δεκαετίας του 90, συνετέλεσε στη γρήγορη ανάπτυξη και στο 

βιομηχανικό εκσυγχρονισμό της χώρας. Σήμερα, η Κίνα είναι η πρώτη χώρα στον 

κόσμο στην εισροή ξένων επενδύσεων, οι οποίες το 2002 έφτασαν τα US$ 52,4 δις. 

Το μεγαλύτερο μέρος των επενδύσεων εξακολουθεί να προέρχεται από το Χονγκ 

Κονγκ και τις γειτονικές ασιατικές χώρες, ωστόσο αυξάνονται σταδιακά και οι 

εισροές επενδύσεων από τις ΗΠΑ και την ΕΕ. Οι βασικοί παράγοντες που ευνόησαν 

και ευνοούν την εισροή άμεσων ξένων επενδύσεων στην Κίνα είναι η τεράστια 

κινεζική αγορά, το χαμηλό εργατικό κόστος, τα επενδυτικά κίνητρα και το 

ανεπτυγμένο δίκτυο υποδομών στις περιοχές όπου κυρίως κατευθύνονται οι ξένες 

επενδύσεις. Τα βασικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ξένοι επενδυτές είναι

18 US Slate Department, China Country Review, 2001.
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οι ανεπάρκειες και η πολυπλοκότητα του νομικού και φορολογικού συστήματος, οι 

ελλείψεις εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού, καθώς και η εκτεταμένη διαφθορά. 

Τέλος, οι δυτικοί επενδυτές δυσκολεύονται να προσαρμοστούν στις ιδιαιτερότητες 

του κινεζικού πολιτισμικού περιβάλλοντος. Η Κίνα βρίσκεται σε μεταβατικό στάδιο 

σε ότι αφορά στις επενδυτικές πολιτικές της. Η εισδοχή στον ΠΟΕ θα αναγκάσει την 

κινεζική κυβέρνηση να καταργήσει ορισμένα από τα επενδυτικά κίνητρα που παρέχει 

αυτή τη στιγμή σε ξένες επιχειρήσεις. Ωστόσο, θα οδηγήσει επίσης σε ουσιαστική 

απελευθέρωση κλάδων της αγοράς όπου σήμερα υφίστανται πολλοί περιορισμοί 

(όπως οι τράπεζες και γενικά ο κλάδος των υπηρεσιών).
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ΠΙΝΑΚΕΣ

Πίνακας 5.1
Άμεσες Ξένες Επενδύσεις (1996-2002) 

(δις δολάρια)

>' Έτος 1966 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Μεταβολή 1996-1997
% ,

Άμεσες Ξένες 
Επενδύσεις 38,1 41,7 41,1 37,0 37,5 37,3 52,7 36%

Πηγή: ADB

Πίνακας 5.2
Γεωγραφική Κατανομή Επενδύσεων

(ΐο.οοο; δολάρια)

Περιοχή
Αριθμός

Προγραμμάτων Ποσοστό
Συμβατική

Αξία
Πραγματοποιηθείσα

Αξία
Σύνολο 34.171 100% 8.276.833 5.274.286

Guangdong 6.805 19,91% 1.522.678 1.133.400
Jiangsu 5.819 17,03% 1.964.756 1.018.960

Shandong 4.079 11,94% 718.085 473.404
Zhejiang 3.380 9,89% 672.146 307.610
Shangai 3.012 8,81% 895.971 427.229
Liaoning 2.147 6,28% 524.303 341.168
Qingdao 1.839 5,38% 329.855 228.033
Fujian 1.826 5,34% 389.236 383.837
Beijing 1.370 4,01% 276.449 172.464
Ningbo 1.014 2,97% 197.375 102.230
Tianjin 847 2,48% 210.319 158.195
Dalian 847 2,48% 184.900 160.308
Jiangxi 592 1,73% 149.767 108.197
Hubei 484 1,42% 97.906 142.665
Hebei 477 1,40% 114.390 78.271
Hunan 413 1,21% 87.498 90.022

Xiamen 380 1,11% 68.013 62.079
Jilin 345 1,01% 49.335 24.468

Anhui 339 0,99% 81.216 38.375
Henan 287 0,84% 75.364 40.463

Shaanxi 203 0,59% 73.617 36.005
Heilongjiang 197 0,58% 32.646 35.511

Yunnan 150 0,44% 26.011 11.169
Inner

Mongolia 86 0,25% 19.314 17.701

Shanxi 73 0,21% 25.581 21.164
Gansu 51 0,15% 11.128 6.121

Qinghai 31 0,09% 10.702 4.726
Tibet 5 0,01% 202 -

Πηγή: MOFTEC
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Πίνακας 5.3
Προέλευση Άμεσων Ξένων Επενδύσεων 

(US$ 10.000)
2002 2001

Αριθμός
Προγραμ/των

Συμβατική 
Αξία FDI

Πραγματ/θείσα 
Αξία FDI

Αριθμός
Προγραμ/των

Συμβατική 
Αξία FDI

Πραγματ/θείσα 
Αξία FDI

Σύνολο 34.171 8.276.833 5.274.286 26.140 6.919.455 4.687.759

Χονγ Κονγκ 10.845 2.520.183 1.786.093 8.008 2.068.586 1.671.730
Ιαπωνία 2.745 529.804 419.009 2.019 541.973 434.842
Ταϊβάν1'' 4.853 674.084 397.064 4.214 691.419 297.994
Ν. Κορέα 4008 528.222 272.073 2.909 348.740 215.178
Σιγκαπούρη 930 278.548 233.720 675 198.417 214.355
Μακάο 518 63.154 46.838 458 50.300 32.112
Μαλαισία 319 79.284 36.786 188 47.221 26.298
Ταϊλάνδη 161 35.962 18.772 140 37.714 19.421
Φιλιππίνες 153 32.548 18.600 126 29.719 20.939
Ινδονησία 94 19.708 12.164 82 15.781 15.964

ΕΕ 1486 450.693 370.982 1.214 515.284 418.270
Γ ερμανία 352 91.532 92.796 280 117.145 121.292
Ην. Βασίλειο 334 114.199 89.576 269 151.564 105.166
Γ αλλία 162 87.886 57.560 151 56.577 53.246
Ολλανδία 127 51.629 57.175 114 97.397 77.611
Ιταλία 211 24.674 17.674 134 23.513 21.998
Βέλγιο 32 9.544 12.428 31 944 2.002
Σουηδία 51 12.651 9.980 48 5.647 8.439
Ισπανία 97 19.522 9.224 65 5.770 3.389
Δανία 28 3.730 7.109 24 8.397 5.638
Αυστρία 39 6.197 6.727 47 33.046 5.778
Φινλανδία 19 6.755 6.465 18 2.820 7.371
Λουξεμβούργο 10 19.642 1.353 12 4.853 2.878
Ιρλανδία 11 1.389 1.322 7 673 129
Πορτογαλία 9 501 976 6 2.848 2.602
Ελλάδα 4 842 617 8 4.090 731

Σύνολο
Βόρειας
Αμερικής

4071 930.490 6.01.190 3.149 881.033 478.452

Η. Π A 3.363 815.647 542.392 2.606 751.487 443.322
Καναδάς 708 114.843 58.798 543 129.546 44.130

Σύνολο χωρών
χαμηλής
φορολογίας

2691 1.678.535 817.640 2.039 1.162.663 661.309

Παρθένοι
Νήσοι

1959 1.264.980 611.739 1.512 877.177 504.234

Νησιά
Καϋμάν

199 225.773 117.954 195 160.926 106.671

Δυτική Σαμόα 533 187.782 87.947 332 124.560 50.404
Πηγή: MOFTEC

19 Στον πίνακα της πηγής αναφέρεται ως «Επαρχία της Ταϊβάν»
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Πίνακας 5.4 
Επενδύσεις ανά Κλάδο 

(USS 10.000)

Κλάδος
Αριθμός Προγραμμάτων Αξία (Contractual) FDI

2002 2001 Μεταβολή
% 2002 2001 Μεταβολή

%
Σύνολο 34.171 26.140 30,7% 8.276.833 6.919.455 19,6%
Γ εωργια 571 536 6,5% 79.371 96.194 -17,4%

Δασοκομία 26 24 8,3% 3.466 3.979 -12,8%
Ζωική Παραγωγή 133 115 15,6% 45.338 35.336 28,3%

Αλιεία 157 126 24,6% 26.972 24.669 9,3%
Ορυχεία 164 149 10,0% 38.088 64.448 -40,9%

Εκμετάλλευση Πετρελαίου - 
Αερίου 8 8 0,0% 6.971 4.390 58,7%

Μεταποίηση 24.930 19.106 30,4% 5.926.985 4.884.686 21,3%
Επεξεργασία Τροφίμων 1.154 927 24,4% 176.533 144.353 22,2%
Επεξεργασία Σπόρων 122 134 -8,9% 24.288 28.110 -13,6%

Επεξεργασία Κρέατος - Αυγών 86 67 28,3% 10.683 10.414 2,5%
Επεξεργασία Φυτικών Ελαίων 28 24 16,6% 13.454 14.615 -7,9%

Εμφιάλωση Νερού 256 213 20,1% 22.844 22.698 0,6%
Διύλιση Πετρελαίου 62 45 37,7% 17.196 16.438 4,6%

Κατασκευή Χημικών Υλών - 
Προϊόντων 1.587 1.163 36,4% 372.057 419.677 -11,3%

Κατασκευή Συνθετικών Υλικών 271 175 54,8% 84.949 110.782 -23,3%
Επεξεργασία μη μεταλλικών 

Ορυκτών 1.115 713 56,3% 272.956 237.316 15,0%

Παραγωγή Τσιμέντου 37 25 48,0% 32.776 21.616 51,6%
Παραγωγή Ελαφρών Δομικών 

Υλικών 178 88 102,2% 43.645 35.154 24,1%
Γυαλί 155 96 61,4% 37.807 32.382 16,7%

Προϊόντα Γυαλιού για 
Κατασκευές 17 8 112,5% 6.118 12.553 -51,2%

Παραγωγή Κεραμικών 156 137 13,8% 40.316 35.433 13,7%
Κατασκευή Μηχανημάτων 

Γενικής Χρήσης 1.185 911 30,0% 213.273 230.770 -7,5%
Κατασκευή Εδικού Εξοπλισμού 1.109 794 39,6% 183.691 157.801 16,4%

Κατασκευή Εξοπλισμού 
Μεταφορών 745 490 52,0% 230.545 135.972 69,5%

Αυτοκινητοβιομηχανία 537 294 82,6% 163.917 87.229 87,9%
Ηλεκτρονικά Προϊόντα 

Τηλεπικοινωνιακός Εξοπλισμός 2.976 1.993 49,3% 1.456.037 1.064.763 36,7%

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 324 236 37,2% 111.389 136.198 -18,2%
Ηλεκτρονικά Υποσυστήματα 245 158 55,0% 377.427 163.848 130,3%

Παραγωγή Ενέργειας 106 67 58,2% 113.928 80.379 41,7%
Κατασκευές 329 256 28,5% 105.761 182.281 -41,9%

Μεταφσρές-Logistics-
Ταχυδρομεία 405 297 36,3% 152.902 88.354 73,0%

Λιανεμπόριο- Χονδρεμπόριο 405 297 36,3% 166.364 139.806 19,0%
Τράπεζες- Ασφάλιση 17 8 112,5% 46.002 8.612 434,1%

Αγορά Ακινήτων 1.316 820 60,4% 721.713 503.061 43,4%
Κοινωνικές Υπηρεσίες 3.418 2.673 27,8% 498.789 428.884 16,3%

Πηγή: MOFTEC

75



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ1

6.1 Εισαγωγή

Το φορολογικό σύστημα της Κίνας διαμορφώθηκε στη σημερινή του μορφή στα μέσα 

της δεκαετίας του 90, με την καθιέρωση εταιρικού φόρου εισοδήματος, φόρου 

προστιθέμενης αξίας, καθώς και ειδικών φόρων κατανάλωσης για ορισμένες 

κατηγορίες προϊόντων. Η φορολογική νομοθεσία παραμένει ιδιαίτερα πολύπλοκη 

(ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στο ΦΠΑ), ενώ η σύγχυση επιτείνεται από την ύπαρξη 

πολλών φορολογικών κινήτρων ανά κατηγορία επιχείρησης και ανά περιοχή, και από 

τις συχνές αλλαγές σε επιμέρους διατάξεις του φορολογικού συστήματος. Για 

παράδειγμα, το 1997 η κινεζική κυβέρνηση κατάργησε απροειδοποίητα τις 

φοροαπαλλαγές που ίσχυαν για πολλές κατηγορίες εισαγόμενων βιομηχανικών 

προϊόντων με αποτέλεσμα την αύξηση του κόστους παραγωγής για πολλές ξένες 

επιχειρήσεις (Χατζηδημητρίου, 2003).

Η φορολογία των επιχειρήσεων επιβάλλεται σε εθνικό και τοπικό επίπεδο. Σε κάθε 

επαρχία της Κίνας υπάρχει ένα τμήμα που υπάγεται στην κεντρική φορολογική 

υπηρεσία και ένα τοπικό φορολογικό παράρτημα. Ο συντελεστής φορολογίας 

εταιρικού εισοδήματος είναι 33% (30% εθνικός φόρος και 3% τοπικός φόρος). Στην 

πράξη, οι περισσότερες εταιρίες ξένων κεφαλαίων (foreign invested companies) ή 

ξένες επιχειρήσεις1 2 υπάγονται σε κάποιο καθεστώς μειωμένης φορολογίας, ενώ 

φοροαπαλλαγές ισχύουν και για τις εισαγωγές των περισσότερων βιομηχανικών 

αγαθών. Η πολιτική της προνομιακής φορολογικής μεταχείρισης των ξένων 

επιχειρήσεων έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις στο εσωτερικό της Κίνας (Chow, 

2002), ενώ η κινεζική κυβέρνηση θα πρέπει να καταργήσει την πρακτική επιστροφής 

φόρων για κατηγορίες εξαγόμενων προϊόντων, λόγω των δεσμεύσεων που έχει 

αναλάβει με την εισδοχή της χώρας στον ΠΟΕ.

1 Τα στοιχεία για το φορολογικό σύστημα της χώρας προέρχονται από την ιστοσελίδα του Hong Kong 
Trade Development Council (Μάιος 2003).
2 Με τον όρο «Εταιρίες Ξένων Κεφαλαίων», εννοούμε εταιρίες (αμιγούς ξένης ιδιοκτησίας ή 
κοινοπραξίες με κάποιον κινέζο εταίρο) που έχουν ιδρυθεί στην Κίνα και έχουν την έδρα τους εκεί. 
Αντίθετα, οι ξένες επιχειρήσεις μπορεί να είναι αντιπροσωπείες ή υποκαταστήματα κάποιας εταιρίας 
που η έδρα της είναι στο εξωτερικό και δεν έχουν αυτοτελή νομική προσωπικότητα.
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6.2 Εταιρικός Φόρος Εισοδήματος 

α) Αντικείμενο Φορολογίας

Ον εταιρίες ξένων κεφαλαίων και οι ξένες επιχειρήσεις οφείλουν να καταβάλλουν 

εταιρικό φόρο εισοδήματος για εισοδήματα που προέρχονται από παραγωγικές, 

εμπορικές ή άλλες δραστηριότητες που πραγματοποιούνται εντός της ΛΔΚ. Οι 

εταιρίες ξένων κεφαλαίων έχουν την έδρα τους στην Κίνα και άρα υποχρεούνται να 

πληρώσουν φόρο για όλα τα εισοδήματα, ανεξάρτητα από το αν προέρχονται από 

πηγές εντός ή εκτός της ΛΔΚ. Αντίθετα, οι ξένες επιχειρήσεις καταβάλλουν φόρο 

μόνο για τα εισοδήματα που δημιουργούνται εντός της ΛΔΚ.

β) Υποκείμενοι σε Φόρο

Σε εταιρικό φόρο εισοδήματος υπόκεινται τόσο οι εταιρίες ξένων κεφαλαίων όσο και 

οι ξένες επιχειρήσεις. Οι εταιρίες ξένων κεφαλαίων περιλαμβάνουν τις εταιρίες 

αμιγούς ξένης ιδιοκτησίας (wholly foreign - owned companies), τις μετοχικές 

κοινοπραξίες (equity joint ventures) και τις συμμετοχικές κοινοπραξίες (contractual 

joint ventures). Οι ξένες επιχειρήσεις περιλαμβάνουν κάθε επιχείρηση ή οργανισμό 

που δεν έχει την έδρα του στην Κίνα αλλά έχει παραγωγικές ή εμπορικές 

δραστηριότητες από τις οποίες προκύπτουν εισοδήματα εντός της ΛΔΚ.

γ) Συντελεστές Φορολογίας

Οι εταιρίες ξένων κεφαλαίων και οι ξένες επιχειρήσεις που έχουν παραγωγική ή 

εμπορική δραστηριότητα εντός της ΛΔΚ υπόκεινται σε εθνικό φόρο 30% και τοπικό 

φόρο 3% επί των εισοδημάτων από παραγωγικές ή εμπορικές δραστηριότητες, 

μερίσματα, ενοίκια, τόκους ή πνευματικά δικαιώματα τα οποία προκύπτουν από 

πηγές εντός της ΛΔΚ. Οι ξένες επιχειρήσεις που δεν έχουν εμπορική ή παραγωγική 

δραστηριότητα εντός της ΛΔΚ αλλά αποκτούν εισοδήματα από πηγές εντός της 

ΛΔΚ, ή που διατηρούν εγκαταστάσεις στην Κίνα οι οποίες ωστόσο δε συνδέονται με 

τη δημιουργία των φορολογητέων εισοδημάτων, οφείλουν να καταβάλλουν φόρο 

20% επί των εισοδημάτων αυτών. Τα φορολογήσιμα εισοδήματα προκύπτουν από τα 

συνολικά ετήσια εισοδήματα μείον την αφαίρεση του κόστους, των αποσβέσεων.1 

των εξόδων και των ζημιών.

3 Στην Κίνα εφαρμόζεται η σταθερή μέθοδος απόσβεσης.
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δ) Καταβολή Φόρων

Ον εταιρίες ξένων κεφαλαίων και οι ξένες επιχειρήσεις προκαταβάλλουν τον εταιρικό 

φόρο εισοδήματος σε τέσσερις δόσεις κάθε χρόνο. Οι προσωρινές δηλώσεις 

εισοδήματος υποβάλλονται στις τοπικές φορολογικές αρχές και ο φόρος 

καταβάλλεται μέσα σε διάστημα 15 ημερών από το τέλος του αντίστοιχου 

τετραμήνου. Η συνολική δήλωση εισοδήματος για το αντίστοιχο οικονομικό έτος 

πρέπει να υποβληθεί εντός τεσσάρων μηνών από τη λήξη του έτους στην αρμόδια 

φορολογική αρχή, ενώ εντός πέντε μηνών πρέπει να έχουν ρυθμιστεί οριστικά οι 

φορολογικές εκκρεμότητες της επιχείρησης για το προηγούμενο έτος.

6.3 Φοροαπαλλαγές - Μειώσεις Εταιρικού Φόρου Εισοδήματος για Ξένες
Εταιρίες Επενδύσεων ή Ξένες Επιχειρήσεις

α) Μειωμένος Συντελεστής Φορολογίας

Εταιρίες που λειτουργούν στις παρακάτω περιοχές (ή κλάδους) υπόκεινται σε 

εταιρικό φόρο εισοδήματος με μειωμένο συντελεστή 15%:

>■ Εταιρίες ξένων κεφαλαίων που λειτουργούν στις εξής ζώνες ελεύθερων 

οικονομικών συναλλαγών: Shenzhen, Zhuhai, Shantou, Xiamen και Hainan.

> Ξένες επιχειρήσεις που έχουν εγκαταστάσεις ή την έδρα τους σε ζώνες 

ελεύθερων οικονομικών συναλλαγών και οι οποίες έχουν παραγωγική ή 

εμπορική δραστηριότητα.

V- Παραγωγικές εταιρίες ξένων κεφαλαίων που είναι εγκατεστημένες στις ζώνες 

οικονομικής και τεχνολογικής ανάπτυξης που ορίζονται από το Κράτος στην 

περιοχή Pudong της Σαγκάης.

>· Εταιρίες ξένων κεφαλαίων που έχουν προγράμματα υψηλής τεχνολογίας σε 

ζώνες ελεύθερων συναλλαγών. Η διάρκεια των προγραμμάτων πρέπει να 

υπερβαίνει τα 10 έτη και η αξία της επένδυσης να είναι μεγαλύτερη από USS 

30 εκατομμύρια.

λ- Παραγωγικές εταιρίες ξένων κεφαλαίων που δραστηριοποιούνται στην 

παραγωγή ενέργειας, στις μεταφορές και σε λιμενικά έργα.

'y Παραγωγικές εταιρίες ξένων κεφαλαίων που δραστηριοποιούνται στην 

μεταποίηση εισαγόμενων προϊόντων προς επανεξαγωγή (export processing).

V Εταιρίες ξένων κεφαλαίων που δραστηριοποιούνται σε τομείς υψηλής 

τεχνολογίας όπως αυτοί ορίζονται από την Κρατική Επιτροπή.
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Παραγωγικές εταιρίες ξένων κεφαλαίων που δραστηριοποιούνται στις ακόλουθες 

περιοχές υπόκεινται σε εταιρικό φόρο εισοδήματος με συντελεστή φορολογίας 24%:

r- Εταιρίες ξένων κεφαλαίων που δραστηριοποιούνται σε παράκτιες 

οικονομικές ζώνες, ζώνες ελεύθερων συναλλαγών ή ζώνες οικονομικής και 

τεχνολογικής ανάπτυξης, και οι οποίες δεν υπόκεινται στο μειωμένο 

συντελεστή 15%.

>■ Εταιρίες ξένων κεφαλαίων που δραστηριοποιούνται σε κρατικά τουριστικά 

θέρετρα.

β) Μειώσεις και Απαλλαγές Εταιρικού Φόρου Εισοδήματος

>· Παραγωγικές εταιρίες ξένων κεφαλαίων με λειτουργική ζωή μεγαλύτερη των 

10 ετών (εξαιρούνται προγράμματα εκμετάλλευσης πετρελαίου, φυσικού 

αερίου, σπάνιων και πολύτιμων πρώτων υλών) δικαιούνται πλήρη απαλλαγή 

από την καταβολή εταιρικού φόρου εισοδήματος για τα δυο πρώτα έτη 

λογιστικής κερδοφορίας τους, και απαλλαγή κατά το ήμισυ από την 

καταβολή εταιρικού φόρου για τα επόμενα τρία χρόνια. Με την έγκριση της 

Υπηρεσίας Διαχείρισης Φόρων, εταιρίες ξένων κεφαλαίων που 

δραστηριοποιούνται στους τομείς της γεωργίας, της κτηνοτροφίας και της 

δασοκομίας, καθώς και εκείνες που είναι εγκατεστημένες στις λιγότερο 

ανεπτυγμένες οικονομικά δυτικές επαρχίες, μπορούν να υπαχθούν σε 

καθεστώς μειωμένης φορολογίας για άλλα 10 έτη από το τέλος της αρχικής 

πενταετούς περιόδου φοροαπαλλαγών.

> Κοινοπραξίες κινεζικών και ξένων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται 

στην κατασκευή λιμενικών έργων με λειτουργική ζωή μεγαλύτερη των 15 

ετών δικαιούνται απαλλαγή καταβολής φόρου εισοδήματος για τα πρώτα 5 

έτη λογιστικής κερδοφορίας τους και μείωση κατά 50% του φόρου 

εισοδήματος για τα επόμενα 5 χρόνια.

y Προγράμματα που σχετίζονται με την κατασκευή υποδομών (αεροδρόμια, 

λιμάνια, σιδηρόδρομοι, αυτοκινητόδρομοι, παραγωγή ενέργειας), καθώς και 

προγράμματα ανάπτυξης της γεωργίας στην Οικονομική Ζώνη Hainan και 

στην περιοχή Pudong στη Σαγκάη, δικαιούνται 100% απαλλαγή καταβολής 

φόρου εισοδήματος για τα πρώτα πέντε έτη λειτουργίας τους και 50% 

απαλλαγή για τα επόμενα πέντε χρόνια. Τα προγράμματα πρέπει να έχουν 

λειτουργική ζωή μεγαλύτερη των 15 ετών.

79



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

Οι επιχειρήσεις που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δικαιούνται 100% 

απαλλαγή καταβολής φόρου εισοδήματος για το πρώτο έτος λογιστικής κερδοφορίας 

τους και μείωση κατά 50% του φόρου εισοδήματος για τα επόμενα δυο έτη 

(απαιτείται η έγκριση της υπηρεσίας Διαχείρισης Φόρων):

> Εταιρίες ξένων κεφαλαίων που δραστηριοποιούνται στον τομέα των 

υπηρεσιών σε ζώνες ειδικών οικονομικών συναλλαγών, εφόσον το ύψος της 

επένδυσης ξεπερνά τα US$ 5 εκατομμύρια και η λειτουργική ζωή της 

επένδυσης είναι τουλάχιστον 10 χρόνια.

y Ξένες τράπεζες (η έδρα των οποίων πρέπει να είναι στην Κίνα), κοινοπραξίες 

ξένων και κινεζικών τραπεζών, καθώς και ασφαλιστικά ιδρύματα που 

λειτουργούν σε ζώνες ειδικών οικονομικών συναλλαγών, εφόσον το ύψος της 

επένδυσης υπερβαίνει τα US$ 10 εκατομμύρια και η λειτουργική ζωή της 

επένδυσης είναι τουλάχιστον 10 χρόνια.

y Εταιρίες ξένων κεφαλαίων με έντονο εξαγωγικό προσανατολισμό δικαιούνται 

να πληρώνουν φόρο εισοδήματος στους μειωμένους συντελεστές 15% ή 10%, 

μετά την αρχική περίοδο απαλλαγής από την καταβολή φόρου εισοδήματος. 

Εάν η αξία των εξαγωγών τους αντιστοιχεί σε ποσοστό μεγαλύτερο του 70% 

των συνολικών πωλήσεών τους, δικαιούνται να παραμείνουν σε καθεστώς 

απαλλαγής κατά 50% από την καταβολή φόρου εισοδήματος. 

y Εταιρίες ξένων κεφαλαίων υψηλής τεχνολογίας δικαιούνται να υπαχθούν 

στους μειωμένους συντελεστές 15% ή 10% για τρία έτη μετά την αρχική 

περίοδο απαλλαγής από την καταβολή φόρου εισοδήματος. 

y Τα έσοδα ξένων τραπεζών από πιστωτικούς τόκους που προέρχονται από 

δάνεια προς τις κινεζικές κρατικές τράπεζες με προνομιακό επιτόκιο 

απαλλάσσονται από την καταβολή εταιρικού φόρου εισοδήματος. 

y Ξένες εταιρίες χρηματοδοτικής μίσθωσης, που μισθώνουν εξοπλισμό σε 

κινέζικες επιχειρήσεις και εισπράττουν τα μισθώματα με τη μορφή προϊόντων, 

απαλλάσσονται από την καταβολή εταιρικού φόρου εισοδήματος. 

y Εταιρίες ξένων επενδύσεων που προχωρούν σε συγχώνευση ή σχηματισμό 

κοινοπραξίας με κινεζική επιχείρηση δικαιούνται απαλλαγή καταβολής 

εταιρικού φόρου για τα πρώτα δύο χρόνια και 50% απαλλαγή για τα επόμενα 

τρία έτη.
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γ) Επιστροφές Φόρου σε Επανεπένδυση Εταιρικών Κερδών από Εταιρίες Ξένων 
Κεφαλαίων

Κάθε εταιρία ξένων κεφαλαίων που αποφασίζει να επανεπενδύσει κέρδη που 

προέκυψαν από επιχειρηματική δραστηριότητα εντός της ΛΔΚ στην ίδια 

δραστηριότητα ή χρησιμοποιεί τα κέρδη αυτά για να ιδρύσει νέα εταιρία ξένων 

κεφαλαίων (μέσα σε μια περίοδο πέντε ετών), δικαιούται επιστροφή σε ποσοστό 40% 

του φόρου εισοδήματος που έχει ήδη καταβληθεί για τα κέρδη αυτά. Εάν ο ξένος 

επενδυτής επανεπενδύσει τα κέρδη του στη δημιουργία εταιρίας με σαφή εξαγωγικό 

προσανατολισμό ή εταιρίας υψηλής τεχνολογίας, δικαιούται 100% επιστροφή του 

καταβληθέντος εταιρικού φόρου εισοδήματος.

δ) Λοιπές Απαλλαγές και Μειώσεις Φόρου Εισοδήματος

> Τα κέρδη που καταβάλλονται ως μερίσματα στους ξένους μετόχους εταιριών 

ξένων κεφαλαίων απαλλάσσονται από την καταβολή προσωπικού φόρου 

εισοδήματος.

> Ξένες επιχειρήσεις που εισπράττουν δικαιώματα για την παροχή τεχνολογίας 

σε κινεζικές επιχειρήσεις για επιστημονική έρευνα, εκμετάλλευση 

ενεργειακών πηγών, ανάπτυξη των μεταφορών, της γεωργίας και της 

δασοκομίας, δικαιούνται να υπαχθούν στο μειωμένο συντελεστή 10%. 

Απαιτείται η έγκριση της Υπηρεσίας Διαχείρισης Φόρων.

> Εταιρίες ξένων κεφαλαίων ή ξένες επιχειρήσεις που έχουν εγκαταστάσεις ή 

την έδρα τους στη ΛΔΚ και επενδύουν στην απόκτηση εγχώρια παραγόμενου 

εξοπλισμού, δικαιούνται φοροαπαλλαγή σε ποσοστό 40% της αξίας του 

εξοπλισμού.

y Με την έγκριση των τοπικών φορολογικών αρχών, εταιρίες ξένων κεφαλαίων 

που έχουν αυξήσει τις δαπάνες τεχνολογικού εκσυγχρονισμού τους σε 

ποσοστό μεγαλύτερο του 10% την προηγούμενη χρονιά, δικαιούνται να 

αφαιρέσουν από το φορολογητέο εισόδημα της τρέχουσας χρονιάς ποσοστό 

50% των δαπανών αυτών.

> Οι κυβερνήσεις των επαρχιών, των δήμων και των αυτόνομων περιοχών 

παρέχουν επίσης διάφορες απαλλαγές ή μειώσεις του τοπικού εταιρικού 

φόρου εισοδήματος για διάφορες κατηγορίες επενδύσεων.
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6.4 Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων

Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων επιβάλλεται σε ατομικά εισοδήματα που 

προέρχονται από πηγές εντός ή εκτός της ΛΔΚ, εφόσον ο φορολογούμενος έχει 

μόνιμη κατοικία στην Κίνα ή έχει διαμείνει στη χώρα για διάστημα μεγαλύτερο του 

έτους.

α) Υποκείμενοι σε Φόρο Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων

Τα φυσικά πρόσωπα κατατάσσονται σε δυο κατηγορίες από φορολογική άποψη: 

Στους διαμένοντες μόνιμα στην Κίνα και στα άτομα που έχουν εισοδήματα εντός της 

ΛΔΚ αλλά είτε δεν κατοικούν στη ΛΔΚ, είτε διαμένουν προσωρινά στη χώρα. Στην 

πρώτη κατηγορία περιλαμβάνονται οι κινέζοι υπήκοοι και οι ξένοι υπήκοοι που 

κατοικούν μόνιμα στην Κίνα, δηλαδή διαμένουν στη χώρα για διάστημα μεγαλύτερο 

του ενός φορολογικού έτους. Οι φορολογούμενοι αυτής της κατηγορίας υπόκεινται σε 

φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων για κάθε ατομικό τους εισόδημα, ανεξάρτητα 

από το αν προέρχεται από πηγή εντός ή εκτός ΛΔΚ. Αντίθετα, οι φορολογούμενοι της 

δεύτερης κατηγορίας καταβάλλουν φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων μόνο για 

τα εισοδήματα τους που δημιουργήθηκαν εντός της ΛΔΚ.

β) Αντικείμενο Φορολογίας, Κλίμακες Φορολόγησης

• Εισοδήματα από μισθωτή εργασία. Τα εισοδήματα από μισθούς 

φορολογούνται βάσει της ακόλουθης προοδευτικής κλίμακας συντελεστών:

Μηνιαίο Φορολογήσιμο Εισόδημα 
(γιουάν)

Συντελεστής
Φορολόγησης

Αφαιρούμενο Ποσό 
(γιουάν)

Έως 500 5% 0

Από 500 έως 2.000 10% 25

Από 2.000 έως 5.000 15% 125

Από 5.000 έως 20.000 20% 375

Από 20.000 έως 40.000 25% 1.375

Από 40.000 έως 60.000 30% 3.375

Από 60.000 έως 80.000 35% 6.375

Από 80.000 έως 100.000 40% 10.375

Άνω των 100.000 45% 15.375
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Για φορολογούμενους που έχουν την κινεζική υπηκοότητα, το φορολογήσιμο 

εισόδημα προκύπτει από την αφαίρεση 800 γιουάν από το μηνιαίο εισόδημά τους. Το 

αντίστοιχο ποσό για ξένους εργαζόμενους στην Κίνα είναι 4.000 γιουάν.

• Εισοδήματα από υπηρεσίες. Τα ατομικά εισοδήματα από υπηρεσίες 

φορολογούνται ξεχωριστά για κάθε υπηρεσία. Αν η αμοιβή της υπηρεσίας 

είναι μέχρι 4.000 γιουάν, αφαιρούνται από το ποσό της αμοιβής 800 γιουάν 

(ως έξοδα της υπηρεσίας) και το υπόλοιπο ποσό φορολογείται με 20%. Εάν η 

αμοιβή της υπηρεσίας είναι μεγαλύτερη από 4.000 γιουάν και έως 20.000 

γιουάν, αφαιρείται το 20% της αμοιβής από το φορολογητέο ποσό και το 

υπόλοιπο φορολογείται με 20%. Για αμοιβές μεγαλύτερες των 20.000 γιουάν 

ισχύει η ακόλουθη προοδευτική κλίμακα φορολόγησης:

Κλιμάκιο Αμοιβής Υπηρεσίας 
(γιουάν)

Φορολογικός Συντελεστής

Έως 20.000 20%

20.000-50.000 30%

50.000 - άνω 40%

• Εισοδήματα από ενοίκια. Κάθε εισόδημα από ενοίκιο φορολογείται 

ξεχωριστά. Για ποσά μέχρι 4.000 γιουάν αφαιρούνται ως έξοδα 800 γιουάν 

και το υπόλοιπο ποσό φορολογείται με 20%. Εάν το εισόδημα από ενοίκιο 

είναι μεγαλύτερο από 4.000 γιουάν, τα αφαιρούμενα έξοδα αντιστοιχούν στο 

20% του ποσού και το υπόλοιπο φορολογείται με 20%.

• Εισοδήματα από μεταβίβαση περιουσίας. Τα εισοδήματα αυτά φορολογούνται 

με συντελεστή 20%. Το φορολογήσιμο εισόδημα υπολογίζεται ως εξής: 

Φορολογήσιμο εισόδημα = Εισόδημα από μεταβίβαση περιουσιακού 

στοιχείου - αρχική αξία του περιουσιακού στοιχείου - έξοδα μεταβίβασης.

• Τα εισοδήματα από τόκους, μερίσματα και μπόνους φορολογούνται μιε 20%.

γ) Απαλλαγές στη Φορολογία Φυσικών Προσώπων για Ξένους Υπηκόους

Τα παρακάτω ατομικά εισοδήματα ξένων υπηκόων απαλλάσσονται από την επιβολή 

φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων:

1. Μερίσματα και μπόνους που προέρχονται από εταιρίες ξένων κεφαλαίων.

2. Εταιρικές παροχές για στέγαση, φαγητό και έξοδα μετακίνησης, εφόσον η 

καταβολή δε γίνεται άμεσα σε χρήμα.
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3. Το ποσοστό των εξόδων διαμονής και εκπαίδευσης των παιδιών των ξένων 

υπηκόων που θεωρείται λογικό από τις τοπικές αρχές.

4. Κάθε ξένος υπήκοος που διαμένει στη χώρα για διάστημα μεγαλύτερο του 

ενός έτους αλλά μικρότερο των πέντε ετών υποχρεούται να δηλώσει τα 

εισοδήματα από μισθούς ή άλλες πηγές ανεξάρτητα από το αν προέρχονται 

από πηγές εντός ή εκτός της ΛΔΚ. Ωστόσο, οι τοπικές φορολογικές αρχές 

μπορούν να εγκρίνουν κατά περίπτωση την απαλλαγή από την επιβολή φόρου 

εισοδήματος φυσικών προσώπων σε εκείνα τα εισοδήματα που προέρχονται 

από πηγές εκτός Κίνας.

6.5 Έμμεσοι Φόροι

6.5.1 Φόρος Προστιθέμενης Αξίας

Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες ΦΠΑ ανάλογα με το προϊόν ή την υπηρεσία στην 

οποία επιβάλλεται ο φόρος και ανάλογα με τη μορφή ή το μέγεθος της επιχείρησης, 

α) Υποκείμενο του Φόρου. Στην Κίνα οι υπόχρεοι σε καταβολή ΦΠΑ διακρίνονται 

στις μικρές επιχειρήσεις (ή επιτηδευματίες) και στους υπόλοιπους φορολογούμενους. 

Η διάκριση γίνεται με βάση το ύψος των πωλήσεων και το εφαρμοζόμενο λογιστικό 

σύστημα. Μικρές επιχειρήσεις θεωρούνται εκείνες που έχουν τζίρο μέχρι 1.000.000 

γιουάν, εφόσον παράγουν αγαθά ή υπηρεσίες, ή μέχρι 1.800.000 γιουάν αν 

ασχολούνται με το λιανεμπόριο ή το χονδρεμπόριο. Οι επιχειρήσεις ή οι 

επιτηδευματίες που ξεπερνούν τα όρια αυτά θεωρούνται γενικοί φορολογούμενοι. 

Ωστόσο, άτομα και επιχειρήσεις που δεν εμπλέκονται συχνά σε επιχειρηματικές 

δραστηριότητες που υπόκεινται σε ΦΠΑ μπορούν να θεωρηθούν κατά περίπτωση 

μικρές επιχειρήσεις, 

β) Υπολογισμός ΦΠΑ

• Μικρές Επιχειρήσεις. Οι φορολογούμενοι αυτής της κατηγορίας υπόκεινται 

σε ΦΠΑ με μειωμένο συντελεστή 4% ή 6%. Επιπλέον, για τον υπολογισμό 

του αποδοτέου ΦΠΑ δεν αφαιρείται ο ΦΠΑ των εισροών. Αντίθετα, ο 

αποδοτέος ΦΠΑ υπολογίζεται με τον πολλαπλασιασμό των πωλήσεων με 

τον αντίστοιχο συντελεστή. Οι περισσότερες εμπορικές δραστηριότητες 

υπόκεινται σε ΦΠΑ 6%. Ο συντελεστής 4% ισχύει για πωλήσεις 

μεταχειρισμένων προϊόντων και τη λιανική πώληση αφορολόγητων 

προϊόντων από εγκεκριμένα καταστήματα.
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• Γενικοί Φορολογούμενοι. Ο αποδοτέος ΦΠΑ υπολογίζεται από τη διαφορά 

του ΦΠΑ των εκροών από το ΦΠΑ των εισροών επί τον αντίστοιχο 

συντελεστή. Εάν ο ΦΠΑ των εισροών είναι μεγαλύτερος από τον αντίστοιχο 

των εκροών η διαφορά δεν αποδίδεται στην επιχείρηση αλλά μεταφέρεται 

στην επόμενη χρήση.

γ) Συντελεστές ΦΠΑ. Υπάρχουν δυο συντελεστές για τους γενικούς 

φορολογούμενους στην Κίνα, ο βασικός συντελεστής που είναι 17%, και ο μειωμένος 

που είναι 13%. Η πώληση των παρακάτω προϊόντων υπόκειται στο μειωμένο 

συντελεστή 13%: Σπόροι, φυτικά έλαια οικιακής χρήσης, πόσιμο νερό, θέρμανση, 

κλιματισμός, φυσικό αέριο, μεθάνιο, άνθρακας οικιακής χρήσης, βιβλία, εφημερίδες 

και περιοδικά, χημικά λιπάσματα, φυτοφάρμακα, αγροτικά μηχανήματα και άλλα 

προϊόντα όπως ορίζονται από την Υπηρεσία Διαχείρισης Φόρων, 

δ) ΦΠΑ Προϊόντων προς Εξαγωγή. Η Κίνα δεν επιβάλλει ΦΠΑ στα προϊόντα που 

εξάγονται. Ο ΦΠΑ των εισροών που αποδόθηκε στα προηγούμενα στάδια της 

παραγωγικής διαδικασίας επιστρέφεται.

ε) Απαλλαγές ΦΠΑ για ξένες επιχειρήσεις. Εταιρίες ξένων επενδύσεων που 

εισάγουν πρώτες ύλες, ημικατεργασμένα προϊόντα, εξαρτήματα και άλλα προϊόντα 

στην παραγωγική διαδικασία προϊόντων που προορίζονται για εξαγωγή 

απαλλάσσονται από την επιβολή ΦΠΑ. Η συγκεκριμένη απαλλαγή μπορεί να ισχύσει 

και για μη εξαγώγιμα προϊόντα αν η εταιρία ξένων επενδύσεων δραστηριοποιείται σε 

ορισμένα από τα ενθαρρυνόμενα προγράμματα, όπως η παραγωγή ενέργειας. Επίσης, 

οι εταιρίες ξένων κεφαλαίων απαλλάσσονται από το ΦΠΑ όταν αγοράζουν εγχώρια 

παραγόμενα προϊόντα για ενσωμάτωση στην παραγωγική διαδικασία.

6.5.2 Φόρος Κατανάλωσης

Ο φόρος κατανάλωσης επιβάλλεται στις πωλήσεις επιχειρήσεων που 

δραστηριοποιούνται στην Κίνα στην παραγωγή, επεξεργασία ή εισαγωγή των 

παρακάτω 11 αγαθών: Τσιγάρα, αλκοόλ και αλκοολούχα ποτά, καλλυντικά, 

κοσμήματα και πολύτιμοι λίθοι, πυροτεχνήματα, βενζίνη, πετρέλαιο, ελαστικά 

οχημάτων, δίκυκλα και μικρά αυτοκίνητα. Ο φόρος κατανάλωσης περιλαμβάνεται 

στην τελική τιμή αλλά επιβάλλεται μόνο στο στάδιο της παραγωγής, επεξεργασίας ή 

εισαγωγής των παραπάνω αγαθών. Δεν επιβαρύνει επόμενα στάδια, όπως το 

χονδρεμπόριο και το λιανεμπόριο.
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Ο φόρος κατανάλωσης επιβάλλεται στα παραπάνω 11 αγαθά με 25 φορολογικούς 

συντελεστές που κυμαίνονται από 3% έως 45%. Επιβάλλεται επί της αξίας στο 

στάδιο της παραγωγής. Ωστόσο, για το οινόπνευμα, τη μπύρα, τη βενζίνη και το 

πετρέλαιο, ο φόρος επιβάλλεται επί της ποσότητας. Προϊόντα που προορίζονται για 

εξαγωγή γενικά απαλλάσσονται από την επιβολή φόρου κατανάλωσης, εκτός και αν 

ορίζεται διαφορετικά από το Κράτος.

6.6 Λοιποί Φόροι

α) Φόρος Ανατίμησης Γης. Ο συγκεκριμένος φόρος επιβάλλεται σε επιχειρήσεις και 

άτομα που αποκτούν εισοδήματα από τη μεταβίβαση δικαιωμάτων χρήσης κρατικής 

γης, κτιρίων και εγκαταστάσεων. Ο φόρος υπολογίζεται με την επιβολή του 

αντίστοιχου φορολογικού συντελεστή επί της αξίας της ανατίμησης του ακινήτου. Για 

τον υπολογισμό της φορολογητέας αξίας αφαιρούνται από την αξία μεταβίβασης του 

ακινήτου (ή της άδειας χρήσης κρατικής γης) τα στοιχεία που ορίζει ο νόμος.

Για τη μεταβίβαση δικαιώματος χρήσης κρατικής γης τα στοιχεία που αφαιρούνται 

από τη φορολογητέα αξία είναι τα εξής: Το αρχικό ποσό απόκτησης του δικαιώματος 

χρήσης της κρατικής γης, οι δαπάνες για τη βελτίωση της γης, και οι φόροι και άλλα 

έξοδα που σχετίζονται με τη διαδικασία της μεταβίβασης. Αντίστοιχα, για τη 

μεταβίβαση νέων ή παλαιών κτιρίων τα στοιχεία που αφαιρούνται περιλαμβάνουν το 

κόστος απόκτησης άδειας χρήσης της γης, το κόστος κατασκευής του κτιρίου (ή την 

εκτίμηση της τρέχουσας αξίας του, αν πρόκειται για παλαιό κτίριο), τους φόρους και 

τα έξοδα που σχετίζονται με τη μεταβίβαση.

Ο φόρος ανατίμησης γης επιβάλλεται σε τέσσερα επίπεδα με διαφορετικούς 

συντελεστές φορολόγησης. Το τμήμα της αξίας της ανατίμησης που δεν υπερβαίνει 

το 50% της αξίας των αφαιρούμενων στοιχείων φορολογείται με 30%. Το τμήμα της 

αξίας που είναι μεταξύ 50% και 100% της αξίας των αφαιρούμενων στοιχείων 

φορολογείται με 40%. Το τμήμα της αξίας που είναι μεταξύ 100% και 200% της 

αξίας των αφαιρούμενων στοιχείων φορολογείται με 50%. Τέλος, το υπερβάλλον 

φορολογείται με 60%.

β) Αστικός Φόρος Ακίνητης Περιουσίας. Κάθε εταιρία ξένων κεφαλαίων που 

κατέχει ακίνητα φορολογείται με 1,2% επί της αξίας του ακινήτου ή με 12% επί των 

ετήσιων εισπραττόμενων ενοικίων. Από την εκτιμηθείσα αξία του ακινήτου 

αφαιρείται το 10-30% της αρχικής αξίας του, προκειμένου να υπολογισθεί η 

φορολογητέα αξία. Ο φόρος επιβάλλεται ετησίως και καταβάλλεται σε δόσεις.
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γ) Τέλη Χαρτοσήμου. Συμβόλαια πώλησης, επεξεργασίας προϊόντων, μεταφοράς 

αγαθών, συμβολαίων δικαιόχρησης, αποθήκευσης, μεταβίβασης τίτλων ή ακινήτων, 

πιστοποιητικά και άδειες υποβάλλονται σε τέλος χαρτοσήμου που κυμαίνεται από 

0,05 % έως 0,1%.

6.7 Ανακεφαλαίωση

Το φορολογικό σύστημα της Κίνας είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο, ενώ η ασάφεια 

πολλών διατάξεων δυσκολεύει τις προσπάθειες πάταξης της διαφθοράς. Ο βασικός 

συντελεστής εταιρικού φόρου εισοδήματος είναι 33%, ωστόσο οι περισσότερες 

εταιρίες ξένων κεφαλαίων υπόκεινται σε χαμηλότερους συντελεστές (15-24%), 

καθώς εμπίπτουν σε κάποια από τα πολλά επενδυτικά κίνητρα που ισχύουν στην 

Κίνα. Ο βασικός συντελεστής του ΦΠΑ είναι 17%, ωστόσο για ορισμένα προϊόντα 

(μεταξύ αυτών τα χημικά λιπάσματα και το ελαιόλαδο) ισχύει ο μειωμένος 

συντελεστής 13%. Η εισαγωγή πολλών προϊόντων ή πρώτων υλών από εταιρίες 

ξένων κεφαλαίων απαλλάσσεται από την επιβολή ΦΠΑ. Τα ατομικά εισοδήματα 

ξένων υπηκόων που εργάζονται στην Κίνα απαλλάσσονται από τη φορολογία 

φυσικών προσώπων μέχρι το ποσό των 4.000 γιουάν, ενώ πρέπει να σημειωθεί πως η 

Κίνα δεν φορολογεί τα μερίσματα που διανέμουν οι εταιρίες ξένων κεφαλαίων.

Η Κίνα χρησιμοποιεί τα ισχυρά φορολογικά κίνητρα προς τις ξένες εταιρίες ως 

βασικό μοχλό για την προσέλκυση ξένων κεφαλαίων και την ανάπτυξη της 

οικονομίας. Ωστόσο, η αποτελεσματικότητα του φορολογικού συστήματος στην 

προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας επηρεάζεται αρνητικά από την 

πολυπλοκότητά του, τις συχνές αλλαγές της νομοθεσίας, που προκαλούν σύγχυση και 

αβεβαιότητα στους ξένους επενδυτές, και από την υποκειμενική και αυθαίρετη 

ερμηνεία των φορολογικών διατάξεων από τις τοπικές αρχές.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ 
ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ

7.1 Εισαγωγή

Η έννοια της κουλτούρας ενός λαού είναι σύνθετη και δύσκολο να οριστεί. Ο 

Tylor (1881) ορίζει την κουλτούρα ως το σύνολο εκείνο που περιλαμβάνει τη 

γνώση, τις πεποιθήσεις, την τέχνη, την ηθική, τους νόμους τα ήθη και κάθε άλλη 

δυνατότητα και συνήθεια που έχει αποκτηθεί από τον άνθρωπο ως μέλος μιας 

κοινωνίας. Έτσι, στην κουλτούρα μιας χώρας μπορεί να ανήκουν οι προτιμήσεις 

των ατόμων ως προς την ένδυση ή το φαγητό, οι θρησκευτικές πεποιθήσεις, ο 

τρόπος που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι τον χρόνο, οι αντιλήψεις για τη θέση του 

ατόμου στην κοινωνία κτλ.

Η σημασία της κουλτούρας για την επιχειρηματική δραστηριότητα είναι 

προφανής. Οι επιχειρήσεις οφείλουν να κατανοήσουν την κουλτούρα της χώρας 

στην οποία επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά (είτε εξαγωγικά είτε 

μέσω άμεσων ξένων επενδύσεων) και να προσαρμόσουν όσο είναι δυνατόν (ή 

σκόπιμο) τη στρατηγική, τα προϊόντα τους, την επιχειρηματική τους νοοτροπία 

ενδεχομένως, στις απαιτήσεις της κουλτούρας της χώρας στην οποία εισέρχονται. 

Ένα βασικό πρόβλημα σε ό,τι αφορά στην Κίνα, είναι ότι είναι δύσκολο να 

προσδιοριστεί γενικά η κινέζικη) κουλτούρα και πολύ περισσότερο να 

προσδιοριστούν συγκεκριμένα καθολικά χαρακτηριστικά της και οι αντίστοιχες 

συνέπειες για την επιχειρηματική δραστηριότητα (Fan, 2000). Για παράδειγμα, οι 

ενδυματολογικές ή διατροφικές προτιμήσεις των ανθρώπων που κατοικούν στην 

βόρεια και κεντρική Κίνα είναι πολύ διαφορετικές από εκείνες των πληθυσμών 

της νοτιοανατολικής Κίνας ή του Χονγκ Κονγκ, και αντικατοπτρίζουν τις 

τεράστιες διαφορές που χαρακτηρίζουν τις περιοχές αυτές σε πολιτικό και 

οικονομικό επίπεδο.

Ωστόσο, οι περισσότεροι συγγραφείς (Fan, 2000 - Pang et al, 1998, Yang, 1996) 

συμφωνούν πως υπάρχουν ορισμένα βασικά στοιχεία της κινεζικής κουλτούρας 

που χαρακτηρίζουν σε μεγάλο βαθμό εξίσου τους Κινέζους της ηπειρωτικής 

Κίνας, του Χονγκ Κονγκ, της Ταϊβάν αλλά και τους ανθρώπους κινεζικής 

καταγωγής που ζουν μόνιμα σε χώρες της Δύσης. Τα χαρακτηριστικά αυτά
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διαφοροποιούν την κινέζικη κουλτούρα όχι μόνο σε σχέση με τη Δύση αλλά σε 

σχέση και με άλλες κουλτούρες της Ανατολής (όπως η ιαπωνική). Πρόκειται για 

πολιτισμικά χαρακτηριστικά που διαμορφώνουν τη συμπεριφορά των 

περισσότερων Κινέζων και παρουσιάζουν σταθερότητα στο χρόνο. Η κατανόηση 

των χαρακτηριστικών αυτών είναι απαραίτητη για την κατανόηση της Κίνας και 

της οικονομίας της.

7.2. Βασικά στοιχεία της κινέζικης κουλτούρας

Η κουλτούρα της σύγχρονης Κίνας είναι ένα μίγμα τριών βασικών στοιχείων: της 

παραδοσιακής κουλτούρας, της κομμουνιστικής ιδεολογίας, και πιο πρόσφατα, της 

δυτικής επιρροής (Fan, 2000). Βέβαια, τα τρία αυτά στοιχεία δεν έχουν την ίδια 

βαρύτητα στη διαμόρφωση της κινέζικης κουλτούρας ούτε αφορούν εξίσου το 

σύνολο των Κινέζων. Η επίδραση της κομμουνιστικής ιδεολογίας και ιδίως της 

ακραίας μαοϊκής ιδεολογίας που διαμορφώθηκε στα χρόνια της πολιτιστικής 

επανάστασης έχει μειωθεί σαφώς με αποτέλεσμα πολλοί κινέζοι (και κυρίως η 

νεότερη γενιά) να ασπάζονται περισσότερο ορισμένες δυτικές αξίες (Zhang, 

1999). Ωστόσο, η επίδραση της παραδοσιακής κουλτούρας παραμένει ισχυρή και 

διαμορφώνει σε μεγάλο βαθμό τη συμπεριφορά ή τον τρόπο σκέψης των 

περισσότερων Κινέζων εντός και εκτός της ΑΔΚ.

7.2.1 Παραδοσιακή Κινέζικη Κουλτούρα

Η παραδοσιακή κινέζικη κουλτούρα πηγάζει από μια πλούσια ιστορία 5000 

χρόνων, την κοινή γλώσσα (παρά την ύπαρξη αρκετών διαλέκτων με σημαντικές 

διαφορές μεταξύ τους), ενώ ενσωματώνει πολλές διαφορετικές σχολές σκέψης και 

θρησκείες: τον Κομφουκιανισμό, τον Ταοϊσμό, τον Βουδισμό και αρκετές τοπικές 

κουλτούρες. Ωστόσο, η σχολή σκέψης που έχει ασκήσει την μεγαλύτερη επιρροή 

μέχρι και σήμερα στη διαμόρφωση της κινέζικης κουλτούρας είναι ο 

Κομφουκιανισμός (Fan, 2000, Chow et al, 2002, Buttery et al, 1999).

7.2.2 Κομφουκιανισμός

Ο Κομφουκιανισμός είναι μια σχολή σκέψης που βασίζεται στη διδασκαλία του 

Κομφούκιου (551-480π.χ.) σε θέματα ανθρώπινων σχέσεων, εργασιακής 

συμπεριφοράς, οργάνωσης της κοινωνίας και άλλα. Γενικά, ο Κομφουκιανισμός

89



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ

διαμορφώνει ένα πλέγμα κανόνων που ρυθμίζουν σχεδόν κάθε πτυχή της 

ανθρώπινης συμπεριφοράς, ενώ επηρεάζει μέχρι σήμερα τους περισσότερους 

Κινέζους. Η σημασία του Κομφουκιανισμού στη διαμόρφωση της σύγχρονης 

κινέζικης κουλτούρας αποδεικνύεται από την ακαδημαϊκή διαμάχη που έχει 

ξεσπάσει τα τελευταία χρόνια σχετικά με τις θετικές ή αρνητικές επιπτώσεις του 

Κομφουκιανισμού στη λειτουργία μιας σύγχρονης οικονομίας της αγοράς (Chow, 

2002). Όπως αναφέρει ο Braudel (2002) : « ο κομφουκιανισμός δεν είναι μόνο μια 

απόπειρα ορθολογικής εξήγησης του κόσμου, είναι και μια πολιτική και 

κοινωνική ηθική. Μπορεί να είναι μην είναι μια πραγματική θρησκεία, όπως 

υποστηρίχτηκε, όμως είναι τουλάχιστον μια φιλοσοφική στάση, συμβατή και με 

κάποια θρησκευτικότητα, αλλά και με τον σκεπτικισμό και, ακόμη, με τον πιο 

αμιγή αγνωστικισμό.»

Η σκέψη του Κομφούκιου βασίστηκε στην αμφισβήτηση της ισχύουσας μέχρι 

τότε αντίληψης ότι η ανθρώπινη ζωή ελέγχεται από τα πνεύματα και όχι από τον 

άνθρωπο. Ο Κομφούκιος πρέσβευε πως η τύχη των ανθρώπων και των 

δυναστειών εξαρτάται από τις ενέργειες των ίδιων και όχι από τη βούληση των 

θεών. Ωστόσο, έδινε ιδιαίτερη έμφαση στην ύπαρξη αρμονίας και στο σεβασμό 

της πατρικής εξουσίας. Έτσι, η σκέψη του Κομφούκιου ήταν ταυτόχρονα αταξική 

(αφού η κοινωνική θέση έπρεπε να συνδέεται με την αγωγή και τις ικανότητες και 

όχι με την καταγωγή) αλλά και ιεραρχική (αφού η έμφαση στην αρμονία 

επέβαλλε την αποδοχή από τον καθένα του ρόλου του ζωή (Wong et al, 1998). Ο 

Κομφουκιανισμός καταλήγει σε έναν κανόνα ζωής, σε μια ηθική που τείνει προς 

τη διατήρηση της τάξης και της ιεραρχίας στην κοινωνία και στο κράτος και όπως 

αναφέρει ο Braudel, αυτή η τυπολατρική και παραδοσιακή ηθική συνετέλεσε σε 

μεγάλο βαθμό στη διατήρηση της συνέχειας και στη διαμόρφωση του κοινωνικού 

συντηρητισμού της Κίνας.

Η φιλοσοφία του Κομφούκιου μπορεί να συνοψιστεί στις πέντε βασικές αρετές: 

ανθρωπισμός, ακεραιότητα, ευπρέπεια, σοφία και πίστη (Fan, 2000). Επίσης, ο 

Κομφούκιος προσδιόριζε πέντε βασικές ανθρώπινες σχέσεις και τις βασικές αρχές 

για κάθε μια από αυτές:
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Βασικές Ανθρώπινες Σχέσεις Βασικές Αρχές

Κύριος και Υπηρέτης (ή Κύριος- 

Υποτελής)

Αφοσίωση και Καθήκον

Πατέρας και Υιος Αγάπη και Υπακοή

Σύζυγοι Σεβασμός - Υποταγή

Σχέση μεταξύ αδερφών διαφορετικής 

ηλικίας

Σεβασμός στον μεγαλύτερο 

Δημιουργία προτύπου

Φίλοι Εμπιστοσύνη

Fan, (2000)

7.2.3 Ταοϊσμός - Βουδισμός

Ο Ταοϊσμός είναι περίπου σύγχρονος με τον κομφουκιανισμό αλλά σε αντίθεση 

με αυτόν συνιστά μια ατομική θρησκεία και μυστικιστική αναζήτηση της 

λύτρωσης. Ο ταοϊσμός είναι μια μυστικιστική αναζήτηση του απόλυτου και της 

αθανασίας (Braudel, 2002). Η αθανασία που αναζητούν οι ταοϊστές δεν είναι μόνο 

η αθανασία της ψυχής αλλά και του σώματος με τη βοήθεια διάφορων συνταγών 

μακροζωίας και εξαγνισμών.

Ο Βουδισμός, που είναι μεταγενέστερος του Ταοϊσμού, διαμορφώθηκε στην Ινδία 

τον 5ο με 6ο αιώνα πχ. Προς τον 3ο αιώνα πχ θα διαδοθεί μαζικά στη κινέζικη 

κοινωνία με σημαντική επίδραση μέχρι τον 1 Οο αιώνα. Ο βουδισμός διδάσκει ότι 

οι άνθρωποι ξαναγεννιούνται μέσα σε άλλο σώμα, ενώ η ευτυχία της ζωής τους 

εξαρτάται από τις πράξεις της προηγούμενης ζωής τους αλλά η ζωή τους 

χαρακτηρίζεται από οδύνη. Ο μόνος τρόπος να ξεφύγουν από αυτήν είναι η οδός 

του Βούδα που οδηγεί στη Νιρβάνα, δηλαδή να ξεφύγει από τον κύκλο της 

διαρκούς μετενσάρκωσης. Ο δρόμος για να επιτευχθεί αυτός ο σκοπός είναι μέσω 

της στέρησης και της αδιαφορίας.

Στην πραγματικότητα, υπάρχουν τεράστιες αντιθέσεις μεταξύ των τριών κύριων 

θρησκειών (αν δεχτούμε τον Κομφουκιανισμό ως θρησκεία) που διαμορφώνουν 

την κινέζικη κουλτούρα. Για αυτό το λόγο είναι πολύ δύσκολο να προσδιοριστεί η 

θρησκεία των κινέζων (η επίσημη θρησκεία για την πλειονότητα μέχρι σήμερα 

είναι ο αθεϊσμός), με εξαίρεση μικρές μειονότητες χριστιανών. Σύμφωνα με τον 

Braudel, ο κινέζος πιστός μπορεί να απευθύνεται πότε σε έναν βουδιστή ιερέα
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και πότε σε έναν ταοϊστή. Στον ίδιο ναό μιπορεί να συνυπάρχει το άγαλμα του 

Βούδα αλλά και του σχεδόν θεοποιημένου Κομφούκιου. Ο θρησκευτικός 

φανατισμός είναι έννοια άγνωστη για τους Κινέζους

7.2.4 Νεοκομφουκιανισμός

Τον 13ο αιώνα, ο κομφουκιανισμός θα αναμορφωθεί με τη διδασκαλία των Πέντε 

Δασκάλων, ιδρυτών του Νεοκομφουκιανισμού που παραμένει μέχρι σήμερα ο 

βασικότερος παράγοντας διαμόρφωσης της κινέζικης κουλτούρας και 

συμπεριφοράς. Ο νεοκομφουκιανισμός ενσωμάτωσε κάποια στοιχεία του 

βουδισμού και του ταοϊσμού απορρίπτοντας ωστόσο πολλά άλλα (όπως την 

παθητική στάση της στέρησης και της αδιαφορίας που επιτάσσει ο Βουδισμός). 

Το αποτέλεσμα ήταν η συγκρότηση ενός συνόλου κανόνων που ρυθμίζουν τη 

συμπεριφορά των ατόμων στην κοινωνία, στην επιχείρηση, στην οικογένεια. Το 

κομμουνιστικό καθεστώς (ιδίως κατά την περίοδο της πολιτιστικής επανάστασης) 

προσπάθησε να εξαλείψει την επιρροή του νεοκομφουκιανισμού στην κινέζικη 

κοινωνία χωρίς επιτυχία. Αντίθετα, η νεότερη πολιτική ηγεσία αντιμετωπίζει τον 

νεοκομφουκιανισμό ουδέτερα αν όχι θετικά (Wong et al, 1998). Οι περισσότεροι 

συγγραφείς συμφωνούν πως η επίδραση του νεοκομφουκιανισμού στη 

διαμόρφωση της σύγχρονης κινέζικης κουλτούρας είναι καταλυτική. Αντίθετα, 

δεν υπάρχει συμφωνία ως προς τις επιπτώσεις του νεοκομφουκιανισμού στην 

επιχειρηματική δραστηριότητα. Στον πίνακα 7.1 στο τέλος του κεφαλαίου, 

συνοψίζονται ορισμένες βασικές αξίες της κινέζικης κουλτούρας.

7.3 Βασικές αξίες της κινέζικης κουλτούρας και οι επιπτώσεις στην 

επιχειρηματική δραστηριότητα

7.3.1 Διασυνδέσεις - Η έννοια του guanxi

«Μην περιμένεις ανταμοιβή όταν παρέχεις μια υπηρεσία σε άλλους. Μην ξεχνάς 

ποτέ τις υπηρεσίες που οι άλλοι προσφέρουν σε εσένα», Κομφούκιος

Guanxi στα κινέζικα σημαίνει σχέση. Η έννοια του guanxi περιλαμβάνει τις 

σχέσεις-διασυνδέσεις-γνωριμίες που αναπτύσσονται μεταξύ των ατόμων στην 

Κίνα σε κοινωνικό και επιχειρηματικό επίπεδο, σχέσεις που προϋποθέτουν και 

βασίζονται στην ύπαρξη αμοιβαίας κατανόησης, σιγουριάς και υποχρέωσης. Οι
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Κινέζοι δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη των άτυπων αυτών σχέσεων, οι 

οποίες επηρεάζουν με πολλούς τρόπους την επιχειρηματική δραστηριότητα. Η 

σημασία του guanxi για τους Κινέζους οφείλεται σε δύο κυρίως παράγοντες: στη 

διδασκαλία του Κομφούκιου και στην ανάγκη των τοπικών κοινωνιών να 

επιβιώσουν σε συνθήκες σχετικής αυτονομίας, καθώς σε μια χώρα ενός 

δισεκατομμυρίων κατοίκων, η βοήθεια και στήριξη του Κράτους δεν ήταν πάντα 

δεδομένη (Buttery-Wong, 1999, Buttery, Leung, 1998). To guanxi καθορίζει τον 

τρόπο με τον οποίο συναλλάσσονται οι Κινέζοι (εντός και εκτός της ΛΔΚ) από 

της εποχή του Κομφούκιου μέχρι και σήμερα και όσο η επιρροή του 

κομφουκιανισμού θα παραμένει ισχυρή στην κινέζικη κοινωνία.

Ποια είναι η σημασία του guanxi για τις ξένες επιχειρήσεις; Πρώτον, οι ξένες 

επιχειρήσεις οφείλουν να κατανοήσουν ότι στην Κίνα σχεδόν τίποτα δε συμβαίνει 

εκτός ενός πλαισίου guanxi. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι χωρίς τη δημιουργία 

μιας μακροχρόνιας σχέσης εμπιστοσύνης με την τοπική κοινωνία η 

επιχειρηματική δραστηριότητα θα πρέπει να θεωρείται εξαρχής καταδικασμένη. 

Σημαίνει επίσης ότι η συνεργασία με Κινέζους αντιπροσώπους είναι 

επιβεβλημένη. Από την άλλη πλευρά, η εξασφάλιση του guanxi για μια 

επιχείρηση μπορεί να έχει σημαντικά πλεονεκτήματα: μπορεί να λειτουργήσει ως 

μηχανισμός συλλογής πληροφοριών ή πρόσβασης σε σημαντικούς πόρους. 

Διευκολύνει τις συναλλαγές με τις κρατικές υπηρεσίες και μπορεί να θεωρηθεί 

απαραίτητη για την επίτευξη διατηρήσιμου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος 

(Pang et al, 1998). Στο ίδιο άρθρο, ωστόσο, υποστηρίζεται πως η έμφαση των 

Κινέζων στις διασυνδέσεις δεν πρέπει να ταυτίζεται από τους δυτικούς με την 

ύπαρξη διαφθοράς ή οικογενειοκρατίας, όπως υποστηρίζει για παράδειγμα ο 

Wong (1998).

Μια σημαντική συνέπεια της σημασίας που αποδίδουν οι κινέζοι στη δημιουργία 

ισχυρών σχέσεων συνεργασίας είναι ο πολύ διαφορετικός τρόπος με τον οποίο 

αντιμετωπίζουν τις διαπραγματεύσεις και την υπογραφή των γραπτών 

συμβολαίων σε σχέση με τους δυτικούς. Για τους δυτικούς επιχειρηματίες, η 

υπογραφή ενός συμβολαίου είναι το επιστέγασμα μια επιχειρηματικής 

συνεργασίας, το δε συμβόλαιο θα πρέπει να είναι έτσι διατυπωμένο ώστε να 

καθορίζει με σαφήνεια κάθε λεπτομέρεια της σύμβασης, ώστε να εξασφαλίζει σε 

κάθε περίπτωση τα συμβαλλόμενα μέρη. Για τους δυτικούς, η υπογραφή του 

συμβολαίου είναι μακράν το πιο σημαντικό θέμα σε μια επιχειρηματική
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συνεργασία (η οποία εξάλλου μπορεί να είναι μεμονωμένη ή απρόσωπη). 

Αντίθετα, για τους Κινέζους το κυρίαρχο ζήτημα είναι η δημιουργία μιας 

μακροχρόνιας σχέσης εμπιστοσύνης και εξασφάλισης στα πλαίσια μιας 

επιχειρηματικής συνεργασίας, ενώ η υπογραφή μιας σύμβασης είναι 

δευτερεύουσας σημασίας. Αν υπάρχει η ισχυρή σχέση στα πλαίσια του guanxi. 

τότε η υπογραφή της σύμβασης θα έρθει απλώς να επικυρώσει και να 

επιβεβαιώσει την ισχύ και τη συνέχεια της σχέσης αυτής. Η επιμονή ενός δυτικού 

επιχειρηματία ή διαπραγματευτή προς την κατεύθυνση υπογραφής ενός 

δεσμευτικού εγγράφου μπορεί να δυσαρεστήσει τον κινέζο συμβαλλόμενο του 

και να ερμηνευθεί ως ένδειξη κακής πίστης και έλλειψης δέσμευσης σε μια 

μακροχρόνια συνεργασία (Gilbert et al, 2000). Επιπλέον, όταν ακόμα 

υπογράφεται ένα συμβόλαιο, θεωρείται σκόπιμο αυτό να είναι όσο το δυνατόν 

πιο γενικό και διαπραγματεύσιμο. Αυτό οφείλεται στο ότι οι Κινέζοι θεωρούν το 

συμβόλαιο ως επιβεβαίωση της ύπαρξης μιας επιχειρηματικής συνεργασίας οι 

λεπτομέρειες της οποίας θα πρέπει να είναι διαπραγματεύσιμες. Οι δυτικοί 

επιχειρηματίες οφείλουν να κατανοούν την έννοια και τη σημασία του guanxi 

εφόσον επιθυμούν να έχουν πιθανότητες επιτυχίας στην κινέζικη αγορά.

7.3.2 Εικόνα - mien tsu

Για τους Κινέζους, η έννοια της ‘εικόνας’1 (mien tsu) είναι ιδιαίτερα σημαντική. 

Σχετίζεται με την κοινωνική θέση και τα επιτεύγματα ενός ατόμου τα οποία 

πρέπει να αναγνωρίζονται από τον συνομιλητή ή τον συμβαλλόμενο σε μια 

επιχειρηματική συνεργασία. Συνεπώς, η έννοια της «εικόνας» έχει διπλή 

σημιασία. Ο κάθε κινέζος δίνει μεγάλη σημασία στη διατήρηση της εικόνας του 

αλλά οφείλει με κάθε τρόπο να αναγνωρίζει την εικόνα του ατόμου με το οποίο 

συνεργάζεται. Οι επιπτώσεις για τις δυτικές επιχειρήσεις είναι πολλές. Καταρχήν, 

θα πρέπει να αποφεύγεται η οξεία αντιπαράθεση στα πλαίσια μιας 

διαπραγμάτευσης καθώς αυτή θα μπορούσε να οδηγήσει σε απώλεια της 

«εικόνας» για κάποιο από τα δυο συμβαλλόμενα μέρη (Buterry et al, 1998). 

Αντίστοιχη προσοχή οφείλουν να επιδεικνύουν και οι προϊστάμενοι όταν 

πρόκειται να επιπλήξουν ένα εργαζόμενο. Αν η κριτική (ιδίως η δημόσια κριτική 

αλλά όχι μόνο) είναι ιδιαίτερα αυστηρή ή εξευτελιστική, τότε μπορεί να

1 Στην αγγλική βιβλιογραφία ο όρος αποδίδεται ως «face».
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οδηγήσει σε απώλεια της «εικόνας» του εργαζομένου με αρνητικές συνέπειες 

που μπορεί να φτάσουν σε ενέργειες εκδίκησης (Pang et al, 1998). Η έννοια της 

«εικόνας» συνδέεται με την αντίληψη των κινέζων για τη σημασία της ιεραρχίας 

στην κοινωνία και η οποία πηγάζει από τη διδασκαλία του Κομφούκιου. Μια 

άλλη συνέπεια για τις ξένες επιχειρήσεις είναι η επιμονή των κινέζων να 

διαπραγματεύονται με υψηλόβαθμα στελέχη των δυτικών εταιριών ως 

αναγνώριση της δικής τους «εικόνας». Έτσι, ένα μεσαίο στέλεχος έχει σχετικά 

περιορισμένες πιθανότητες επιτυχίας σε μια διαπραγμάτευση, ενώ η επιλογή ενός 

αρκετά χαμηλόβαθμου στελέχους μπορεί να θεωρηθεί προσβλητική γιατί μειώνει 

την «εικόνα» του κινέζου διαπραγματευτή (Wong et al, 1998).

7.3.3 Κολεκτιβισμός - Ατομικισμός

Στις χώρες όπου κυριαρχεί η κινέζικη κουλτούρα οι συλλογικές αξίες είναι πολύ 

πιο ισχυρές σε σχέση με τη δύση και ιδίως σε σχέση με τις αγγλοσαξωνικές 

χώρες, ενώ αντίστοιχα ο ατομικισμός είναι πολύ λιγότερο έντονος (Chow, 2002- 

Wong et al, 1998, Buttery et al, 1998). Οι σχετικές διαφορές είναι τόσο έντονες, 

ώστε ορισμένοι συγγραφείς υποστηρίζουν πως η κινέζικη κουλτούρα είναι 

ασύμβατη με την οικονομία της αγοράς. Για παράδειγμα, ο Yang (1996) 

υποστηρίζει πως η οικονομία των δυτικών χωρών βασίζεται στον ατομικισμό των 

ανθρώπων όπως τον περιέγραψε ο Adam Smith: η επιδίωξη των ατομικών 

συμφερόντων στα πλαίσια του ατομικισμού έχει ως συνέπεια τη λειτουργία της 

αγοράς καθώς η επίτευξη των ατομικών σκοπών μπορεί να γίνει μόνο μέσω της 

ικανοποίησης του συμβαλλόμενου στα πλαίσια μιας συναλλαγής. Επιπλέον, ο 

Adam Smith υποστηρίζει πως η επιδίωξη του κέρδους σε μια οικονομία της 

αγοράς ωφελεί όχι μόνο τα άτομα αυτά καθ’ αυτά, αλλά και την κοινωνία στο 

σύνολό της. Αντίθετα, στην παραδοσιακή κινέζικη κουλτούρα ο ατομικισμός 

είναι κατακριτέος. Ο Κομφούκιος έδινε ιδιαίτερη σημασία στην τιμή και στην 

αξιοπρέπεια ενός ατόμου ενώ η επιδίωξη του πλούτου ήταν σαφώς κατακριτέα. 

Σύμφωνα με τον Yang, η λειτουργία μιας οικονομίας της αγοράς βασίζεται στην 

ύπαρξη πλουραλισμού, διαφορετικότητας, ελευθερίας δράσης και αποκέντρωσης 

στη λήψη αποφάσεων. Αντίθετα, στην κινέζικη κοινωνία (και ως απόρροια της 

διδασκαλίας του Κομφούκιου), κυριαρχούν αρχές όπως ο κομφορμισμός, η 

προώθηση συλλογικών σκοπών και η αντίσταση στην επιθυμία του πλούτου. 

Έτσι, υποστηρίζει πως η κινέζικη κουλτούρα είναι ασύμβατη με την οικονομία
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της αγοράς. Για το συγκεκριμένο θέμα έχει αναπτυχθεί ακαδημαϊκή διαμάχη στη 

διεθνή βιβλιογραφία. Ο Chow (2002) υποστηρίζει πως η νεότερη πολιτική ηγεσία 

(και φυσικά η νεότερη γενιά) αντιμετωπίζει με διαφορετικό τρόπο ιδανικά όπως 

ο ατομικός πλουτισμός και αυτό φαίνεται τόσο από τις επίσημες θέσεις του 

κομμουνιστικού κόμματος (από το 1992 η κινέζικη οικονομία χαρακτηρίζεται ως 

«σοσιαλιστική οικονομία της αγοράς»), όσο και από τη συμπεριφορά των ίδιων 

των κινέζων και από την επιτυχία που σημείωσαν οι οικονομικές μεταρρυθμίσεις 

προς την κατεύθυνση της φιλελευθεροποίησης της οικονομίας, που ξεκίνησαν το 

1979.

Σε κάθε περίπτωση, ο κολεκτιβισμός χαρακτηρίζει την κινέζικη κοινωνία σε 

μεγάλο βαθμό και με αρκετές συνέπειες για τις ξένες επιχειρήσεις. Για 

παράδειγμα η εφαρμογή ατομικών κινήτρων απόδοσης σε επιχειρήσεις στην 

Κίνα δεν γίνεται πάντα αποδεκτή από το προσωπικό, καθώς η ατομική επιτυχία 

είναι λιγότερο σημαντική) σε σχέση με την αίσθηση της ασφάλειας, ενώ τα 

προβλήματα (ή οι στόχοι) θεωρείται ότι πρέπει να αντιμετωπίζονται συλλογικά.

7.3.4 Η επιρροή της κομμουνιστικής ιδεολογίας

Η επίδραση της κομμουνιστικής ιδεολογίας στη διαμόρφωση της κινέζικης 

κουλτούρας έχει μειωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια αλλά εξακολουθεί να 

επηρεάζει την επιχειρηματική δραστηριότητα ιδίως στις περιπτώσεις 

κοινοπραξιών (joint ventures), όπου επιδιώκεται από την κινέζικη πλευρά η 

διατήρηση του κορμού του ανθρώπινου δυναμικού και ενδεχομένως και της 

δομής διοίκησης. Ορισμένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ξένοι 

managers σε σχέση με την επιρροή της κομμουνιστικής ιδεολογίας στην 

εργασιακή κουλτούρα είναι:

1) Η απροθυμία των κινέζων managers να προχωρήσουν σε απολύσεις. Ακόμα 

και όταν δεν υπάρχουν περιορισμοί από την τοπική αρχή ως προς το θέμα των 

απολύσεων, ισχύει η αρχή ότι απολύσεις γίνονται μόνο αν είναι απόλυτη ανάγκη, 

ενώ δεν τίθεται πάντα το ζήτημα της βελτίωσης της παραγωγικότητας μέσω της 

απόρριψης των υπεράριθμων εργαζομένων.

2) Το θέμα της αμοιβής στην Κίνα είναι άμεσα συνδεδεμένο με την αρχαιότητα. 

Αυτό συνδέεται τόσο με τα κατάλοιπα της κομμουνιστικής ιδεολογίας όσο και 

με την παραδοσιακή κινέζικη κουλτούρα που αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στο 

σεβασμό στους γηραιότερους, οι οποίοι θα πρέπει να αμείβονται καλύτερα από
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τους νεότερους συναδέλφους τους, σχεδόν ανεξάρτητα από το επίπεδο των 

ικανοτήτων και δεξιοτήτων.

3) Αποφυγή κινδύνου. Οι κινέζοι managers είναι ιδιαίτερα risk averse και αυτό 

οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην κληρονομιά του κομμουνιστικού συστήματος, 

το οποίο τιμωρούσε τα λάθη, αλλά ταυτόχρονα δεν παρείχε κίνητρα ή ανταμοιβή 

(εκτός από ηθική αναγνώριση) για εξαιρετική απόδοση.

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά της κινεζικής κουλτούρας διαμορφώνουν ένα 

περιβάλλον ξένο και ίσως εχθρικό για τις ξένες επιχειρήσεις. Ωστόσο, η 

κατανόησή τους και η προσαρμογή των δυτικών στο κινεζικό πολιτισμικό 

περιβάλλον είναι απαραίτητη για κάθε εταιρία που εισέρχεται με οποιοδήποτε 

τρόπο στην κινεζική αγορά.

7.4 Διαπραγματεύσεις

Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης με έναν κινέζο επιχειρηματία ή αξιωματούχο 

μπορεί να εξελιχθεί σε μια ιδιαίτερα δυσάρεστη εμπειρία για έναν ξένο 

διαπραγματευτή που δεν έχει κατανοήσει τις ιδιαιτερότητες της κινεζικής 

κουλτούρας. Βασικά χαρακτηριστικά της κινέζικης κουλτούρας, όπως η έμφαση 

στις διασυνδέσεις ή στην «εικόνα» (face) του ατόμου, διαμορφώνουν ένα πλαίσιο 

διαπραγμάτευσης πολύ διαφορετικό από αυτό στο οποίο έχουν συνηθίσει οι ξένοι 

(και ιδίως οι δυτικοί) επιχειρηματίες. Ταυτόχρονα, οι κινέζοι, αντιλαμβανόμενοι 

την τεράστια σημασία που έχει για τους δυτικούς η κινεζική αγορά, δε δείχνουν 

διατεθειμένοι να προσαρμόσουν τις τακτικές διαπραγμάτευσης που 

χρησιμοποιούν ώστε να γίνουν περισσότερο συμβατές με τη δυτική κουλτούρα, 

παρά το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια έχουν πολλαπλασιαστεί τα βιβλία στην 

Κίνα τα οποία περιγράφουν τις βασικές διαφορές μεταξύ της δυτικής και της 

κινεζικής συμπεριφοράς (Blackman, 1997). Η βιβλιογραφία βρίθει 

παραδειγμάτων επιχειρηματικών εγχειρημάτων στην κινέζικη αγορά, που 

ναυάγησαν εξαιτίας της αδυναμίας των δυτικών διαπραγματευτών να 

προσαρμοστούν στις απαιτήσεις μιας διαπραγμάτευσης με Κινέζους 

αξιωματούχους ή επιχειρηματίες. Συνεπώς, η κατανόηση της κινεζικής 

κουλτούρας και της επίδρασής της στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης 

θεωρείται απαραίτητη για κάθε επιχειρηματία που σκοπεύει να δραστηριοποιηθεί 

στην ΛΔΚ.
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Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης στην Κίνα μπορεί να χωριστεί σε τρία βασικά 

στάδια: I) Στο διερευνητικό στάδιο. 2) Στο βασικό στάδιο της διαπραγμάτευσης. 

3) Στην περίοδο μετά την υπογραφή της σύμβασης (Blackman, 1997 - Ghauri et 

al, 1998).

7.4.1 Διερευνητικό στάδιο της διαπραγμάτευσης

Στο συγκεκριμένο στάδιο, υπάρχει μια πρώτη επαφή της εταιρίας με τους 

κινέζους επιχειρηματίες ή αξιωματούχους.2 Καθώς οι κινέζοι αντιμετωπίζουν την 

ενδεχόμενη σύναψη μιας σύμβασης ως την ολοκλήρωση μιας μακροχρόνιας 

σχέσης συνεργασίας, η πρώτη επαφή με την κινεζική πλευρά στα πλαίσια του 

διερευνητικού σταδίου έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία σε σχέση με το δυτικό 

επιχειρηματικό περιβάλλον. Στόχος είναι η δημιουργία μιας σχέσης 

εμπιστοσύνης μέσω της ανάπτυξης ή εισδοχής σε ένα πλαίσιο guanxi, πέρα από 

τη συλλογή πληροφοριών και τη διερεύνηση των επιχειρηματικών προθέσεων 

εκατέρωθεν.

Σε αυτό το στάδιο είναι απαραίτητη η γνωριμία με τους κινέζους επιχειρηματίες 

ή τα στελέχη της τοπικής δημόσιας διοίκησης, μέσω της ανάπτυξης δημοσίων 

σχέσεων. Η διεξαγωγή ενημερωτικών σεμιναρίων θα πρέπει να συνοδεύεται από 

γεύματα ή άλλες κοινωνικές εκδηλώσεις, στις οποίες θα υπάρχει μεγαλύτερη 

δυνατότητα γνωριμίας με τους κινέζους διαπραγματευτές και θα μπορούν συχνά 

να υπάρξουν ελεύθερα συζητήσεις για ουσιαστικά ζητήματα της 

διαπραγμάτευσης (Ghauri et al, 1998). Οι κινέζοι επιχειρηματίες θα εκτιμήσουν 

επίσης κάθε ευκαιρία για επίσκεψη σε χώρες του εξωτερικού και επαφή με τη 

δυτική επιχειρηματική πραγματικότητα. Οι εκδηλώσεις αυτές αποσκοπούν στην 

εισδοχή της ξένης επιχείρησης στη κινεζική επιχειρηματική «οικογένεια». Μια 

επιχείρηση που δραστηριοποιείται για πρώτη φορά στην Κίνα αντιμετωπίζεται με 

δυσπιστία και συχνά με εχθρότητα ειδικά αν πρόκειται για δυτική ή ιαπωνική 

επιχείρηση3. Οι δημόσιες σχέσεις θα βοηθήσουν στη γνωριμία με τους κινέζους 

συμβαλλόμενους, στην εμπέδωση σχέσης εμπιστοσύνης (βασικό θέμα για την 

κινέζικη επιχειρηματική κουλτούρα) και θα βοηθήσουν στη συγκέντρωση * 1

2 Ακόμα και αν η διαπραγμάτευση γίνεται σε καθαρά επιχειρηματικό επίπεδο, δηλαδή μεταξύ δυο 
εταιριών, είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα υπάρξει κάποια στιγμή εμπλοκή των αρχών στη διαδικασία της 
διαπραγμάτευσης.
1 Βλ. Xinping Shi et al, 2003.
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πληροφοριών για τα πραγματικά δεδομένα της υπό εξέταση επιχειρηματικής 

πρωτοβουλίας.

Η εμπέδωση σχέσης εμπιστοσύνης είναι σημαντική όσο και δύσκολη, ειδικά αν η 

δυτική επιχείρηση δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλη ή γνωστή διεθνώς (Ghauri et al, 

1998 - Blackman, 1997). Αυτό οφείλεται κυρίως σε δυο παράγοντες: Πρώτον, 

στη σημασία που αποδίδουν οι κινέζοι στην «εικόνα» τους. Η διαπραγμάτευση 

με μια άγνωστη εταιρία του εξωτερικού μπορεί να βλάψει την «εικόνα» της 

κινεζικής επιχείρησης. Το ίδιο ισχύει και σε επίπεδο προσώπων. Οι κινέζοι 

προτιμούν να διαπραγματεύονται με υψηλόβαθμα στελέχη. Έτσι, είναι θετικό να 

τονίζεται από το δυτικό διαπραγματευτή η σημαντική θέση του στην εταιρία 

καθώς και οποιαδήποτε άλλη υποστήριξη μπορεί να έχει (για παράδειγμα από τη 

κυβέρνησή του). Επίσης, δεδομένου ότι οι κινέζοι εμπιστεύονται περισσότερο τα 

πρόσωπα και λιγότερο τους θεσμούς, είναι σκόπιμο η επιχείρηση να 

χρησιμοποιήσει την ίδια διαπραγματευτική ομάδα τόσο στο διερευνητικό στάδιο 

όσο και στο βασικό στάδιο της διαπραγμάτευσης (Blackman, 1997). Ο δεύτερος 

λόγος για τον οποίο οι κινέζοι προτιμούν να συνεργάζονται με μεγάλες και 

γνωστές εταιρίες είναι η έλλειψη πληροφόρησης για το επιχειρηματικό 

περιβάλλον εκτός της ΛΔΚ και η αδυναμία τους να αξιολογήσουν και να 

εμπιστευτούν πηγές πληροφόρησης διεθνώς.

Με την ολοκλήρωση του αρχικού σταδίου τα διαπραγμάτευσης, συχνά οι 

κινεζικές επιχειρήσεις επιθυμούν τη σύνταξη μιας επιστολής εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος (letter of intent). Στην επιστολή αυτή θα εκφράζεται η βούληση 

των δυο μερών να συνεργαστούν επιχειρηματικά και θα σημειώνονται ορισμένα 

βασικά σημεία της εξεταζόμενης επιχειρηματικής προσπάθειας. Η επιστολή 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν είναι δεσμευτική ούτε ως προς το γενικό πλαίσιό 

της ούτε ως προς τα επιμέρους θέματα που μπορεί να αναφέρονται, ωστόσο η 

Blackman (1997) αναφέρει πως οι ξένοι διαπραγματευτές συχνά διαπιστώνουν εκ 

των υστέρων πως η διαπραγμάτευση εκτός των στενών πλαισίων που ορίζονται 

στην επιστολή είναι αδύνατη. Με τη σύνταξη της επιστολής εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος, η διαπραγμάτευση περνάει στο βασικό της στάδιο.
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7.4.2 Βασικό στάδιο της διαπραγμάτευσης

7.4.2.1 Βασικά θέματα διαπραγμάτευσης με μια κινέζικη επιχείρηση

1) Τεχνολογία.

Οι κινέζοι (και ιδίως η κυβέρνηση) δίνουν μεγάλη σημασία στον τεχνολογικό 

εκσυγχρονισμό της οικονομίας. Έτσι, ενδιαφέρονται για την απόκτηση της πιο 

προηγμένης τεχνολογίας και την ενσωμάτωσή της στην εγχώρια παραγωγική 

διαδικασία. Ωστόσο, συχνά αδυνατούν να αντιληφθούν το κόστος ή τη 

σημασία της επένδυσης σε έρευνα και ανάπτυξη για τις ξένες επιχειρήσεις. 

Υπάρχει η αντίληψη ότι οι ξένες επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι ευγνώμονες 

για την πρόσβαση που τους παρέχεται στην τεράστια κινεζική αγορά και άρα 

θα πρέπει να είναι πρόθυμες να διαθέσουν την πιο προηγμένη τεχνολογία σε 

χαμηλή τιμή. Η προστασία της τεχνολογίας είναι ένα από τα σημαντικότερα 

και δυσκολότερα ζητήματα σε μια επιχειρηματική συνεργασία με κινεζική 

επιχείρηση.

2) Διοίκηση- Έλεγχος της εταιρίας

Σε πολλές περιπτώσεις, η κινεζική νομοθεσία επιβάλλει τη δημιουργία μιας 

κοινοπρακτικής εταιρίας με την πλειοψηφία του κεφαλαίου να ανήκει στη 

κινεζική επιχείρηση. Ωστόσο, ακόμα και αν αυτό δεν ορίζεται ρητά από το 

νόμο, θα υπάρχει ισχυρή πίεση από την κινεζική πλευρά κατά τη διάρκεια των 

διαπραγματεύσεων ώστε να αποκτήσει τουλάχιστον το 50% της εταιρίας. Ο 

Ghauri (1998) αναφέρει πως συχνά προκύπτουν δυσκολίες στον προσδιορισμό 

της συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο νέο σχήμα, καθώς η μεν 

συνεισφορά των κινέζων συνίσταται συνήθως σε υπάρχουσες εγκαταστάσεις, 

εξοπλισμό και ανθρώπινο δυναμικό (που είναι σχετικά εύκολο να 

αποτιμηθούν), η δε συμμετοχή της ξένης επιχείρησης περιλαμβάνει την 

παροχή προηγμένης τεχνολογίας στις μεθόδους παραγωγής αλλά και 

διοίκησης, υπηρεσίες μάρκετινγκ ή ακόμη πρόσβαση σε διεθνή κανάλια 

διανομής. Η αποτίμηση των άυλων στοιχείων που συνεισφέρει η ξένη 

επιχείρηση είναι δύσκολη και συχνά προκαλεί προστριβές στις 

διαπραγματεύσεις. Εξίσου δύσκολη είναι και η συμφωνία ως προς τη 

διοίκηση της εταιρίας. Οι κινέζοι συχνά επιμένουν στη διατήρηση του 

ελέγχου της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού ή της χρηματοοικονομικής 

διοίκησης. Η επιμονή τους αυτή βέβαια προσκρούει στην επιθυμία της ξένης
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επιχείρησης να εφαρμόσει σύγχρονες μεθόδους διοίκησης (πχ management by 

objectives, total quality management) οι οποίες συνήθως είναι άγνωστες στα 

κινέζικα στελέχη.

3) Τιμή

Οι Κινέζοι αξιώνουν πάντοτε εξαιρετικά χαμηλές τιμές για πολλούς λόγους. 

Προβάλλουν τη σημασία της κινεζικής αγοράς, το χαμηλό βιοτικό επίπεδο 

ακόμα και των πιο εύπορων κινέζων σε σχέση με τα δεδομένα της Δύσης. 

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, συχνά αδυνατούν να αντιληφθούν το 

κόστος της υψηλής τεχνολογίας. Η Blackman (1997) αναφέρει 

χαρακτηριστικά πως σε μια περίπτωση οι κινεζικές αρχές διαπραγματεύονταν 

την κατασκευή ενός σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 

δυναμικότητας πολλών εκατοντάδων MW και δυσκολεύονταν να αποδεχτούν 

το απαράδεκτα υψηλό για αυτούς κόστος, δεδομένου ότι η μόνη βάση 

σύγκρισης που είχαν ήταν οι υπάρχοντες σταθμοί παραγωγής των 10-15 

MW.

ΊΛ.2.2 Χαρακτηριστικά στοιχεία της διαδικασίας διαπραγμάτευσης

Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης στα πλαίσια της κινέζικης επιχειρηματικής 

κουλτούρας παρουσιάζει πολλές ιδιομορφίες που συχνά προκαλούν σύγχυση και 

απογοήτευση στους ξένους διαπραγματευτές.

Πρώτον, οι διαπραγματεύσεις στην Κίνα χαρακτηρίζονται από τη μεγάλη 

όιάρκειά τους. Ο Herbig (1998) αναφέρει πως οι διαπραγματεύσεις της Chrysler 

με τις αρχές του Πεκίνου για τη δημιουργία μιας κοινοπρακτικής εταιρίας με το 

τίτλο Beiijing Jeep κράτησαν περισσότερα από πέντε χρόνια. Οι κινέζοι 

αντιλαμβάνονται το χρόνο με διαφορετικό τρόπο σε σχέση με τους δυτικούς και 

αυτό οφείλεται τόσο στην κληρονομιά του σοσιαλιστικού καθεστώτος, όσο και 

στην παράδοσή τους. Μια κινέζικη παροιμία λέει: «Τι είναι ένας μήνας μπροστά 

σε 5000 χρόνια ιστορίας». Κατά τη διάρκεια του πρώτου ταξιδιού του Nixon στο 

Πεκίνο το 1972, ο Henry Kissinger ρώτησε τον υπουργό εξωτερικών Zhou Enlai 

πώς έκρινε την γαλλική επανάσταση. Η απάντηση που έλαβε ήταν η εξής: «οι 

κινέζοι πιστεύουμε πως είναι πολύ νωρίς για να εξαχθούν οριστικά 

συμπεράσματα». Πέρα από την επίδραση της κουλτούρας, οι διαπραγματεύσεις 

στην Κίνα είναι δυνατόν να καθυστερούν εξαιτίας της συμμετοχής πολλών 

ατόμων στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης ή λόγω της εμποδίων της
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γραφειοκρατίας. Σε κάθε περίπτωση, οι δυτικοί διαπραγματευτές θα πρέπει να 

είναι οπλισμένοι με υπομονή και να έχουν χρόνο στη διάθεσή τους.

Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό των διαπραγματεύσεων στη Κίνα είναι ο μεγάλος 

αριθμός των μελών της κινεζικής διαπραγματευτικής ομάδας και η δυσκολία των 

δυτικών να προσδιορίσουν με ακρίβεια τον ανώτερο ιεραρχικά. Επίσης, πολύ 

συχνά στις διαπραγματεύσεις συμμετέχουν αξιωματούχοι της τοπικής 

κυβέρνησης, ενώ -σε αντίθεση με τη δυτική πραγματικότητα- η παρουσία των 

κινέζων νομικών συμβούλων, ακόμα και στα τελικά στάδια της 

διαπραγμάτευσης, είναι πολύ περιορισμένη.

Τρίτον, η σκληρή στάση των κινέζων διαπραγματευτών. Πολλοί δυτικοί 

διαπραγματευτές φθάνουν στην Κίνα έχοντας διαβάσει για την ευγένεια των 

κινέζων και περιμένουν να έχουν ανάλογη αντιμετώπιση κατά τη διάρκεια της 

διαπραγμάτευσης. Αυτό που συναντούν είναι πολύ ευγενικούς Κινέζους 

διαπραγματευτές, που ξεκινούν πάντοτε τη συζήτηση με σχόλια για την ανάγκη 

προώθησης της φιλίας και συνεργασίας μεταξύ των δυο επιχειρήσεων ή των δυο 

χωρών, καθώς και με επαίνους για τη ξένη εταιρία (η αναγνώριση της 

«εικόνας»), αλλά στη συνέχεια επιδεικνύουν ιδιαίτερη σκληρότητα στα θέματα 

της διαπραγμάτευσης, χωρίς ποτέ να εγκαταλείπουν την ευγένεια τους.

Η Blackman (1997) αναφέρει την περίπτωση ενός δυτικού διαπραγματευτή που 

ταξίδεψε στην Κίνα για λογαριασμό του υπουργείου παιδείας της χώρας του. 

Σκοπός του ήταν να συζητήσει με τις κινεζικές αρχές το ζήτημα των χιλιάδων 

κινέζων φοιτητών που χρησιμοποιούσαν αγγλόφωνα κολέγια στην Κίνα ως μέσο 

λαθρομετανάστευσης στη Δύση. Φθάνοντας στην Κίνα, οι υπεύθυνοι της 

πρεσβείας της χώρας του θέλησαν να τον ενημερώσουν για τις τακτικές 

διαπραγμάτευσης που επρόκειτο να αντιμετωπίσει, ωστόσο εκείνος αρνήθηκε, 

δηλώνοντας ότι δε σκόπευε να αλλάξει τις μεθόδους διαπραγμάτευσης τις οποίες 

είχε συνηθίσει να χρησιμοποιεί μέχρι τότε. Την πρώτη ημέρα, ο δυτικός 

διαπραγματευτής συζήτησε με έναν ευγενέστατο κινέζο αξιωματούχο ο οποίος 

εξ’ αρχής του τόνισε τη βούληση της κυβέρνησής του να προωθήσει τη φιλία και 

τη συνεργασία μεταξύ των δυο χωρών. Στη συνέχεια, ο κινέζος αξιωματούχος 

έθεσε διάφορα ζητήματα στα οποία ο δυτικός απεσταλμένος συμφώνησε χωρίς 

ιδιαίτερη δυσκολία. Την επόμενη ημέρα ήταν η σειρά του δυτικού 

διαπραγματευτή να θέσει τις απαιτήσεις της κυβέρνησής του. Ωστόσο, ο κινέζος 

αξιωματούχος απέρριψε -πάντα ευγενέστατα- όλα τα ζητήματα που έθεσε ο
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συνομιλητής του. Ο δυτικός απεσταλμένος είχε κάνει σημαντικές παραχωρήσεις 

σε διάφορα θέματα χωρίς να εξασφαλίσει ουσιαστικά τίποτε.

Το προηγούμενο παράδειγμα αντικατοπτρίζει τη σκληρότητα που χαρακτηρίζει 

τους Κινέζους διαπραγματευτές σε κάθε επίπεδο. Πού οφείλεται αυτή η στάση 

των κινέζων; Η Blackman (1997) υποστηρίζει πως η έμφαση στις σκληρές 

διαπραγματεύσεις οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη δομή της κινεζικής κοινωνίας 

που είναι έντονα ιεραρχική (ως απόρροια της διδασκαλίας του Κομφούκιου), και 

στην οποία η έννοια και οι θεσμοί του δικαίου είναι πολύ χαλαρότεροι σε σχέση 

με τις δυτικές κοινωνίες. Το παζάρι είναι, συνεπώς, ο ασφαλέστερος τρόπος 

επιβίωσης, καθώς λείπουν παντελώς οι μηχανισμοί ελέγχου ή διαμόρφωσης των 

τιμών για παράδειγμα, όπως συμβαίνει σε μια ελεύθερη αλλά και ευνομούμενη 

αγορά. Ένας άλλος παράγοντας είναι η έντονη δυσπιστία που τρέφουν οι κινέζοι 

για τους δυτικούς αλλά και τους ιάπωνες επιχειρηματίες. Η δυσπιστία αυτή 

οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην πρόσφατη ιστορική εμπειρία των κινέζων από 

τους πολέμους του οπίου και την ιαπωνική κατοχή. Υπάρχει η αντίληψη ότι η 

Δύση και κυρίως η Ιαπωνία ευθύνεται για την οικονομική καθυστέρηση της 

Κίνας τους δυο τελευταίους αιώνες, και άρα θα έπρεπε να ανταποδώσει με 

κάποιο τρόπο (Shi, 2002 - Shi et al, 2003).

Δεν υπάρχει σημείο στη σύμβαση, που τελικά θα υπογραφεί, που να μην 

επιδέχεται εξαντλητικής διαπραγμάτευσης για τους Κινέζους. Αυτό ισχύει τόσο 

για τα σημαντικά θέματα, όσο και για τα πλέον ασήμαντα. Για κάθε όρο της 

σύμβασης που θέτουν οι ξένοι διαπραγματευτές, οι κινέζοι θα θέσουν κάποιο 

δικό τους προκειμένου ο πρώτος να γίνει αποδεκτός από την κινεζική πλευρά.

Η αντίδραση των ξένων διαπραγματευτών ακόμα και στις πιο ακραίες απαιτήσεις 

των κινέζων θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεχτική. Αν η στάση των ξένων 

είναι απότομη σε σημείο να θεωρηθεί προσβλητική, μπορεί να τραυματίσει την 

«εικόνα» του κινέζου διαπραγματευτή και πιθανότατα θα έχει αρνητικές 

συνέπειες για την πορεία της διαπραγμάτευσης (Blackman, 1997 - Herbig, 

1998). Για παράδειγμα, αν το κόστος παραγωγής που προτείνουν οι κινέζοι 

κρίνεται υπερβολικό από τη ξένη επιχείρηση, η χειρότερη αντίδραση θα ήταν μια 

απειλή του τύπου: «Εντάξει, θα πάμε στην Αίγυπτο που είναι πιο φθηνά». Η 

σωστή στάση θα ήταν η επιμονή στο θέμα του κόστους και η προσπάθεια 

μείωσης του με κάποια άλλη παραχώρηση.
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Πολλές φορές, είναι δυνατόν η διαπραγμάτευση να μην προχωράει γιατί στην 

πραγματικότητα η κινέζικη ομάδα διαπραγμάτευσης δεν έχει την απαραίτητη 

έγκριση από τις αρχές, αλλά ταυτόχρονα αποφεύγει να το φανερώσει, φοβούμενη 

την απώλεια «εικόνας». Πολύ συχνά, η αιτία κάποιου προβλήματος είναι 

διαφορετική από την επίσημη εκδοχή που παρουσιάζουν οι κινέζοι. Η αντίδραση 

των δυτικών θα πρέπει να είναι πάλι προσεχτική: Θα πρέπει να προσπαθήσουν να 

εντοπίσουν τους πραγματικούς λόγους της καθυστέρησης και εφόσον τους 

εντοπίσουν να αποφύγουν την ευθεία αντιπαράθεση με τους Κινέζους 

διαπραγματευτές.

7.4.2.3 Τακτικές Διαπραγμάτευσης

Χρησιμοποίηση του χρόνου

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, οι Κινέζοι αντιμετωπίζουν τον χρόνο 

διαφορετικά σε σχέση με τους δυτικούς. Επιπλέον, συχνά χρησιμοποιούν τα 

χρονικά περιθώρια για να πιέσουν την υπογραφή της σύμβασης σύμφωνα με τους 

δικούς τους όρους (Ghauri, 1998). Για παράδειγμα, μπορεί να αναφέρουν ότι στο 

τέλος της εβδομάδας θα επισκεφτεί την πόλη ο δήμαρχος και θα ήταν καλό να 

υπογραφεί η σύμβαση παρουσία του. Προς το τέλος της εβδομάδας ενδέχεται να 

ανακύψουν διάφορα ζητήματα για τα οποία οι Κινέζοι θα πιέσουν τους δυτικούς 

διαπραγματευτές. Ο ξένος διαπραγματευτής θα πρέπει να είναι προσεχτικός με το 

θέμα του χρόνου. Ακόμα και αν υπάρχει πίεση από την εταιρία του να 

ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις σύντομα, αυτός δεν θα πρέπει να 

αποκαλύψει την ύπαρξη αυτής της πίεσης στους Κινέζους. Επίσης, αν σκοπεύει 

να μείνει πχ. δέκα ημέρες στην Κίνα, θα μπορούσε να ενημερώσει τους Κινέζους 

ότι σκοπεύει να μείνει μόνο οκτώ, ώστε να έχει τα χρονικά περιθώρια να 

αντιμετωπίσει ζητήματα που πιθανώς να ανακύψουν την τελευταία στιγμή.

Απειλή ύπαρξης άλλων προσφορών

Οι Κινέζοι συχνά συνηθίζουν να τονίζουν στους ξένους διαπραγματευτές την 

ελκυστικότητα της κινεζικής αγοράς και την ύπαρξη πληθώρας προσφορών. Ο 

Ghauri (1998) αναφέρει πως σε μια διαπραγμάτευση της κινεζικής κυβέρνησης 

με την Ericsson, υπήρχε παράλληλη διαπραγμάτευση στο ίδιο ξενοδοχείο με τη 

Nokia και την Siemens, η δε πίεση των κινέζων διαπραγματευτών σε σχέση με 

την ύπαρξη και των άλλων προσφορών ήταν συνεχής. Μια καλή τακτική για τις 

ξένες επιχειρήσεις είναι να εκφράζουν το ενδιαφέρον τους για τη συμφωνία αλλά
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να προσπαθούν ταυτόχρονα να δείξουν ότι η υπογραφή της συμφωνίας δεν 

αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα για την εταιρία τους.

Διαπραγματευτικά χαρτιά

Στην αρχή της διαπραγμάτευσης είναι πιθανόν οι Κινέζοι να εμφανίσουν κάποια 

ζητήματα απόλυτης προτεραιότητας για αυτούς, τα οποία πρέπει οπωσδήποτε να 

αποδεχτούν οι ξένοι διαπραγματευτές. Στην πράξη, τίποτα δεν είναι μη 

διαπραγματεύσιμο. Τα στελέχη της ξένης εταιρίας δεν πρέπει να δώσουν τόση 

σημασία στην άμεση εκπλήρωση των απαιτήσεων αυτών, καθώς μπορεί να 

πρόκειται απλώς γα διαπραγματευτικά χαρτιά που πρόθυμα θα ανταλλάξουν οι 

Κινέζοι στην πορεία της διαπραγμάτευσης. Είναι επίσης συχνό η κινεζική πλευρά 

να επανέρχεται σε θέματα τα οποία συζητήθηκαν και για τα οποία υπήρξε αρχικά 

συμφωνία. Οι ξένοι δεν πρέπει να αντιδρούν με απογοήτευση και εμφανή 

δυσφορία. Μια καλή τακτική αποφυγής της πίεσης της κινεζικής ομάδας είναι η 

δήλωση ότι ο δυτικός διαπραγματευτής έχει εξαντλήσει τα όρια του και πρέπει 

να συμβουλευθεί τους ανωτέρους του στην εταιρία.

7.4.3 Περίοδος μετά την υπογραφή της σύμβασης

Το μεγαλύτερο λάθος για μια ξένη επιχείρηση είναι να θεωρήσει πως η 

διαπραγμάτευση έληξε οριστικά με την υπογραφή της σύμβασης. Αυτό δε 

σημαίνει πως οι Κινέζοι γενικά δεν τηρούν τους όρους του συμβολαίου που 

έχουν υπογράψει. Απλώς, θεωρούν φυσικό και θεμιτό να ζητούν την 

επαναδιαπραγμάτευση σχεδόν οποιουδήποτε όρου του συμβολαίου. Μπορεί να 

επικαλεστούν αντικειμενικές δυσκολίες ή αντιδράσεις των τοπικών αρχών που 

δεν μπορούσαν να προβλέψουν. Φυσικά, η στάση αυτή των Κινέζων έρχεται σε 

πλήρη αντίθεση με τη δυτική επιχειρηματική πραγματικότητα όπου το συμβόλαιο 

είναι ο τίτλος που εξασφαλίζει νομικά την επιχείρηση σε κάθε περίπτωση. 

Ωστόσο, στην Κίνα το εμπορικό δίκαιο είναι ακόμη σχεδόν πρωτόγονο 

(Blakcman, 1997), αν και σημειώνεται πρόοδος στον τομέα αυτό τα τελευταία 

χρόνια. Έτσι, είναι σχεδόν πάντα καλύτερο για μια εταιρία να προσπαθήσει να 

επαναδιαπραγματευθεί ορισμένους όρους του συμβολαίου, από το να καταγγείλει 

τη σύμβαση και να προσπαθήσει να δικαιωθεί δικαστικά.
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7.5 Ανακεφαλαίωση

Το κεφάλαιο αυτό περιγράφει την επίδραση της κινεζικής κουλτούρας στη 

διαμόρφωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος που θα κληθούν να 

αντιμετωπίσουν όσες επιχειρήσεις επιλέξουν να δραστηριοποιηθούν στην Κίνα. 

Το περιβάλλον αυτό μοιάζει εντελώς ξένο και ίσως εχθρικό για τις ξένες 

επιχειρήσεις και ιδίως για τις δυτικές. Η κινεζική κουλτούρα βασίζεται κυρίως 

στις αρχές του κομφουκιανισμού και εμφανίζει ορισμένα χαρακτηριστικά ξένα 

για το δυτικό πολιτισμό. Έννοιες όπως η «εικόνα» ή ο κολεκτιβισμός 

δημιουργούν ένα πολιτισμικό περιβάλλον στο οποίο δύσκολα προσαρμόζονται οι 

δυτικές επιχειρήσεις. Όσο εχθρικό, όμως, και αν φαίνεται αυτό το περιβάλλον, 

ισχύει εξίσου για όλες τις ξένες εταιρίες και αντικατοπτρίζει τον τρόπο με τον 

οποίο οι Κινέζοι ζουν, συναλλάσσονται και διαπραγματεύονται εδώ και χιλιάδες 

χρόνια. Καμία ξένη επιχείρηση, όσο μεγάλη και αν είναι, δεν πρέπει να θεωρήσει 

ότι μπορεί να διαπραγματευθεί από θέση ισχύος και να επιβάλλει τους δικούς της 

κανόνες σε βασικά θέματα της κινέζικης συμπεριφοράς. Η προσαρμογή είναι ο 

μόνος δρόμος προς την επιχειρηματική επιτυχία στην Κίνα.
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Πίνακας 7.1

Βασικές Αξίες Κινέζικης Κουλτούρας

Εθνικά Χαρακτηριστικά Υπομονή

Πατριωτισμός Σύνεση
Αίσθηση πολιτισμικής υπεροχής Προσαρμοστικότητα
Σεβασμός στις παραδόσεις
Γνώση (Εμφαση στην Εκπαίδευση)
Διακυβέρνηση από ηγέτες και όχι από θεσμούς Επιχειρηματική Φιλοσοφία

Ισότητα με τις άλλες χώρες
Μετριοπάθεια, ακολουθώντας τη μέση οδό Μη ανταγωνιστική

Μη κερδοσκοπική
Διαπροσωπικές Σχέσεις Guanxi, έμφαση στις προσωπικές γνωριμίες και 

διασυνδέσεις
Αξιοπιστία Έμφαση στη δημιουργία μακροχρόνιων σχέσεων 

και όχι στο άμεσο κέρδος
Καλοσύνη (συγχώρεση, συμπόνια) Αντίσταση στη διαφθορά
Ανοχή των άλλων Συντηρητισμός
Αρμονία με τους άλλους Ηθική
Ευγένεια
Ταπεινοφροσύνη Ατομική Συμπεριφορά

Φιλία
Αυστηρή τήρηση των τύπων Te (αρετή, ηθική ακεραιότητα)
Ανταπόδοση χαιρετισμών και δώρων Ανάγκη αίσθησης ακεραιότητας
Ανταπόδοση τόσο του καλού όσο και του κακού 
που προξένησε ο άλλος

Ειλικρίνεια

Εικόνα του ατόμου (πρόσωπο) Ταπεινοφροσύνη
Σωφροσύνη

Οικογένεια / Κοινωνία Συνεχής καλλιέργεια

Σεβασμός στον Πατέρα Σταθερότητα
Αγνότητα (για τις γυναίκες) Ύπαρξη λίγων επιθυμιών
Υπακοή στους Ανωτέρους Υποχρέωση απέναντι στο έθνος και στην 

οικογένεια
Διαμόρφωση σχέσεων με βάση την αυστηρή 
τήρηση της ιεραρχίας

Πραγματισμός

Κομφορμισμός Να είσαι ικανοποιημένος με αυτά που έχεις
Ανάγκη του να ανήκεις σε μια ομάδα
Συναινετικότητα Αντίληψη του χρόνου

Αποφυγή συγκρούσεων
Πατερναλισμός Προσανατολισμός προς το παρελθόν
Αλληλεγγύη Κυκλικότητα του χρόνου/αίσθηση συνέχειας
Κολλεκτιβισμός

Εργασιακές Συνήθειες

Εργατικότητα
Αφοσίωση
Τάση Αποταμίευσης
Επιμονή

Chinese Culture Survey 1998, Chinese Culture Connection, Πηγή: Fan (2000)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΚΙΝΑΣ

8.1 Εισαγωγή

Στη σημερινή παγκοσμιοποιημένη οικονομία καμιά επιχείρηση δεν μπορεί να μείνει 

ανεπηρέαστη από τις εξελίξεις στο διεθνή οικονομικό χώρο. Η εξέλιξη της 

τεχνολογίας και η σταδιακή απελευθέρωση των περιορισμών στο διεθνές εμπόριο 

οδήγησαν σε εκρηχτική αύξηση των διεθνών συναλλαγών αλλά και του 

ανταγωνισμού που αντιμετωπίζουν όλες οι επιχειρήσεις. Οι ελληνικές επιχειρήσεις 

δεν μπορούν να αγνοούν την έβδομη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο1 που 

αναπτύσσεται με ρυθμούς 7% ετησίως, ενώ έχει ξεπεράσει τις ΗΠΑ στην εισροή 

άμεσων ξένων επενδύσεων. Στο κεφάλαιο αυτό αναλύονται οι οικονομικές σχέσεις 

μεταξύ των δυο χωρών και οι προοπτικές για την επιχειρηματική δραστηριοποίηση 

(εξαγωγική ή μέσω άμεσων ξένων επενδύσεων) ελληνικών επιχειρήσεων στην Κίνα.

8.2 Γενικά Στοιχεία 

α) Διμερές Εμπόριο

Το συνολικό εμπόριο μεταξύ των δυο χωρών διπλασιάστηκε από το 1997 μέχρι το 

2001, φθάνοντας τα 990 εκατομμύρια ευρώ (βλ. Πίνακα 8.1 στο τέλος του 

κεφαλαίου). Βέβαια, το εμπορικό ισοζύγιο ήταν έντονα ελλειμματικό για την Ελλάδα, 

ιδίως κατά τα πρώτα έτη της ασιατικής οικονομικής κρίσης (1998-1999). 

Συγκεκριμένα, οι κινεζικές εξαγωγές προς την Ελλάδα αυξήθηκαν από 421 

εκατομμύρια ευρώ το 1997 σε 941 εκατομμύρια ευρώ το 2001, σημειώνοντας μέση 

ετήσια αύξηση 22,3%.2 Αντίστοιχα, οι κινεζικές εισαγωγές ελληνικών προϊόντων την 

ίδια περίοδο μειώθηκαν ελαφρά από 51 εκατομμύρια ευρώ το 1997 σε 49 

εκατομμύρια ευρώ το 2001. Η στασιμότητα των ελληνικών εξαγωγών μπορεί να 

αποδοθεί στην ασιατική οικονομική κρίση (1997-1999), καθώς από το 1998 και μετά 

οι εξαγωγές σταδιακά ανέκαμψαν επιστρέφοντας στα επίπεδα του 1997. Το έλλειμμα

1 Με βάση τη θεωρία της Ισοδυναμίας Αγοραστικών Δυνάμεων (ΡΡΤ), το κινεζικό ΑΕΠ εκτιμάται στα 
3 τρις δολάρια (με την εκτίμηση ότι η πραγματική αξία του γιουάν είναι στα 2,5 - 3 γιουάν ανά 
δολάριο). Πηγή: ADB.
" Στα ποσά αυτά δεν περιλαμβάνονται οι δαπάνες ναυπήγησης και επισκευής εμπορικών πλοίων που 
εκτιμώνται σε 200 εκατομμύρια δολάρια. Πηγή: Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου.
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στο εμπορικό ισοζύγιο της Ελλάδας με την Κίνα αυξάνεται διαρκώς και έφθασε τα 

892 εκατομμύρια ευρώ το 2001. Ωστόσο, από το 1998 και μετά οι ελληνικές 

εξαγωγές αυξάνονται με ελαφρώς γρηγορότερο ρυθμό σε σχέση με τις ελληνικές 

εισαγωγές, με αποτέλεσμα η κάλυψη των ελληνικών εισαγωγών από τις εξαγωγές να 

αυξηθεί ελαφρά από το χαμηλότερο επίπεδο του 3% το 1998 στο 5% το 2001.

Σε ό,τι αφορά στους επιμέρους κλάδους3, παρατηρούμε ότι η Ελλάδα εισάγει κυρίως 

μηχανήματα και λοιπό μηχανολογικό εξοπλισμό (ποσοστό 26% του συνόλου των 

εισαγωγών), ενώ ακολουθούν οι εισαγωγές ειδών κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης 

(21,7%), οχημάτων και μετάλλων. Οι εισαγωγές οχημάτων εμφανίζουν τη 

μεγαλύτερη μέση ετήσια αύξηση (136%) ενώ ακολουθούν οι εισαγωγές 

πετρελαιοειδών και μηχανημάτων. Τέλος, σημαντική είναι η αύξηση στις εισαγωγές 

επιβατικών και εμπορικών πλοίων. Διαπιστώνουμε, συνεπώς, ότι η αύξηση του 

διμερούς εμπορίου μεταξύ Ελλάδας και Κίνας είχε σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις 

για παραδοσιακούς (και φθίνοντες) κλάδους της ελληνικής οικονομίας όπως η ένδυση 

και ο ναυπηγικός τομέας.

Η Ελλάδα εξάγει κυρίως χημικά και πλαστικά, μη μεταλλικά ορυκτά, μηχανές και 

συσκευές, καθώς και μέταλλα. Στα επιμέρους προϊόντα την πρώτη θέση στις 

εξαγωγές καταλαμβάνουν υλικά όπως αλάτι ασβέστης και τσιμέντο, μηχανολογικός 

εξοπλισμός, λιπάσματα και δομικά υλικά (κυρίως μάρμαρο). Τη μεγαλύτερη αύξηση 

παρουσιάζουν οι εξαγωγές μηχανολογικού εξοπλισμού, ενώ οι εξαγωγές λιπασμάτων 

και μαρμιάρου (των δυο πιο σημαντικών επιμέρους προϊόντων) εμφανίζουν έντονες 

διακυμάνσεις κατά την περίοδο 1997-2001. Η μεταβλητότητα που χαρακτηρίζει 

γενικά τις εξαγωγές προς την Κίνα αποδίδεται από τους Τόντσεφ και Τσαρδανίδη 

(2002) στο γεγονός ότι η κινεζική αγορά δεν είναι ώριμη (οι εξαγωγές προς την 

Ιαπωνία και την Κορέα την ίδια περίοδο εμφανίζουν πολύ μεγαλύτερη σταθερότητα). 

Οι ίδιοι συγγραφείς αποδίδουν το χαμηλό ύψος των ελληνικών εξαγωγών προς την 

Κίνα (και τις υπόλοιπες χώρες της νοτιανατολικής Ασίας) στους εξής παράγοντες:

• Στη μεγάλη γεωγραφική απόσταση και το συνεπαγόμενο υψηλό κόστος 

μιεταφοράς και ασφάλισης των ελληνικών προϊόντων, το οποίο αυξάνεται και 

λόγω του μικρού όγκου των ελληνικών εξαγωγών.

• Στην απουσία ομογενειακού στοιχείου στην περιοχή.

• Στον έντονο ανταγωνισμό που υπάρχει στην περιοχή.

Βλ. πίνακα 8.2.
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• Στη διαφορά επιχειρηματικής κουλτούρας που συνιστά σοβαρό μειονέκτημα 

για τις ελληνικές επιχειρήσεις έναντι των ανταγωνιστών τους από τις 

γειτονικές χώρες (ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν πάντως όλες οι δυτικές 

επιχειρήσεις).

• Στα εμπόδια εισόδου στην κινεζική αγορά (και κυρίως οι μη δασμολογικοί 

περιορισμοί, αν και η κατάσταση σταδιακά βελτιώνεται με την εισδοχή στον 

ΠΟΕ - βλ. κεφάλαιο 4)

• Στο υψηλό κόστος προώθησης των ελληνικών προϊόντων στην περιοχή.

• Στη μη συγκροτημένη παρουσία της ελληνικής οικονομικής διπλωματίας και 

την ελλιπή υποδομή και στελέχωση των Γραφείων Οικονομικών και 

Εμπορικών Υποθέσεων.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της ADB, η Κίνα θα υποχρεωθεί τα επόμενα χρόνια να 

αυξήσει σημαντικά τις εισαγωγές σύγχρονου μηχανολογικού εξοπλισμού για το 

εκσυγχρονισμό της οικονομίας της. Ταυτόχρονα, το συγκριτικό πλεονέκτημα της 

Κίνας θα μετατοπιστεί από τα προϊόντα εντάσεως εργασίας σε προϊόντα υψηλότερης 

προστιθέμενης αξίας. Η αύξηση των εισαγωγών εξοπλισμού υψηλής τεχνολογίας 

μπορεί να ερμηνεύσει τα ισχυρά εμπορικά πλεονάσματα της Σουηδίας και της 

Γερμανίας με την Κίνα4 και τη διεύρυνση του εμπορικού ελλείμματος της Ελλάδας. 

Αντίστοιχα, η σταδιακή μετατόπιση της κινεζικής οικονομίας προς την παραγωγή 

προϊόντων εντάσεων κεφαλαίου θα σημαίνει εντονότερο ανταγωνισμό για 

περισσότερους κλάδους της ελληνικής βιομηχανίας (πέρα από τους κλάδους που 

έχουν ήδη πληγεί σημαντικά, όπως η υφαντουργία). Οι παραπάνω παράγοντες 

πιθανόν να δυσχεράνουν μεσοπρόθεσμα τη μείωση του ελλείμματος στο εμπορικό 

ισοζύγιο με την Κίνα.

β) Αμεσες Ξένες Επενδύσεις

Στα τέλη του 2002 υπήρχαν συνολικά 37 εγκεκριμένα επενδυτικά προγράμματα 

ελληνικών επιχειρήσεων στην Κίνα, με συνολική πραγματοποιηθείσα αξία επένδυσης 

US$ 22 εκατομμύρια.

4 Βλ. Πίνακα 3.5 στο τρίτο κεφάλαιο.

110



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΚΙΝΑΣ

Πίνακας 8.α
Ελληνικές Άμεσες Ξένες Επενδύσεις στην Κίνα

(χιλ δολάρια)
2002 2001

Αριθμός
Προγραμ/των

Συμβατική 
Αξία FDI

Πραγματ/θείσα 
Αξία FDI

Αριθμός
Προγραμ/των

Συμβατική 
Αξία FDI

Πραγματ/θείσα 
Αξία FDI

4 8.420 6.170 8 4.090 7.310
Πηγή: MOFTEC

Ορισμένα από τα σημαντικότερα επενδυτικά προγράμματα ελληνικών επιχειρήσεων 

είναι τα εξής:

Στη Σαγκάη λειτουργεί η εταιρία Cosmos Building Materials Shanghai Co. 

Ltd (κοπή και επεξεργασία μαρμάρου), συμφερόντων του ομίλου Λάτση σε 

συνεργασία με την εταιρία Μάρμαρα Κυριακίδη και αριθμό άλλων ελληνικών 

εταιριών μαρμάρου με πολύ μικρή συμμετοχή.

Στο Πεκίνο λειτουργεί από το 2000 το Γραφείο Αντιπροσωπείας της Eurobank 

του ομίλου Λάτση, με στόχο την ανάπτυξη τραπεζιτικών δραστηριοτήτων στο 

πλαίσιο φιλελευθεροποίησης του κλάδου μετά την εισδοχή στον ΠΟΕ.

Στην πόλη Hinyang της επαρχίας Henan στη νότια Κίνα λειτουργεί εδώ και 

μερικά χρόνια η βιομηχανική μονάδα Sino Hellenic Industrial Minerals Co. 

Με πρότυπη ιδιόκτητη εγκατάσταση της Αργυρομεταλλευμάτων και 

Βαρυτίνης ΑΕ με αντικείμενο την εξόρυξη και επεξεργασία περλίτη (φυσικό 

μονωτικό υλικό), για την κάλυψη τόσο της κινεζικής αγοράς, όσο και τη 

διεξαγωγή εξαγωγών.

Το 2001 υπεγράφη συμφωνία μεταξύ της εταιρίας Πλαστικά Κρήτης ΑΕ και 

της κινεζικής εταιρίας Shanghai San Hua Film Plant για ίδρυση 

κοινοπρακτικής επιχείρησης στη Σαγκάη στον τομέα παραγωγής πλαστικών 

φιλμ.

Στην πόλη Shenyang προχωρεί, με σημαντικά προβλήματα που σχετίζονται με 

τη συμμετοχή του κινέζου εταίρου, η επένδυση για τη δημιουργία 

κοινοπραξίας με αντικείμενο την επισκευή και συντήρηση αεροσκαφών 

μεταξύ της ελληνικής Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας (ΕΑΒ) και 

αντίστοιχης κινεζικής εταιρίας.

Η Ιντρακόμ ίδρυσε από το 2001 γραφείο αντιπροσωπείας στο Πεκίνο.

Η ελληνική εταιρία ΕΤΜΑ και η κινεζική εταιρία παραγωγής συνθετικών 

ινών Logdi Group Co. υπέγραψαν συμφωνία για την ίδρυση κοινοπραξίας
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στην πόλη Harbin, με αντικείμενο την παραγωγή συνεχών νημάτων ραιγιόν, 

συνολικού δυναμικού 6.000 τόνων ετησίως.

Η εταιρία Polcor China Ltd (ιδιοκτησίας της εταιρίας Τεχνική Προστασίας 

Περιβάλλοντος ΑΕ) δραστηριοποιείται στον τομέα της παραγωγής και 

εφαρμογής οξειδίων για την προστασία μεταλλικών επιφανειών πλοίων αλλά 

και άλλων επιφανειών που βρέχονται από θαλασσινό νερό, όπως αγωγών, 

γεφυρών ή εξέδρων άντλησης πετρελαίου, με προοπτική τη μελλοντική 

επέκταση στον τομέα καθαρισμού και απορρύπανσης θαλασσίων περιοχών.'* 7 

Η εταιρία Prime Fashion Ltd ίδρυσε το 2003 την κοινοπραξία με ονομασία 

Nantong Prime Fashionable Clothing Co, με αντικείμενο την παραγωγή και 

εμπορία ενδυμάτων/’

Η εταιρία ΝΟΤΑ έχει ιδρύσει δυο μικρές μονάδες παραγωγής των προϊόντων 

της εταιρίας στις πόλεις Σαγκάη και Καντώνα, ενώ στοχεύει στην ανάπτυξη 

αλυσίδας καταστημάτων τα εταιρίας στην Κίνα με τη μέθοδο της 

δικαιόχρησης.7

Τέλος, σύμφωνα με το ελληνοκινεζικό επιμελητήριο, αρκετές ακόμη ελληνικές 

επιχειρήσεις προγραμματίζουν την παραγωγική δραστηριοποίησή τους στην Κίνα. 

Μεταξύ αυτών είναι οι εταιρίες: Μάρμαρα Δράμας Λαζαρίδης, Βιοχάλκο, Μίνως, 

Compucon και άλλες. Παρατηρούμε ότι οι περισσότερες ελληνικές επιχειρήσεις 

επιλέγουν τη συνεργασία με κάποιο κινέζο εταίρο μέσω της ίδρυσης κοινοπραξίας, σε 

αντίθεση με την πλειονότητα των νέων ξένων επενδύσεων που έχουν τη μορφή 

εταιριών αμιγούς ξένης ιδιοκτησίας.8 Αυτό πιθανότατα οφείλεται αφενός στο μικρό 

μέγεθος των ελληνικών επιχειρήσεων, αφετέρου στην έλλειψη εμπειρίας και στην 

επιθυμία συνεργασίας με κάποιο κινέζο εταίρο. Στην Ελλάδα λειτουργούν τρεις 

κρατικές κινεζικές εταιρίες, οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα της ναυτιλίας.

γ) Τουρισμός

Σύμφωνα με προβλέψεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού, η Κίνα θα 

αποτελεί σύντομα την τέταρτη μεγαλύτερη χώρα προέλευσης τουριστών, ενώ ως το 

2020 εκτιμάται ότι ο αριθμός των κινέζων τουριστών θα αυξηθεί σε 120 

εκατομμύρια. Σήμερα, υπολογίζεται ότι περίπου 30 - 40 εκατομμύρια Κινέζοι έχουν

Πηγή: Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου.
Πηγή: ΣΕΒΕ.

7 Πηγή: Ναυτεμπορική, 14 Ιουνίου 2002.
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την οικονομική δυνατότητα να ταξιδέψουν στο εξωτερικό. Βέβαια, η έξοδος των 

Κινέζων από τη χώρα τους δεν είναι ελεύθερη. Επιτρέπεται η επίσκεψη χωρών που 

έχουν επίσημα χαρακτηρισθεί ως επίσημοι τουριστικοί προορισμοί (όπως η Ιαπωνία, 

η Μαλαισία, η Νότια Κορέα, η Σιγκαπούρη και η Ταϊλάνδη).

Τα αποτελέσματα της επιχειρηματικής αποστολής στην Κίνα σχετικά με τον 

τουρισμό ήταν μάλλον απογοητευτικά: Το ενδιαφέρον των κινέζων για τον ελληνικό 

πολιτισμό είναι έντονο, ενώ η διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας και 

του Πεκίνου θα συντελέσει στην προβολή του τουριστικού προϊόντος της Ελλάδας. 

Ωστόσο, η προσέλευση κινέζων τουριστών καθίσταται ουσιαστικά αδύνατη όσο δεν 

επιλύεται το ζήτημα της ομαδικής βίζας. Η επίλυση του συγκεκριμένου προβλήματος 

προσκρούει στους φόβους της ΕΕ και της ελληνικής κυβέρνησης ότι η έλευση των 

κινέζων τουριστών θα οδηγήσει τελικά σε ανεξέλεγκτη λαθρομετανάστευση. 

Αντίθετα, εκπρόσωποι του Ελληνικού Συνδέσμου Τουριστικών Γραφείων') 

αντιτείνουν πως θα μπορούσε να εφαρμοστεί και στην Ελλάδα το μοντέλο που ήδη 

εφαρμόζεται με επιτυχία στην Αυστραλία και το οποίο αποτρέπει το μη 

επαναπατρισμό των κινέζων τουριστών.

Σημαντικό πρόβλημα για την ανάπτυξη του κινεζικού τουρισμού αποτελεί η απουσία 

άμεσης αεροπορικής σύνδεσης των δυο χωρών αλλά και η απουσία γραφείου του 

EOT στη Σαγκάη το οποίο θα βοηθούσε στην αποτελεσματική προβολή της χώρας 

μας στην Κίνα.

8.3 Συμπεράσματα

Η επίσκεψη του Έλληνα πρωθυπουργού και της επιχειρηματικής αποστολής που τον 

συνόδευε στην Κίνα τον Ιούνιο του 2002 κατέδειξε το έντονο ενδιαφέρον των 

κινέζων για παραδοσιακά ελληνικά προϊόντα όπως το ελαιόλαδο, το κρασί και τα 

μάρμαρα. Παράλληλα, πολλές ελληνικές εταιρίες αναζήτησαν ευκαιρίες 

επιχειρηματικής δραστηριοποίησης στην Κίνα μέσω άμεσων ξένων επενδύσεων. 

Ωστόσο, η ανάπτυξη των ελληνικών εξαγωγών τα τελευταία πέντε χρόνια ήταν 

αναιμική, με αποτέλεσμα το εμπορικό έλλειμμα με την Κίνα να διευρύνεται συνεχώς. 

Αντίστοιχα, η Ελλάδα βρίσκεται στην τελευταία θέση στην ΕΕ στις άμεσες ξένες 

επενδύσεις στην Κίνα, ενώ τα επενδυτικά προγράμματα που ήδη λειτουργούν στην 

Κίνα περιορίζονται κυρίως σε τομείς που σχετίζονται με το εξαγωγικό εμπόριο

8 Βλ. κεφάλαιο 5.
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(μάρμαρο - υφαντουργία). Οι προοπτικές για τον τουρισμό μοιάζουν περισσότερο 

ευοίωνες, ωστόσο πρέπει να επιλυθεί σύντομα το πρόβλημα της βίζας, ώστε να 

καταστεί η Ελλάδα επίσημος τουριστικός προορισμός.

Πηγή: Κέρδος, 19/11/02.
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Πίνακας 8.1 
Διμερές Εμπόριο 

(χιλ Ευρώ)

1997 1998 1999 2000 2001

Μέση
Ετήσια
τάση

Ελληνικές Εισαγωγές 421.455 528.844 523.471 757.229 941.563 22,3%
Ελληνικές Εξαγωγές 51.157 15.580 18.322 33.225 49.309 -0,9%
Συνολικό Εμπόριο 472.612 544.424 541.793 790.454 990.872 20,3%
Εμπορικό Ισοζύγιο -370.298 -513.264 -505.149 -724.004 -892.254 24,6%
Εξαγωγές / Εισαγωγές 12,1% 2,9% 3,5% 4,4% 5,2%
Πηγή : Eurostat

Πίνακας 8.2
Κινεζικές Κλαδικές Εξαγωγές 

(χιλ ευρώ)

1997 1998 1999 2000 2001

Μέση
ετήσια
τάση Μερίδιο

Σύνολο 421.455 528.844 523.471 757.229 941.563 22,3% 100,0%
Μηχανές & Συσκευές 79.723 89.231 123.790 199.749 247.781 32,8% 26,3%
Κλωστοϋφαντουργία & Ενδυση 121.783 127.388 145.355 186.926 204.583 13,8% 21,7%
Αλλα 107.075 104.772 124.234 163.586 165.054 11,4% 17,5%
Οχήματα 4.204 86.784 5.043 34.879 131.339 136,4% 13,9%
Μέταλλα 43.971 51.373 43.878 61.757 64.586 10,1% 6,9%
Χημικά & Πλαστικά 30.106 35.678 37.727 52.075 58.106 17,9% 6,2%
Μη μεταλλικά ορυκτά 10.681 11.342 14.915 18.924 20.829 18,2% 2,2%
Τρόφιμα 7.915 6.577 9.129 17.383 18.687 24,0% 2,0%
Ξύλο & Χαρτί 13.964 11.754 14.180 16.591 17.179 5,3% 1,8%
Πετρελαιοειδή 62 363 4.654 4.202 12.153 274,2% 1,3%
Ποτά & Καπνά 1.971 3.582 566 1.157 1.266 -10,5% 0,1%
Πηγή: Eurostat

Πίνακας 8.3
Ελληνικές Κλαδικές Εξαγωγές 

(χιλ ευρώ)

1997 1998 1999 2000 2001

Μέση
ετήσια
τάση Μερίδιο

Σύνολο 51.157 15.580 18.322 33.225 49.309 -0,9% 100,0%
Χημικά & Πλαστικά 37.216 5.210 8.106 15.815 15.924 -19,1% 32,3%
Μη μεταλλικά ορυκτά 9.030 6.684 5.903 10.790 13.873 11,3% 28,1%
Μηχανές & Συσκευές 733 757 1.227 1.896 13.855 108,5% 28,1%
Μέταλλα 2.377 509 718 1.379 2.054 -3,6% 4,2%
Κλωστοϋφαντουργία & Ενδυση 551 1.201 907 1.382 1.158 20,4% 2,3%
Αλλα 133 185 643 443 716 52,3% 1,5%
Ποτά & Καπνά 337 56 208 121 546 12,8% 1,1%
Πετρελαιοειδή 533 810 292 921 481 -2,5% 1,0%
Τρόφιμα 119 3 208 444 442 38,8% 0,9%
Οχήματα 128 153 84 22 188 10,1% 0,4%
Ξύλο & Χαρτί 0 12 26 12 72 - 0,1%
Πηγή : Eurostat
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Πίνακας 8.4
Ελληνικές Εξαγωγές Προϊόντων 

(χιλ ευρώ)

1997 1998 1999 2000 2001
Σύνολο 51.157 15.580 18.322 33.225 49.309
Αλάτι. Θείο. Γύψος, ασβέστης και τσιμέντα 1.027 1.485 2.235 8.687 11.413
Λέβητες, μηχανές, συσκευές και μηχανικές επινοήσεις και 
μέρη 605 429 289 643 10.813
Λιπάσματα 36.587 4.980 7.452 13.630 10.202
Ανόργανα χημικά προϊόντα 0 0 0 9 4.165
Μηχανές, συσκευές και υλικά ηλεκτρικά και τα μέρη τους 128 328 938 1.253 3.042
Τεχνουργήματα από πέτρες, γύψο, τσιμέντο, αμίαντο, 
μάρμαρο 8.003 5.041 3.560 1.844 2.370
Πλαστικές ύλες 383 125 404 774 961
Χαλκός και τεχνουργήματα υπό χαλκό 1.365 0 27 988 956
Χυτοσίδηρος, σίδηρος και χάλυβας 43 42 111 139 806
Καπνά και υποκατάστατα καπνού 0 5 105 69 522
Οργανα και συσκευές φωτογραφίας μέτρησης, ελέγχου ή 
ακρίβειας 26 39 284 185 512
Ορυκτά καύσιμα, λάδια και ασφαλτώδεις ύλες 533 810 292 921 481
Γουνοδέρματα και γουναρικά. 90 945 33 355 395
Υποδήματα, γκέτες και ανάλογα είδη 118 0 1 103 292
Δεψικά και βαφικά εκχυλίσματα. Χρώματα 14 0 15 83 260
Αργίλιο και τεχνουργήματα από αργίλιο 424 384 422 179 221
Ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύματος, πλεκτά 0 0 12 206 210
Λίπη και έλαια 0 0 47 247 206
Θαλάσσια ή ποτάμια ναυσιπλοΐα 96 132 57 6 181

Τάπητες και άλλες επενδύσεις δαπέδου από υφαντικές ύλες 14 171 15 1 149
Σαπούνια, κεριά παρασκευασμένα 9 67 64 135 112
Επιπλα. Συσκευές φωτισμού, φωτεινές πινακίδες. 
Προκατασκευές 62 42 60 146 89
Αιθέρια έλαια και καλλυντικά παρασκευάσματα 9 7 21 22 67
Ξυλεία και τεχνουργήματα από ξύλο 0 12 5 0 61
Σπέρματα, σπόροι και διάφοροι καρποί 0 0 0 66 59
Καουτσούκ 0 0 0 962 58
Προϊόντα κεραμευτικής 0 1 0 4 55
Γόμες, ρητίνες και εκχυλίσματα φυτικά 0 0 0 0 54
Παρασκευάσματα λαχανικών και φρούτων 12 0 84 80 49
Διάφορα προϊόντα των χημικών βιομηχανιών 0 0 0 12 47
Κακάο και παρασκευάσματα αυτού 0 0 0 11 37
Οργανικά χημικά προϊόντα 213 24 83 147 37
Υφάσματα πλεκτά 26 15 15 14 36
Παρασκευάσματα κρεάτων και ψαριών 0 0 0 ! 35
Διάφορα τεχνουργήματα από κοινά μέταλλα 1 0 3 12 33
Παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες, είδη διασκέδασης ή 
αθλητισμού 22 45 128 58 29
Παρασκευάσματα με βάση τα δημητριακά 0 0 11 14 28
Τεχνουργήματα από δέρμα. 12 Λ3 1 13 26
Ποτά, αλκοολούχα υγρά και ξύδι 337 51 103 52 24
Βαμβάκι 252 0 245 61 24
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Πίνακας 8.5
Κινεζικές Εξαγωγές Προϊόντων 

(χιλ ευρώ)
1997 1998 1999 2000 2001

Σύνολο 421.455 528.84 523.471 757.22 941.563

Λέβητες, μηχανές, συσκευές και μηχανικές επινοήσεις και μέρη 31.503 37.97 68.014 120.49 156.358
Θαλάσσια ή ποτάμια ναυσιπλοΐα 286 83.45 320 24.65 119.660
Μηχανές, συσκευές και υλικά ηλεκτρικά και τα μέρη τους 48.220 51.25 55.776 79.25 91.423

Παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες, είδη διασκέδασης ή αθλητισμού 60.587 55.69 69.035 90.47 80.832
Τεχνουργήματα από δέρμα. 25.709 31.93 33.942 37.25 42.127

Επιπλα. Συσκευές φωτισμού, φωτεινές πινακίδες. Προκατασκευές 16.845 19.28 23.461 34.28 41.945
Ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύματος, σταθερά Η) 633 18.08 23.946 28.68 35.602
Υποδήματα, γκέτες και ανάλογα είδη 30.202 21.24 22.719 35.10 33.796
Τεχνουργήματα από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα 18.989 21.50 20.352 27.61 30.579
Πλαστικές ύλες 18.020 19.68 19.855 26.73 28.368

Μεταχειρισμένα ενδύματα και άλλα μεταχειρισμένα είδη 16.629 16.34 17.437 18.47 20.080
Ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύματος, πλεκτά 8.572 9.49 14.285 21.65 18.533
Συνθετικές ή τεχνητές ίνες, συνεχείς 2.594 6.25 7.769 12.81 18.393
Εργαλεία, είδη μαχαιροποιίας από κοινά μέταλλα 13.642 14.01 12.402 14.60 15.409
Διάφορα τεχνουργήματα από κοινά μέταλλα 8.795 8.79 9.537 11.78 13.483

Οργανα και συσκευές φωτογραφίας μέτρησης, ελέγχου ή ακρίβειας 7.360 8.99 8.903 9.69 13.273
Τεχνουργήματα διάφορα 8.947 8.56 10.495 12.22 12.363
Ορυκτά καύσιμα, λάδια και ασφαλτώδεις ύλες 62 36 4.654 4.20 12.153

Αυτοκίνητα οχήματα, ελκυστήρες, ποδήλατα και χερσαία οχήματα 3.899 3.33 4.594 10.04 11.662
Ωρολογοποιία 9.806 9.15 9.761 13.07 11.579
Καλύμματα κεφαλής και μέρη αυτών 5.183 5.13 5.668 7.66 8.974
Σπέρματα, σπόροι και διάφοροι καρποί 1.369 1.83 4.016 8.07 8.719
Προϊόντα κεραμευτικής 7.317 6.38 7.472 8.25 8.479
Καουτσούκ 3.732 3.90 4.096 6.82 8.025
Ξυλεία και τεχνουργήματα από ξύλο 4.956 5.14 5.987 7.15 7.615
Φτερά και πούπουλα κατεργασμένα. Τεχνητά άνθη. 5.654 6.58 5.844 7.32 6.777
Οργανικά χημικά προϊόντα 2.568 4.31 3.822 5.38 5.872
Μαργαριτάρια, πολύτιμες πέτρες. Απομιμήσεις κοσμημάτων 661 1.07 1.649 3.65 5.550
Σαπούνια, κεριά παρασκευασμένα 1.153 1.64 3.276 5.25 5.303
Τεχνουργήματα καλαθοποιίας 5.869 3.32 3.204 4.65 4.785
Βαμβάκι 676 1.11 1.174 2.03 4.482
Ομπρέλες για τη βροχή και τον ήλιο, μπαστούνια, μαστίγια 4.304 3.69 4.900 5.55 4.465
Γυαλί και τεχνουργήματα από γυαλί 1.738 2.85 3.740 4.46 4.379
Ψάρια και μαλακόστρακα, μαλάκια 3.381 2.48 2.167 3.75 3.839
Συνθετικές ή τεχνητές ίνες, μη συνεχείς 1.642 1.92 2.180 3.03 3.469
Διάφορα προϊόντα των χημικών βιομηχανιών 1.470 2.15 1.958 1.96 3.432
Χαρτί και χαρτόνια 1.758 1.90 3.674 3.09 3.416

Δαντέλες. Είδη επίστρωσης. Είδη ταινιοπλεκτικής. Κεντήματα 624 1.86 1.353 98 3.136
Φαρμακευτικά προϊόντα 1.107 1.50 1.990 2.12 2.706
Λαχανικά 660 71 852 2.81 2.480
Αλλα προϊόντα ζωικής προέλευσης 493 65 471 1.80 2.070



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΚΙΝΑΣ

Τεχνουργήματα από πέτρες, γύψο, τσιμέντο, αμίαντο, μάρμαρο 752 49 905 1.39 1.842
Αιθέρια έλαια και καλλυντικά παρασκευάσματα 342 37 199 1.07 1.719
Χυτοσίδηρος, σίδηρος και χάλυβας 237 14 269 5.48 1.587
Μουσικά όργανα, μέρη και εξαρτήματα των οργάνων αυτών 2.322 1.89 1.359 1.13 1.438

Τάπητες και άλλες επενδύσεις δαπέδου από υφαντικές ύλες 1.562 1.15 779 1.55 1.378
Προϊόντα των εκδοτικών οίκων 1.367 1.37 1.310 1.68 1.363
Καπνά και υποκατάστατα καπνού 1.946 3.53 529 1.09 1.153
Παρασκευάσματα κρεάτων και ψαριών 8 4 353 84 1.115
Λίπη και έλαια 1.628 54 660 75 1.070
Αντικείμενα τέχνης, συλλογών ή αρχαιοτήτων 264 17 274 38 1.070
Μετάξι 854 1.10 555 1.02 1.068
Χαλκός και τεχνουργήματα από χαλκό 252 22 290 72 1.049
Ανόργανα χημικά προϊόντα 229 49 588 93 1.018
Κασσίτερος και τεχνουργήματα από κασσίτερο 0 7 152 21 920
Γουνοδέρματα και γουναρικά. 211 72 468 71 866
Δεψικά και βαφικά εκχυλίσματα. Χρώματα 1.151 1.18 1.140 99 857
Πυρίτιδες και εκρηκτικές ύλες. Εύφλεκτες ύλες 265 36 628 53 667
Αργίλιο και τεχνουργήματα από αργίλιο 1.603 5.98 554 66 660
Αλλά κοινά μέταλλα. Κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις 230 53 277 50 635
Αλάτι. Θείο. Γύψος, ασβέστης και τσιμέντα 213 53 1.139 1.08 551
Βάτες και υφάσματα μη υφασμένα. Σπάγκοι και σχοινιά 456 42 568 68 497
Καρποί και φρούτα νωπά 252 42 344 52 414
Υφάσματα εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα 129 5 261 66 392
Παρασκευάσματα λαχανικών και φρούτων 101 6 89 4 302
Υφάσματα πλεκτά 95 22 1.187 1.15 273
Ζάχαρα και Ζαχαρώδη παρασκευάσματα 23 267 11 259
Ψευδάργυρος και τεχνουργήματα από ψευδάργυρο 223 10 33 15 257
Καφές, τσάι, ματέ και μπαχαρικά 183 9 129 12 227
Οπλα, πυρομαχικά και τα μέρη και εξαρτήματα τους 106 6 145 20 222
Νήματα από χαρτί και υφάσματα από νήματα από χαρτί 51 305 54 185
Ζ-ώα Ζωντανά 141 10 168 18 154
Λευκωματώδεις ύλες, κόλλες, ένζυμα 27 3 108 17 126
Ποτά, αλκοολούχα υγρά και ξύδι 25 4 37 6 113
Μαλλί και νήματα και υφάσματα από χοντρότριχες 0 10 88
Αλλα προϊόντα φυτικής προέλευσης 92 8 13 6 84
Διάφορα παρασκευάσματα διατροφής 63 6 54 8 75
Παρασκευάσματα με βάση τα δημητριακά 192 21 148 17 63
Γαλακτοκομικά 41 4 21 4 58
Κρέατα 0 0 30
Μεταλλεύματα, σκουριές και τέφρες 0 10 6 28
Κακάο και παρασκευάσματα αυτού 0 2 0 25

Πηγή: Eurostat



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η κινεζική οικονομία αλλάζει συνεχώς τα τελευταία είκοσι χρόνια και είναι βέβαιο 

ότι θα έχει πολύ διαφορετική μορφή μέχρι το τέλος της δεκαετίας. Όλα τα στοιχεία 

δείχνουν ότι η Κίνα αναμένεται να πρωταγωνιστήσει στην παγκόσμια οικονομία τα 

επόμενα χρόνια, καθώς εκτιμάται ότι ως το 2020 θα έχει γίνει η τρίτη μεγαλύτερη 

οικονομία στον κόσμο. Οι αισιόδοξες εκτιμήσεις για τη θετική πορεία της κινεζικής 

οικονομίας στο μέλλον στηρίζονται στους εξής παράγοντες:

Πρώτον, η κινεζική κυβέρνηση δείχνει αποφασισμένη να συνεχίσει τις οικονομικές 

μεταρρυθμίσεις προς την κατεύθυνση της φιλελευθεροποίησης της οικονομίας. Η 

δέσμευση της κινεζικής ηγεσίας ως προς τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων 

αναμένεται να ενισχυθεί και από την αύξηση της πολιτικής επιρροής των κινέζων 

επιχειρηματιών, μετά τις τελευταίες εξελίξεις στο πολιτικό σύστημα της χώρας. 

Ταυτόχρονα, η κινεζική κυβέρνηση υλοποιεί σημαντικά έργα υποδομής που 

αναμένεται να αλλάξουν την εικόνα της χώρας και να στηρίξουν την ανάπτυξη της 

οικονομίας. Δεύτερον, η κινεζική οικονομία γίνεται συνεχώς πιο ανοικτή στο διεθνές 

εμπόριο και στις ξένες επενδύσεις. Λόγω της εισδοχής της στον ΠΟΕ, η Κίνα 

δεσμεύεται να μειώσει δραστικά τους δασμούς στις εισαγωγές και να άρει σταδιακά 

τους περισσότερους περιορισμούς για το διεθνές εμπόριο και τις ξένες επενδύσεις 

μέχρι το τέλος της δεκαετίας. Αυτό βέβαια σημαίνει πως επιχειρήσεις που θα 

επιλέξουν να δραστηριοποιηθούν στην Κίνα τα αμέσως προσεχή χρόνια πιθανότατα 

θα συναντήσουν περισσότερα εμπόδια και προβλήματα σε σχέση με επιχειρήσεις που 

θα αναβάλλουν τις επενδυτικές τους αποφάσεις για μερικά χρόνια. Ωστόσο, 

επιχειρήσεις που θα καθυστερήσουν να εισέλθουν στην κινεζική αγορά θα 

αντιμετωπίσουν αργότερα εντονότερο ανταγωνισμό.

Το επενδυτικό περιβάλλον παραμένει ευνοϊκό για τις ξένες επιχειρήσεις. Στα θετικά 

σημεία συγκαταλέγονται τα ισχυρά επενδυτικά και φορολογικά κίνητρα, το άφθονο 

και φθηνό εργατικό δυναμικό, η ανάπτυξη επαρκούς δικτύου υποδομών, η προώθηση 

των μεταρρυθμίσεων σε όλους τους τομείς συμπεριλαμβανομένων του τραπεζικού 

και του νομικού συστήματος. Στα αρνητικά μπορούμε να σημειώσουμε την 

εκτεταμένη διαφθορά, την πολυπλοκότητα και τις ανεπάρκειες της νομοθεσίας, τις 

σημαντικές διαφορές στην επιχειρηματική κουλτούρα (για τις δυτικές επιχειρήσεις)
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και τις ελλείψεις σε εξειδικευμένο προσωπικό. Ωστόσο, στους περισσότερους από 

τους παραπάνω τομείς σημειώνεται πρόοδος και εκτιμάται ότι η εισροή άμεσων 

ξένων επενδύσεων στην Κίνα θα συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια.

Τα σημαντικότερα ερωτηματικά σχετικά με την οικονομία της Κίνας σχετίζονται με 

την πολιτική κατάσταση και τις σχέσεις της με τις γειτονικές χώρες και τις ΗΠΑ. Οι 

μεταρρυθμίσεις στο χώρο της οικονομίας ήταν ραγδαίες τα τελευταία είκοσι χρόνια, 

ωστόσο, οι αντίστοιχες μεταρρυθμίσεις στο πολιτικό σύστημα ήταν ελάχιστες. Το 

κομμουνιστικό κόμμα εξακολουθεί να ελέγχει απόλυτα την πολιτική και οικονομική 

ζωή και αντιδρά με βίαιο τρόπο σε απόπειρες αμφισβήτησης της εξουσίας του ή σε 

αιτήματα για παραχώρηση περισσότερων ατομικών ελευθεριών.

Οι σχέσεις της Κίνας με τις ΗΠΑ έχουν βελτιωθεί αισθητά μετά το 1979, σε σημείο 

ώστε το αμερικανικό κογκρέσσο να παρακάμψει πρόσφατα το υπαρκτό πρόβλημα της 

παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων προκειμένου η Κίνα να μπει στην 

κατηγορία των προτεινόμενων χωρών για ένταξη στον ΠΟΕ. Ωστόσο, το ζήτημα των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων (όπως και το θέμα της Ταϊβάν) επανέρχεται συχνά, κυρίως 

όταν υπάρχουν προβλήματα στις σχέσεις των δυο χωρών (όπως στην περίπτωση του 

βομβαρδισμού της κινεζικής πρεσβείας στο Βελιγράδι). Η σημερινή αμερικανική) 

ηγεσία αντιμετωπίζει την Κίνα ως στρατηγικό αντίπαλο, ενώ και η Κίνα ενισχύει 

συνεχώς τις στρατιωτικές της δυνατότητες, εμπλουτίζοντας το πυρηνικό της 

οπλοστάσιο και επενδύοντας τεράστια ποσά στον ηλεκτρονικό και δορυφορικό 

πόλεμο. Είναι πραγματικά δύσκολο να δεχτούμε πως η Κίνα θα μιμηθεί την ΕΕ στο 

ρόλο ενός οικονομικού γίγαντα με δευτερεύοντα στρατηγικό ρόλο σε σχέση με τις 

ΗΠΑ. Αντίθετα, είναι πολύ πιθανότερο η Κίνα να εξελιχθεί σε ανταγωνιστικό 

στρατηγικό πόλο για τις ΗΠΑ, με απρόβλεπτες συνέπειες για την ισορροπία στην 

περιοχή αλλά και για τη διεθνή οικονομία.

Τα Βαλκάνια παραμένουν ο φυσικός χώρος επιχειρηματικής δραστηριοποίησης για 

τις ελληνικές επιχειρήσεις. Ωστόσο, οι χώρες της Βαλκανικής δεν μπορούν να 

συγκριθούν με την Κίνα ούτε ως προς το μέγεθος της αγοράς ούτε ως προς το 

δυναμισμό της. Οι επιδόσεις των ελληνικών επιχειρήσεων τόσο στο εξαγωγικό 

εμπόριο, όσο και στις άμεσες ξένες επενδύσεις στην Κίνα ήταν μέχρι σήμερα 

αναιμικές. Οπωσδήποτε, η κινεζική αγορά παρουσιάζει σημαντικό κίνδυνο για τις 

(κατά κανόνα) μικρές ελληνικές επιχειρήσεις αλλά υπόσχεται εξίσου σημαντικές 

αποδόσεις. Σε κάθε περίπτωση, η πορεία της κινεζικής οικονομίας δείχνει ότι οι 

ελληνικές επιχειρήσεις δεν μπορούν να αγνοήσουν την τεράστια κινεζική αγορά.
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Βασικές Πηγέα Πληροφόρησης για την Κινεζική Οικονομία στο Διαδίκτυο

α) Κινεζικές Ιστοσελίδες

• www.moftec.gov.cn. Η ιστοσελίδα του Υπουργείου Διεθνούς Εμπορίου και 

Οικονομικής Συνεργασίας. Αποτελεί τη βασικότερη πηγή πληροφόρησης για 

θέματα που σχετίζονται με την κινεζική οικονομία.

• www.tdctrade.com/. Η ιστοσελίδα του Hong Kong Trade Development 

Council.

• www.pbc.gov.cn. Η ιστοσελίδα της Κεντρικής Τράπεζας της Κίνας.

• www.fdi.org.cn. Ιστοσελίδα του Υπουργείου Εμπορίου που επικεντρώνεται 

στις άμεσες ξένες επενδύσεις.

• www.ccpit.org. China Council for the Promotion of International Trade.

• www.stats.gov.cn. Η ιστοσελίδα της Στατιστικής Υπηρεσίας της Κίνας.

β) Διεθνείς Οργανισμοί

• www.adb.org. Η ιστοσελίδα της Asian Development Bank. Εκδίδει κάθε 

χρόνο αναλυτικές εκθέσεις για τις οικονομίες των χωρών της περιοχής.

• www.mkaccdb.eu.int Η ιστοσελίδα της υπηρεσίας Market Access Database 

της EE.

• www.imf.org. Η ιστοσελίδα του ΔΝΤ.

• www.worldbank.org. Η ιστοσελίδα της Παγκόσμιας Τράπεζας.

• www.cia.org. Η ιστοσελίδα της CIA.

γ) Ελληνικές Ιστοσελίδες

• www.chinachamber.gr. Η ιστοσελίδα του ελληνοκινεζικού επιμελητηρίου.

• www.chinabusiness.gr
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