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Περίληψη 

 

Η διπλωματική αυτή εργασία εκπονείται στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού 

προγράμματος του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας με επιβλέποντα καθηγητή τον κύριο Σουμπενιώτη 

Δημήτριο. Ο σκοπός της παρακάτω εργασίας είναι να μελετήσει τους τρόπους με τους 

οποίους πραγματοποιούν οι επιχειρήσεις τις ξένες επενδύσεις προς την Κίνα και πιο 

συγκεκριμένα, τον τρόπο διείσδυσης  των ελληνικών επιχειρήσεων στην αγορά της 

Κίνας και την μορφή με την οποία πραγματοποιείται η επένδυση, ώστε να 

χρησιμοποιηθεί σαν συμβουλευτικός οδηγός. Ακολουθεί βιβλιογραφική επισκόπηση με 

τις μεθόδους διείσδυσης σε ξένη αγορά. Επίσης, θα αναλυθεί το περιβάλλον της Λ.Δ. 

Κίνας και χαρακτηριστικά της αγοράς της, ενώ θα καταγραφούν τα εμπόδια και οι 

δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ξένοι επενδυτές. Παράλληλα,   θα εξεταστούν τα 

οφέλη και τα κίνητρα από την πραγματοποίηση της ξένης επένδυσης. 
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Εισαγωγή 

Την σημερινή εποχή όπου κυριαρχεί η παγκοσμιοποίηση των αγορών και των 

προϊόντων και υπηρεσιών αυξάνεται η ανάγκη των εταιριών να επεκτείνουν τις 

δραστηριότητες τους σε πολλές αγορές και να διαγνώσουν τις ευκαιρίες για μεγαλύτερο 

περιθώριο κέρδους και συνδυασμό μείωσης του κόστους, βελτίωσης της ποιότητας και 

της ταχύτητας εξυπηρέτησης των καταναλωτών κατεύθυνε τις επιχειρήσεις να 

αναπτυχθούν σε νέες αγορές. 

Επίσης, η οικονομική κρίση που ξέσπασε τα προηγούμενα χρόνια σε συνδυασμό με τον 

κορεσμό ορισμένων αγορών αλλά και ο έντονος ανταγωνισμός μεταξύ των 

επιχειρήσεων, ανάγκασε τις επιχειρήσεις να προβούν σε αναζήτηση νέων αγορών και 

πραγματοποίησης Άμεσων Ξένων Επενδύσεων σε αναδυόμενες οικονομίες που 

πρόσφεραν ευκαιρίες και δυνατότητες ανάπτυξης, εξέλιξης και ευελιξίας, ώστε να 

επεκτείνουν τον κύκλο εργασιών τους και να αυξήσουν το περιθώριο κέρδους τους. 

Οι Ελληνικές επιχειρήσεις  δραστηριοποιούνται σε ένα δύσκολο περιβάλλον και μια 

κορεσμένη αγορά η οποία μετά το ξέσπασμα της κρίσης συρρικνώθηκε ακόμα 

περισσότερο δημιουργώντας αναρίθμητα προβλήματα στις επιχειρήσεις μειώνοντας τον 

κύκλο εργασιών τους και αυξάνοντας τις ζημίες τους. Για τον λόγο αυτό οι ελληνικές 

επιχειρήσεις αναγκάστηκαν να ψάξουν διέξοδο σε νέες αγορές για να καλύψουν τα 

έσοδα τους και να αναπτυχθούν περεταίρω αυξάνοντας έτσι την εξωστρέφεια τους. 

Ειδικά η ανάγκη της αύξησης των εξαγωγών κρίνεται αναγκαία και για την κάλυψη και 

βελτίωση της οικονομικής κατάστασης της χώρας και για αυτό η κυβέρνηση προέβη σε 

συμφωνίες εμπορικές και νομικές και με την βοήθεια των επιμελητηρίων προσπαθεί να 

ενισχύσει την προσπάθεια αυτή. 

Όμως, οι ελληνικές επιχειρήσεις είχαν παρουσία στο εξωτερικό με πραγματοποίηση 

ξένων επενδύσεων και συγκεκριμένα στην ανατολική Ασία και την Κίνα και από τα 

προηγούμενα χρόνια είτε με εξαγωγές, οι οποίες ήταν μικρές σε μέγεθος, είτε οι πιο 

μεγάλες εταιρίες, προχωρούσαν σε συνεργασίες και ίδρυση εγκαταστάσεων με 

χαρακτηριστικότερο το παράδειγμα των ναυτιλιακών οι οποίες είχαν και συνεχίζουν να 

έχουν έντονη δραστηριότητα στην χώρα της ανατολής.   

Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την παρούσα εργασία είναι διττή, καθώς 

χρησιμοποιήθηκε η απαιτούμενη βιβλιογραφία για το θεωρητικό υπόβαθρο της 
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πραγματοποίησης των ξένων επενδύσεων, αλλά και εμπειρικών άρθρων για την 

κατανόηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος της Κίνας και της κουλτούρας που 

διέπει τις επιχειρηματικές συνεργασίες. Παράλληλα, κρίθηκε απαραίτητη η συλλογή 

και μελέτη οικονομικών στοιχειών από αρμόδιους επιστημονικούς φορείς, όπως η 

Παγκόσμια Τράπεζα, το ΔΝΤ(IMF), το Υπουργείο εξωτερικών της Ελλάδας που 

δημοσιεύει εκθέσεις και αναλύσεις για τις ξένες αγορές. Επίσης, αντλήθηκαν 

πληροφορίες από επιστημονικά άρθρα και ιστοσελίδες που ειδικεύονται στην συμβουλή 

για είσοδο επιχειρήσεων σε νέες αγορές και τέλος ηλεκτρονικών πηγών για την πιο 

πρόσφατη ενημέρωση των στοιχείων. Στη συνέχεια τα δεδομένα καταγράφηκαν και 

αναλύθηκαν και στο τελευταίο στάδιο ερμηνεύτηκαν ώστε να εξαχθούν τα 

συμπεράσματα. 

Η εργασία χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος αναλύεται το επιχειρηματικό 

περιβάλλον της αγοράς στόχου σε βάθος, με ανάλυση της οικονομίας της, της πολιτικής 

της κατάστασης και του φορολογικού συστήματος και της νομισματικής πολιτικής που 

ακολουθείται. Ακόμη, το πρώτο μέρος περιλαμβάνει την ανάλυση κάποιων 

ενδιαφερόμενων κλάδων της αγοράς της Κίνας και καταγράφονται οι διμερείς 

συμφωνίες μεταξύ της χώρας μας με την Κίνα. Επίσης, περιγράφονται οι ενδεικτικές 

μέθοδοι εισόδου στην συγκεκριμένη αγορά. 

Στο δεύτερο μέρος καταγράφεται η θεωρητική προσέγγιση του θέματος της εργασίας 

και στην συνέχεια αναφέρονται παραδείγματα ελληνικών επιχειρήσεων που 

δραστηριοποιούνται στην Κίνα και με ποιον τρόπο, ενώ στο τέλος καταγράφονται τα 

κίνητρα για την είσοδο στην νέα αγορά και τα προβλήματα που θα αντιμετωπίσουν οι 

ελληνικές επιχειρήσεις στο νέο περιβάλλον με την SWOT ανάλυση στο τέλος να 

συγκεντρώνει όλα αυτά τα δεδομένα. Στο τέλος η εργασία κλείνει με την καταγραφή 

των συμπερασμάτων που εξήχθησαν από τα παραπάνω. 
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ 

1. Γενικά χαρακτηριστικά 

Η Κίνα με γεωγραφική έκταση 9.596.961 τετραγωνικών χιλιομέτρων είναι η 

μεγαλύτερη σε έκταση
1
 χώρα της Ανατολικής Ασίας και μια από τις μεγαλύτερες 

παγκοσμίως πίσω μόνο από την Ρωσία, τον Καναδά και τις ΗΠΑ. Βρίσκεται στην 

Ανατολική πλευρά της Ασίας και στην δυτική ακτή του Ειρηνικού Ωκεανού ενώ έχει 

και πολλούς χερσαίους γείτονες καθώς συνορεύει με 14 χώρες, με τη Ρωσία και τη 

Μογγολία από τον βορρά, το Καζακστάν, το Κιργιστάν, το Πακιστάν και την Ινδία από 

τη δύση, τη Μιανμάρ, το Λάος, την Ταϊλάνδη και το Βιετνάμ από το νοτιοανατολικό 

τμήμα και την Βόρειο Κορέα από την ανατολική πλευρά ενώ περιβάλλεται από την 

Ανατολική θάλασσα της Κίνας, τον Κόλπο της Κορέας, την Κίτρινη θάλασσα και τη 

Νότια θάλασσα της Κίνας, με τις ακτογραμμές της να φτάνουν τα 18.000 χιλιόμετρα 

που την χωρίζει από ανατολικά και νοτιοανατολικά με την Ιαπωνία, τις Φιλιππίνες και 

την Μαλαισία. 

 

Εικόνα 1.1: Χάρτης της Κίνας  

                                                             
1 Invest in China, Ministry of commerce people’s republic of China, www.fdi.gov.cn 

http://www.fdi.gov.cn/
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Εντός των κινεζικών χωρικών υδάτων βρίσκονται περισσότερα από 5.400 νησιά με το 

μεγαλύτερο από αυτά να είναι η Ταιβάν. 

Το κλίμα στην Κίνα παρουσιάζει σημαντικές διαφορές καθώς είναι τροπικό στις νότιες 

περιοχές και υποαρκτικό στις πιο βόρειες. Στο βόρειο τμήμα της Κίνας το κλίμα είναι 

ηπειρωτικό με χαμηλές θερμοκρασίες και μεγάλη ξηρασία το χειμώνα, ενώ την άνοιξη 

και το καλοκαίρι εμφανίζονται υψηλές θερμοκρασίες και συχνές βροχοπτώσεις. 

Αντίθετα, στην νότια Κίνα ο χειμώνας είναι πιο ήπιος, με συχνές βροχοπτώσεις και το 

καλοκαίρι είναι ξηρό. Στη δυτική Κίνα υπάρχει έντονη σεισμικότητα, η νοτιοανατολική 

Κίνα πλήττεται από τυφώνες, ενώ στη βόρεια Κίνα, την περίοδο της άνοιξης 

προκαλούνται από την έρημο Γκόμπι της Μογγολίας. 

Λόγω της μεγάλης έκτασης της, διαθέτει μεγάλες καλλιεργήσιμες εκτάσεις που 

αντιστοιχούν σε 130 εκατομμύρια εκτάρια γης και βρίσκονται κυρίως στην 

βορειοανατολική πεδιάδα, στην μέση πεδιάδα του Κίτρινου ποταμού, στο Δέλτα του 

ποταμού Pearl και της λεκάνης του Sichuan. Οι κύριες καλλιέργειες της περιλαμβάνουν 

το σιτάρι, το καλαμπόκι, την σόγια, το βαμβάκι, το ζαχαρότευτλο και το αναποφλοίωτο 

ρύζι, όπως επίσης διάφορες ποικιλίες τσαγιού και μεταξοσκώληκα, ενώ ιδιαίτερα 

αναπτυγμένη είναι και η αλιεία. Παράλληλα, η χώρα διαθέτει πλούσιο ορυκτό πλούτο 

και ορυκτά μεταλλεύματα, αφού έχουν επιβεβαιωθεί στο υπέδαφος της, 158 

διαφορετικά είδη ορυκτών (3
η
 σε απόθεμα στον κόσμο). Τέτοια μεταλλεύματα είναι τα 

κοιτάσματα άνθρακα, σιδήρου, χαλκού, αλουμινίου, μολύβδου, μολυβδαινίου, 

μαγνησίου, κασσίτερου, ψευδάργυρου και υδράργυρου. Επίσης, διαθέτει πλούσια 

κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου. 

Όπως προαναφέρθηκε, η Κίνα είναι η τέταρτη μεγαλύτερη χώρα στον κόσμο μετά την 

Ρωσία, τον Καναδά και τις ΗΠΑ και η πρωτεύουσα της είναι το Πεκίνο, με πληθυσμό 

14,5 εκατομμύρια κατοίκους και αναγνωρίζεται ως πολιτικό, εκπαιδευτικό και 

πολιτιστικό κέντρο της χώρας, παρόλο που η μεγαλύτερη πόλη της είναι η Σαγκάη, η 

οποία αποτελεί τη μεγαλύτερη πληθυσμιακά πόλη  της χώρας, και διαθέτει το 

σημαντικότερο λιμάνι καθώς είναι πρώτο σε διακίνηση φορτίων και κοντέινερ μετά από 

αυτό της Σιγκαπούρης. Άλλες σημαντικές πόλεις θεωρούνται το Γκουανζού και το  

Shenzhen, καθώς και το Χονγκ-Κονγκ που όμως είναι ιδιαίτερη περίπτωση. Η χώρα 

επίσημα διαιρείται σε 34 διοικητικά διαμερίσματα με δικές τους τοπικές κυβερνήσεις 

εκ των οποίων 23 είναι επαρχίες, 4 ανεξάρτητοι Δήμοι, 5 αυτόνομες επαρχίες και 2 

Ειδικές Διοικητικές Περιοχές.  
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Η Κίνα είναι η πολυπληθέστερη χώρα στον κόσμο με 1.355.692.576 κατοίκους 

(εκτίμηση Ιούλιος 2014) με το 50.6% του πληθυσμού να ζει σε αστικές περιοχές και 

στις μεγαλύτερες πόλεις της με την αναλογία του πληθυσμού ανάμεσα σε άντρες και 

γυναίκες να βρίσκεται στο 50,5% για τους άντρες και 49,5% για τις γυναίκες, οι οποίες 

αυξήθηκαν τα τελευταία χρόνια εξαιτίας της άρσης της πολιτικής γεννήσεων που 

υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια, ενώ και ο προσδόκιμος χρόνος ζωής αυξήθηκε στα 74 

έτη για τους άντρες και 78 για τις γυναίκες. 

Στην Κίνα υπάρχουν πολλές διαφορετικές εθνικές ομάδες
2
 διασκορπισμένες σε όλη την 

έκταση της, με χαρακτηριστικότερες την Χάκκα που εμφανίζεται κυρίως στην 

νοτιοανατολική Κίνα και την Χαν που αποτελεί την πλειοψηφία του πληθυσμού της 

χώρας και καθεμία από αυτές μπορεί να διαθέτει την δική της θρησκεία και γλώσσα. 

Για τον λόγο αυτό παρουσιάζονται εκατοντάδες τοπικές παραλλαγές και τοπικοί 

διάλεκτοι με κυριότερες τα Καντονέζικα, την Μιν και τα Μανδαρικά που αποτελούν 

και την επίσημη γλώσσα της Κίνας, καθώς προέρχεται από τους αρχαίους 

αυτοκράτορες και κυβερνητικούς αξιωματούχους και είναι η πιο διαδεδομένη στο 

Πεκίνο. 

Η Κίνα είναι από τους μεγαλύτερους πολιτισμούς της Ανατολής και ολόκληρου του 

κόσμου, με πολύ αρχαία και πλούσια ιστορία που συνοδεύτηκε από σημαντικές 

εφευρέσεις που έφεραν την οικονομική και τεχνολογική της ανάπτυξη μετατρέποντας 

της μια από τις ισχυρότερες χώρες παγκοσμίως. Από την 1
η
 Οκτωβρίου του 1949 έχει 

σοσιαλιστικό κομμουνιστικό πολίτευμα μετά τη νίκη του Μάο Τσε Τουνγκ στον 

Κινέζικο εμφύλιο, που ίδρυσε την Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας που αναγνωρίστηκε 

από τον ΟΗΕ και έγινε επίσημο μέλος του το 1971 συμμετέχοντας στο συμβούλιο 

ασφαλείας του. Σημαντικό ορόσημο αποτελεί η είσοδος της Κίνας στον οργανισμό 

συνεργασίας των χωρών της Ασίας και του Ειρηνικού (APEC) τον Νοέμβρη του 1991 

ενώ έγινε και συνεργάτης στην ένωση των χωρών της νοτιοανατολικής Ασίας 

(ASEAN) το 1997, μετά την οικονομική κρίση που ξέσπασε εκείνη τη χρονιά στην 

ανατολική Ασία.  

Ακόμη, από το 1978  αποτελεί
3
 τον 2

ο
 οικονομικό και εμπορικό εταίρο της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης μετά τις ΗΠΑ, ενώ από το 1991 έχει ενταχθεί στον Παγκόσμιο Οργανισμό 

Εμπορίου (ΠΟΕ) με την στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το 2000 υπέγραψε 

                                                             
2 Investment in the People’s Republic of China, http://www.kpmg.com/cn/en/Pages/default.aspx  

3 European Commission, http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/china/ 

http://www.kpmg.com/cn/en/Pages/default.aspx
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/china/
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συνθήκη με την Ευρωπαϊκή Ένωση που διευκόλυνε την πρόσβαση κοινοτικών 

επιχειρήσεων στην Κίνα. 

 

 

2. Ιστορικά στοιχεία 

Η Κίνα είναι από τις αρχαιότερες χώρες με έναν από τους παλαιότερους 

πολιτισμούς παγκοσμίως, με την ιστορία της να έχει διασωθεί και διατηρηθεί με το 

πέρασμα των αιώνων και να παραμένει αναλλοίωτη μέχρι και σήμερα. Υπάρχουν 

στοιχεία που καταδεικνύουν ότι η Κίνα είχε οργανωθεί σε κράτος από τον 16ο αιώνα 

προ Χριστού, με την εξουσία να καταλαμβάνουν απολυταρχικά καθεστώτα που 

διοικούνταν από έναν αυτοκράτορα.  

Κατά τη διάρκεια της ιστορίας της η Κίνα διοικούνταν από δυναστείες
4
 οι οποίες 

εναλλάσσονταν στην εξουσία, με τις πιο γνωστές να είναι η αυτή των Xia που φαίνεται 

να είναι η πρώτη χρονολογικά. Άλλες δυναστείες που άφησαν το σημάδι τους στην 

κινεζική ιστορία είναι αυτή των Ming, που κυριαρχούσε  από το 1368 μέχρι το 1644, με 

την περίοδο αυτή να χαρακτηρίζεται από την άνθιση των τεχνών (ζωγραφική, 

λογοτεχνία) και του εμπορίου (μετάξι). Την περίοδο της δυναστείας των Τσόου 

αναπτύχθηκαν οι αντιλήψεις για την κοινωνική και πολιτική ζωή και η γεωργία, ενώ η 

τελευταία μεγάλη δυναστεία ήταν των Qing, που διήρκεσε μέχρι το 1911, όπου στην 

αρχή πέρασε μια ειρηνική εποχή και περίοδος ανάπτυξης, έως ότου ακολουθήσει η 

παρακμή λόγω των λαθών στην διοίκηση των όλο και πιο νέων αυτοκρατόρων που 

ακολούθησαν, αλλά και της αποικιοκρατικής πολιτικής της Μ. Βρετανίας και της 

Γαλλίας. 

Στη συνέχεια ακολούθησε μια περίοδος αναταραχών και εμφυλίων με τους Ιάπωνες, για 

την περιοχή της Μαντζουρίας,  και στη συνέχεια και του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου. Το 

1946 όμως οι συγκρούσεις τελείωσαν με νικητή τον Μα Τσε Τουνγκ, ο οποίος ίδρυσε 

την Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας και καθιέρωσε ένα σοσιαλιστικό σύστημα 

διακυβέρνησης που εκφραζόταν από το Κομμουνιστικό Κόμμα. Η χώρα μπήκε σε 

δρόμο εκβιομηχάνισης από τότε και ανάπτυξης της οικονομίας της, με τον 

προσανατολισμό των ηγετών από τότε και έπειτα να είναι ο εκσυγχρονισμός της χώρας 

και η αλματώδης ανάπτυξη. 

                                                             
4 HISTORY OF CHINA, http://www.historyworld.net/wrldhis/PlainTextHistories.asp?historyid=aa21 

http://www.historyworld.net/wrldhis/PlainTextHistories.asp?historyid=aa21
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Η ιστορία και ο πολιτισμός της Κίνας επηρεάστηκε σε μεγάλο βαθμό από τον 

Κομφούκιο και την διδασκαλία του, η οποία χρησιμοποιήθηκε και σαν επίσημο δόγμα 

του κράτους, ενώ ακόμα και σήμερα επηρεάζει τις ζωές των Κινέζων. 

 

3. Πολιτικό περιβάλλον 

Η Κίνα  είναι μια από τις χώρες με την μεγαλύτερη, πλούσια και από τις πιο 

αρχαίες οικονομικές και πολιτιστικές ιστορίες. Από την αρχαιότητα, λοιπόν, 

θεωρούνταν από τις χώρες με το πιο απολυταρχικό πολίτευμα. Αυτό ίσχυε μέχρι το 

1949, όταν και μετά τον Κινεζικό εμφύλιο ανέβηκε στην εξουσία ο Μάο Τσε Τουνγκ, 

ιδρύοντας την Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας (1 Οκτωβρίου), της οποίας την πολιτική 

εξουσία ήλεγχε το Κομμουνιστικό Κόμμα, το οποίο επέβαλλε αυστηρούς ελέγχους στις 

δραστηριότητες ώστε να διασφαλίσει την εθνική κυριαρχία της χώρας. 

Στην πορεία, το κόμμα εξελίχθηκε και προσαρμόστηκε στις νέες συνθήκες της εποχής, 

εφαρμόζοντας πολιτικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις με κατεύθυνση προς τον 

εκσυγχρονισμό και την οικονομική ανάπτυξη και για αυτό προχώρησε σε άνοιγμα προς 

τις οικονομίες του υπόλοιπου κόσμου και ασχολήθηκε με τις διαδικασίες της ελεύθερης 

αγοράς. 

Σήμερα, το πολιτικό καθεστώς της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας  θεωρείται ως 

μονοκομματική σοσιαλιστική δημοκρατία (Georgine K. Fogel, 2010)  και την απόλυτη 

εξουσία ασκεί το Κομμουνιστικό Κόμμα, το οποίο είναι το μόνο ισχυρό κόμμα της 

χώρας καθώς τα υπόλοιπα που υπάρχουν έχουν χαμηλή απήχηση ή ελέγχονται από το 

Κομμουνιστικό Κόμμα. με βάση το σύνταγμα και μαζί με την Κεντρική Λαϊκή 

Κυβέρνηση και τα αντίστοιχα τους στις επαρχίες
5
.  

Το Εθνικό Λαϊκό Κογκρέσο (NPC) αποτελεί το υψηλότερο όργανο κρατικής αρχής της 

Κίνας (Susan V. Lawrence, Michael F. Martin, 2013) και εκφράζει την βούληση του 

λαού καθώς οι βουλευτές του εκλέγονται από τον λαό, ενώ η εκλογή των μελών 

επηρεάζεται σημαντικά και από την Κεντρική Κυβέρνηση του Κόμματος. Αποτελείται 

από 3.000 εκπροσώπους από όλες τις επαρχίες και περιοχές με θητεία 5 ετών, οι οποίοι 

συναντιούνται κάθε Μάρτιο στο Πεκίνο. Οι αρμοδιότητες του σώματος περιλαμβάνουν 

την θέσπιση νόμων και διαταγμάτων και εγκρίσεις των ετήσιων προϋπολογισμών και 

                                                             
5 China Embassy, http://al.china-embassy.org/eng/zggk/t514665.htm 

http://al.china-embassy.org/eng/zggk/t514665.htm
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αλλαγών στο σύνταγμα. Με τη σειρά του, το Κογκρέσο, εκλέγει τα μέλη των Δήμων 

και των επαρχιών.  

Ο Πρόεδρος της Κίνας, που εκλέγεται από το Κογκρέσο, από το 2012 ο Σι Τζίπινγκ, 

είναι ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας και πρόεδρος 

της Στρατιωτικής Επιτροπής, η οποία διοικεί τον στρατό της χώρας, ενώ κατέχει  και 

την εκτελεστική εξουσία του κράτους μαζί με το Συμβούλιο του κράτους. Το 

συμβούλιο αποτελεί την κυβέρνηση που περιλαμβάνει τον πρωθυπουργό, τους 

κρατικούς συμβούλους και τους υπουργούς. Ο πρωθυπουργός διορίζεται από τον 

πρόεδρο και εγκρίνεται από το Κογκρέσο και από το 2010 τη θέση κατέχει ο Λι 

Κετσιάνγκ. 

 

4. Οικονομική κατάσταση 

4.1 Εξέλιξη της οικονομίας 

Μετά το τέλος του εμφυλίου, λοιπόν, και την σύσταση της Λαϊκής δημοκρατίας 

της Κίνας από τον Μάο Τσε Τουνγκ, η χώρα μπήκε σε ρυθμούς εκβιομηχάνισης και 

ανάπτυξης τομέων που θα την βοηθούσαν να ανακάμψει οικονομικά, όπως η γεωργία, 

με το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής και των τιμών να ελέγχεται από το κράτος. Ως 

το 1978, η κυβέρνηση της Κίνας είχε προχωρήσει σε γρήγορη εκβιομηχάνιση ιδρύοντας 

κρατικές επιχειρήσεις που ελέγχουν τα τρία τέταρτα της παραγωγής, επενδύοντας στο 

ανθρώπινο κεφάλαιο της, αλλά και με την βοήθεια των Σοβιετικών που κατείχαν την 

τεχνογνωσία, ενώ το ΑΕΠ της αυξανόταν με ρυθμό 3% τον χρόνο. Παρόλα αυτά, το 

1978, η Κίνα ήταν μια από τις φτωχότερες οικονομίες στον κόσμο, έχοντας τότε ΑΕΠ 

το ένα τεσσαρακοστό του Αμερικάνικου ΑΕΠ και το ένα δέκατο του Βραζιλιάνικου. 

Από το 1979 και έπειτα ελήφθησαν σημαντικές μεταρρυθμίσεις που άλλαξαν την 

πορεία της οικονομίας της και άρχισε μια νέα εποχή πρωτοφανούς ανάπτυξης. 

Αποφασίστηκε να ακολουθηθεί μια νέα στρατηγική, σύμφωνα με την οποία η Κίνα θα 

συνδεόταν με τις υπόλοιπες χώρες και αγορές, πραγματοποιώντας εμπορικές 

συναλλαγές και προσελκύοντας ξένες επενδύσεις. Από το 1978 και έπειτα και τις 

μεταρρυθμίσεις η αύξηση του ΑΕΠ εκτοξεύθηκε πάνω από το 8% ετησίως (Xiaodong 

Zhu, 2012) 
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Οι μεταρρυθμίσεις συνεχίστηκαν και το 1990, με τον Jiang Zemin  και μετά έγιναν 

πολλές ιδιωτικοποιήσεις κρατικών επιχειρήσεων και κάποιες από αυτές 

εκκαθαρίστηκαν, ενώ συνεχίστηκαν οι αλλαγές με κατάργηση ορισμένων εμπορικών 

περιορισμών και ανασχηματισμό του φορολογικού, ώστε να δοθεί έμφαση στον 

ιδιωτικό τομέα που μεγεθύνεται και να γίνει πιο ανταγωνιστικό το περιβάλλον.  

Παράλληλα, άρχισε να αυξάνεται η επιθυμία για ξένη επένδυση και δημιουργήθηκαν οι 

πρώτες ζώνες ελεύθερου εμπορίου. (Wayne M. Morrison, 2015). Από το 1978 μέχρι και 

το 2014 το πραγματικό ΑΕΠ της Κίνας αναπτυσσόταν με ετήσιο ρυθμό 10% κατά μέσο 

όρο, ενώ τα τελευταία 20 χρόνια καταγράφηκαν μόλις δύο φορές ελλείμματα.  

 

Πίνακας 4.1.1: Πραγματικό ΑΕΠ της Κίνας 1979-2014 

 

Πηγή: IMF, World Economic Outlook 

Η Κινέζικη οικονομία σημείωσε τεράστια αύξηση τις τελευταίες δεκαετίες καθιστώντας 

την τη δεύτερη ισχυρότερη οικονομία στον κόσμο. Από το 1978 που ξεκίνησε τις 

οικονομικές μεταρρυθμίσεις και κατατασσόταν
6
 9

η
 με ΑΕΠ 214 δισεκατομμύρια 

δολάρια, έφτασε, 35 χρόνια μετά 2
η
 με ΑΕΠ 9,2 τρισεκατομμύρια δολάρια.  

Η Κίνα ξεπέρασε την παγκόσμια οικονομική κρίση καλύτερα από πολλές άλλες χώρες, 

εμφανίζοντας ανάπτυξη της τάξης του 9%, εφαρμόζοντας ένα σύνολο μέτρων για να 

προστατευθεί η χώρα από χειρότερα αποτελέσματα. Τα μέτρα αυτά θα ενίσχυαν την 

οικονομική ανάπτυξη της χώρας μέσω μεγάλων επενδύσεων. Εντούτοις, η παγκόσμια 

                                                             
6 Focus Economics, ΄΄China Economy Overview΄΄, 25/8/2015 http://www.focus-economics.com/countries/china 

http://www.focus-economics.com/countries/china
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μείωση στη ζήτηση προκάλεσε μείωση στο εξωτερικό της εμπόριο μειώνοντας τα 

πλεονάσματα της. 

Σήμερα, σύμφωνα με το IMF, η οικονομία της Κίνας έφτασε να είναι η δεύτερη 

ισχυρότερη παγκοσμίως, πίσω μόνο από την οικονομία των ΗΠΑ και ο μεγαλύτερος 

εμπορικός εταίρος, παρουσιάζοντας τα τελευταία χρόνια έναν ραγδαίο ρυθμό 

ανάπτυξης, που ξεπερνούσε το 9% μέχρι το 2011. Όπως βλέπουμε και στον πίνακα, το 

ΑΕΠ κινείται ανοδικά μέχρι το 2011 και μετά αρχίζει η πτώση.  

Την τελευταία τετραετία, ο ρυθμός ανάπτυξης καταγράφει τις χαμηλότερες τιμές του 

και δε θα μπορούσε να συνεχίσει με αυτούς τους φρενήρης ρυθμούς παρουσιάζοντας 

μια σταδιακή πτώση κάθε χρόνο, με το ΑΕΠ να φτάνει το 2013 στο 7,8% και το 2014 

να πέφτει ακόμα περισσότερο στο 7,4%, με τον αρχικό στόχο να βρίσκεται στο 7,5%. 

Έχει γίνει αποδεκτό ότι τελικά, τα επόμενα χρόνια θα μειώνονται οι ρυθμοί ανάπτυξης, 

με τις προβλέψεις της παγκόσμιας τράπεζας (The World Bank), να αναφέρουν πτώση 

και κάτω από το 6,5%.  

 

Πίνακας 4.1.2: Ρυθμός ανάπτυξης πραγματικού ΑΕΠ της Κίνας έως το 2015 

 

Πηγή: IMF World Economic Outlook, 2015 

 

Σε απόλυτα μεγέθη το ΑΕΠ της Κίνας αυξήθηκε από τα 56,88 τρισεκατομμύρια RMB, 

δηλαδή 7,1 τρισεκατομμύρια ευρώ
7
, που ήταν το 2013, στα 63,64 τρισεκατομμύρια 

RMB, δηλαδή 7,95 τρισεκατομμύρια ευρώ για το 2014, δείχνοντας τις δυνατότητες της 

οικονομίας. Σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα, η  αξία του ΑΕΠ της Κίνας 

αντιπροσωπεύει το 16,71% της παγκόσμιας οικονομίας, ποσοστό που καταδεικνύει το 

                                                             
7 Central Intelligence Agency (CIA), 2015, The World Factbook 
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μέγεθος της αγοράς της Κίνας και το πόσο σημαντική είναι η οικονομία της στην 

παγκόσμια αγορά. 

Η στατιστική υπηρεσία της χώρας ανακοίνωσε σήμερα ότι ο δείκτης τιμών καταναλωτή 

αυξήθηκε κατά 0,8% σε ετήσια βάση τον Ιανουάριο, έναντι εκτιμήσεων για μια άνοδο 

της τάξεως του 1%, με την τιμή του πληθωρισμού να φτάνει στο 2%. Πρόκειται για το 

χαμηλότερο επίπεδο πληθωρισμού
8
 από τον Νοέμβριο του 2009, όπου η τιμή 

κυμαινόταν από 2,5% έως 2,6% μέχρι το 2013. Η πτώση αυτή για τόσο μεγάλο χρονικό 

διάστημα δημιούργησε, για πρώτη φορά φόβους για την εμφάνιση αποπληθωρισμού
9
. Η 

κυβέρνηση της Κίνας θεωρεί βασική αιτία για το φαινόμενο αυτό την πτωτική τάση 

στον κλάδο των ακινήτων και την πλεονάζουσα βιομηχανική παραγωγή. 

Το κατά κεφαλήν εισόδημα κυμάνθηκε στα 20.167 Γουάν (περίπου 3.200 ευρώ), ενώ 

στις μεγάλες αστικές περιοχές έφτασε τα 28.844 Γουάν( 3.600 ευρώ) και παρουσίασε 

αύξηση της τάξης του 9% και ήταν πολύ υψηλότερο σε σχέση με τις επαρχιακές 

περιοχές, στις οποίες το κατά κεφαλήν εισόδημα πέφτει στα 10.489 Γουάν (1.300 ευρώ 

περίπου) με αύξηση 11% σε σχέση με το 2013 που ήταν στα 975 ευρώ. 

Εικόνα 4.1.3: Κατά κεφαλήν ΑΕΠ Κίνας  

 

 

Πηγή: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, April 2015 

 

Όσον αφορά την ανεργία, το επίπεδο της ανεργίας διατηρείται σταθερό τα τελευταία 

χρόνια, σε χαμηλά επίπεδα και έρχεται σε συνάρτηση με τον ρυθμό ανάπτυξης της 

οικονομίας και της αύξησης των επενδύσεων στην χώρα.  

                                                             
8 Naftemporiki,  «Κίνα: Σε χαμηλό πενταετίας ο πληθωρισμός», 10/2/2015, http://www.naftemporiki.gr/finance/story/914258/kina-

se-xamilo-pentaetias-o-plithorismos 

http://www.naftemporiki.gr/finance/story/914258/kina-se-xamilo-pentaetias-o-plithorismos
http://www.naftemporiki.gr/finance/story/914258/kina-se-xamilo-pentaetias-o-plithorismos
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Ο δείκτης ανεργίας υπολογίζεται για το έτος 2014 στο 4,04%, παρουσιάζοντας ελαφρά 

μείωση σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές που κυμάνθηκε στο 4,1% , όντας το 

χαμηλότερο από τις μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου.  

 

Εικόνα 4.1.4: Επίπεδο ανεργίας στην Κίνα
9 

 

Πηγή: Unemployment in China, 2015, Economist, http://www.economist.com/blogs/freeexchange/2015/08/unemployment-

china 

 

Όπως παρατηρείται και στο σχήμα (4.1.4), με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ΗΠΑ να 

είναι υψηλότερα από την Κίνα και την Ιαπωνία να μειώνει , τα τελευταία δύο χρόνια 

την ανεργία της χαμηλότερα από την Κίνα. 

Η αγορά της Κίνας αποτελεί μια από τις πλέον ελκυστικές αγορές εξαιτίας του μεγάλου 

μεγέθους της και του υψηλού ρυθμού ανάπτυξης και αποτελεί σημαντικό προορισμό 

για τους ξένους επενδυτές. 

Οι αλλοδαπές εταιρείες με έδρα στην Κίνα επωφελούνται από μια σειρά συμφωνιών 

ελευθέρων συναλλαγών, συμφωνιών διπλής φορολογίας, ενώ παράλληλα 

συνεργάζονται-εξυπηρετούνται πάνω από 500 τοπικές και ξένες χρηματοπιστωτικές 

υπηρεσίες. Περισσότερες από 4.500 εταιρείες προσφέρουν υπηρεσίες όπως ελεγκτικές 

και λογιστικές, εταιρίες παροχής διοικητικών συμβουλών, υπηρεσίες ερευνών αγοράς, 

νομικές υπηρεσίες και τέλος, υπηρεσίες διοίκησης ανθρώπινου κεφαλαίου. Η 

κυβέρνηση προσπαθεί να ευνοήσει τις ξένες επενδύσεις έχοντας ένα ευέλικτο νομικό 

σύστημα και δίνοντας κίνητρα και οφέλη για να τις ενισχύσει όμως και πάλι οι ξένοι 

επενδυτές δυσκολεύονται. 

                                                             
9 Unemployment in China, 2015, Economist, http://www.economist.com/blogs/freeexchange/2015/08/unemployment-china 

http://www.economist.com/blogs/freeexchange/2015/08/unemployment-china
http://www.economist.com/blogs/freeexchange/2015/08/unemployment-china
http://www.economist.com/blogs/freeexchange/2015/08/unemployment-china
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Η Παγκόσμια Τράπεζα

10
, κάθε χρόνο δημοσιεύει την έρευνα της για τις 189 

ευνοϊκότερες χώρες στο κόσμο , στη βιωσιμότητα επιχειρηματικότητας. Παρακάτω 

παρατίθεται ο πίνακας όπου παρουσιάζονται κατά στήλες τα  κριτήρια κατάταξης  και 

κατά γραμμές οι  ευνοϊκότερες χώρες από τις 189 στον κόσμο, στην ίδρυση 

επιχείρησης.  

Πίνακας 4.1.5: Ευνοϊκότερες χώρες για ίδρυση επιχείρησης 

 

 

Πηγή: Doing Business, 2015, World Bank Group, http://www.doingbusiness.org/rankings  

Παρατηρείται, λοιπόν, ότι η Κίνα είναι αρκετά χαμηλά ακόμη, στην ευκολία με την 

οποία γίνονται οι ξένες επενδύσεις στο εσωτερικό της και βρίσκεται στην 90
η
 θέση, 

                                                             
10 Doing Business, 2015, World Bank Group, http://www.doingbusiness.org/rankings 

http://www.doingbusiness.org/rankings
http://www.doingbusiness.org/rankings
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αποκαλύπτοντας τα προβλήματα που υπάρχουν ακόμη στην χώρα και δυσκολεύουν τη 

ζωή των επενδυτών.  Με την Σιγκαπούρη και το Χονγκ Κονγκ να βρίσκονται στις 3 

πρώτες θέσεις, καταδεικνύεται η κατεύθυνση των ισχυρών οικονομιών της 

νοτιοανατολικής Ασίας και ο έντονος ανταγωνισμός μεταξύ τους ώστε να γίνει πιο 

εύκολη η προσέλκυση ξένων επενδύσεων στη χώρα τους.  

Ακόμη, κατέχει την 35
η
 θέση ως προς το εμπορικό και το οικονομικό νομοθετικό 

πλαίσιο της αντίστοιχα, και δεν ευνοούν σε μεγάλο βαθμό την βιώσιμη λειτουργία μιας 

επιχείρησης. Η 179
η
 θέση στην διαχείριση οικοδομικών αδειών της εταιρείας , η 37

η
 

θέση στην διαδικασία αγοράς ακίνητης περιουσίας της επιχείρησης, αναδεικνύει τις 

καθυστερήσεις που υπάρχουν στο κινεζικό σύστημα και καθυστερούν τα επενδυτικά 

προγράμματα δυσκολεύοντας αρκετά τους επενδυτές. 

Η Κίνα βρίσκεται στην 71
η
 θέση στην ευκολία των τραπεζών να παρέχουν πίστη σε 

επιχειρήσεις που εδρεύουν στην Κίνα και στην 132
η
 θέση στην νομική προστασία των 

μικρομετόχων μιας εταιρείας από την κατάχρηση εξουσίας των μεγαλομετόχων και 

γενικότερα, από την εταιρική αδιαφανή διακυβέρνηση των ανώτερων διοικητικών 

στελεχών της. Μαζί με την 120
η
 θέση στο βαθμό φοροδοτικής ικανότητας μιας 

εταιρείας και την 98
η
 θέση στο διασυνοριακό εμπόριο προϊόντων και υπηρεσιών και 

την 53
η
 θέση στην αποτελεσματικότητα του δικαστικού συστήματος να επιβάλει την 

ισχύ και εφαρμογή των  εμπορικών συμβάσεων, όταν δημιουργούνται εμπορικές 

διαφορές πώλησης σχετιζόμενες με την ποιότητα του εμπορευόμενου προϊόντος ή της 

εμπορευόμενης υπηρεσίας, αποδεικνύει τα θεσμικά και οργανωτικά  προβλήματα που 

υπάρχουν. 

 

 4.2 Νομισματική πολιτική 

Η νομισματική πολιτική και οι αγορές συναλλάγματος είναι οι τομείς που 

προκαλούν τις περισσότερες διαφορές στην οικονομική πολιτική της κάθε χώρας. Τα 

περισσότερα εθνικά νομίσματα διακυμαίνονται σε αξία στην αγορά ελεύθερα, η Κίνα, 

όμως, επιθυμώντας να αποτρέψει οικονομικούς κινδύνους και να διασφαλίσει την 

οικονομική σταθερότητα
11

, έχει συνδέσει το νόμισμα της με το δολάριο και την 

Αμερικανική οικονομία.  

Επίσης, οι λογαριασμοί κεφαλαίων ελέγχονται αυστηρά. Με την τακτική αυτή το 

Γουάν διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα (υποτιμημένο) σε σχέση με τα υπόλοιπα ισχυρά 

                                                             
11 Focus Economics, ΄΄China Economy Overview΄΄, 25/8/2015, http://www.focus-economics.com/countries/china 

http://www.focus-economics.com/countries/china
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νομίσματα και εξασφαλίζει ένα εμπορικό πλεόνασμα για την χώρα, ενώ και στο 

εσωτερικό της η κεντρική τράπεζα μείωσε τα επιτόκια δανεισμού θέλοντας να αυξήσει 

την ευελιξία τους για τις διαδικασίες της ελεύθερης αγοράς για να μειωθούν οι δαπάνες 

χρηματοδότησης, με σκοπό να βελτιωθούν τα επίπεδα των δανείων σε μικρές 

επιχειρήσεις και μικροεπενδυτές, αλλά και να διατηρηθεί η υγιής νομισματική πολιτική 

και η ομαλή ρευστότητα στην αγορά (Monetary Policy Analysis Group of  the People’s 

Bank of China,  2014).  

Η κρίση που ξέσπασε στην Ασία το 1997, ανέδειξε το πρόβλημα της πολιτικής αυτής 

στην Κίνα, καθώς στην προσπάθεια τους να δημιουργήσουν έναν ισχυρό δεσμό με ένα 

παγκόσμια ισχυρό νόμισμα , όπως το δολάριο Αμερικής και να εξασφαλίσουν 

νομισματική και χρηματοπιστωτική σταθερότητα, δεν έλαβε υπ΄ όψιν της να 

προετοιμαστεί για τον κίνδυνο άμεσης επίθεσης εναντίον του νομίσματος της που θα 

δημιουργούσε αποκλίσεις μεταξύ των δύο οικονομιών και θα ανάγκαζε την Κίνα σε 

υποτίμηση του νομίσματος της, ώστε να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητα της στην 

αγορά και να τονώσει την οικονομία της. Η κρίση προκάλεσε ισχυρό πλήγμα στα 

ασιατικά κράτη (Κίνα, Ταϊλάνδη, Ινδονησία, Χονγκ- Κονγκ) και αναγκάστηκαν να 

χρησιμοποιήσουν τα αποθεματικά τους σε δολάριο για να αγοράσουν κρατικό νόμισμα 

και να μπορέσουν να προστατέψουν τα νομίσματα τους και να αντικρούσουν τις πιέσεις 

από τα διεθνή κεφάλαια που ασκούσαν πίεση στα εθνικά τους νομίσματα. 

Όμως, εξαιτίας των χαμηλών αποθεματικών τους σε δολάριο, τελικά οδηγήθηκαν σε 

υποτίμησή τους με αποτέλεσμα το χρέος τους να αυξήθηκε οδηγώντας τες σε βαθιά 

κρίση. Αυτός ήταν και ο κύριος λόγος που οδήγησε την Κίνα να αυξήσει τα 

αποθεματικά της σε δολάρια, κατέχοντας τα περισσότερα παγκοσμίως, είτε σε νόμισμα, 

είτε σε τίτλους και ομόλογα, που την έκανε τον μεγαλύτερο δανειστή των ΗΠΑ. 

Αυτή η στρατηγική σε συνδυασμό με την μετέπειτα τρομερή οικονομική ανάπτυξη 

ανάγκασε την χώρα να αλλάξει την ισοτιμία χωρίς να το επιθυμεί και εντελώς. Η 

ισχυρή σύνδεση του νομίσματος της και του Αμερικανικού δολαρίου σε συνάρτηση με 

την ύφεση στις ΗΠΑ μετά το 2000, οδήγησε σε διολίσθηση του κινέζικου νομίσματος 

καθιστώντας την Κίνα πιο φθηνή και ανταγωνιστική ενισχύοντας έτσι την αύξηση του 

ρυθμού ανάπτυξής της και στην μεγέθυνση της οικονομίας της μετατρέποντας την μια 

από τις ισχυρότερες παγκοσμίως φτάνοντας το 2009, όταν και ξεπέρασε την Γερμανία 

και έγινε η μεγαλύτερη εξαγωγική χώρα στον κόσμο. Οι ΗΠΑ δεν μπορούν να 

εφαρμόσουν εμπορικό ή διπλωματικό πόλεμο εναντίον της για να την αντιμετωπίσουν 

καθότι αποτελεί τον μεγαλύτερο δανειστή τους και έτσι η κινεζική κυβέρνηση 

εκμεταλλεύεται στο ακέραιο τις νομισματικές και χρηματοπιστωτικές συγκυρίες. 
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Η οικονομία της Κίνας τρέχει με φρενήρεις ρυθμούς ανάπτυξης και διατρέχει τον 

κίνδυνο της φούσκας τόσο στον κλάδο των ακινήτων όσο και των μετοχών και 

χρειάζονται αντιπληθωριστικά μέτρα για να αντιμετωπιστεί μια επερχόμενη κρίση στην 

οικονομία της. Τα τελευταία χρόνια η ανατίμηση του νομίσματος της την 

εξυπηρετούσε, λόγω της  ανατίμησης του δολαρίου, αλλά και της ευρωπαϊκής κρίσης 

και έτσι οδηγήθηκε σε αύξηση των ορίων διακύμανσης του νομίσματος της έναντι του 

δολαρίου με συνέπεια να χαλαρώσει η σύνδεση των δύο νομισμάτων
12

. 

Η χρηματιστηριακή κρίση που ξέσπασε πριν λίγο καιρό, λόγω της υπέρμετρης αύξησης 

των τιμών των μετοχών των εταιριών στην Κίνα, προκάλεσε ντόμινο εξελίξεων και 

προβλημάτων, όχι μόνο στην Κίνα, αλλά εξαιτίας του μεγέθους της οικονομίας και του 

χρηματιστηρίου της, σε ολόκληρο τον κόσμο. Αυτό, είχε ως συνέπεια να οδηγηθεί η 

Κίνα σε υποτίμηση
13

 του νομίσματός της κατά 2%, που είναι η μεγαλύτερη τα 

τελευταία χρόνια, και περαιτέρω μείωση των επιτοκίων δανεισμού και καταθέσεων, 

ώστε να μην μειωθεί η ρευστότητα του Γουάν και προκληθούν προβλήματα στην 

οικονομία της. 

Τα τελευταία χρηματιστηριακά προβλήματα σε συνδυασμό και με την παγκόσμια 

οικονομική κρίση, σταμάτησαν την τρομερή ανάπτυξη της κινεζικής οικονομίας που 

αναγκάστηκε να ρίξει στην αγορά περίπου 300 δισεκατομμύρια Γουάν για να μην 

υπάρξει έλλειψη ρευστότητας και επίσης, προκάλεσαν μειώσεις στις εξαγωγές ύψους 

8,3%, που είναι ισχυρό πλήγμα για μια κατεξοχήν εξαγωγική χώρα. 

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Stratfor
14

, η Κίνα σκέφτεται να αλλάξει πορεία 

προσπαθώντας από εξαγωγική χώρα, να ακολουθήσει τον δρόμο της Αμερικής και να 

γίνει καταναλωτική χώρα, ώστε να καλύψει εσωτερικά, από την εγχώρια κατανάλωση 

την μείωση της ζήτησης της παγκόσμιας αγοράς και γιατί με την παγκόσμια οικονομική 

κρίση του 2008 συνειδητοποίησε  ότι το μοντέλο της στενής σύνδεσης του νομίσματος 

της με το Αμερικάνικο δολάριο δεν μπορούσε πλέον να λειτουργήσει και να αποδώσει. 

Η μεταστροφή αυτή θα μπορούσε να οδηγήσει σε τρομερές αλλαγές στην παγκόσμια 

οικονομία. 

 

                                                             
12 Καψύλης Αλ., «Ο νομισματικός πόλεμος Ουάσιγκτον - Πεκίνου καλά κρατεί», Το Βήμα, 5/8/2015, 

http://www.tovima.gr/finance/article/?aid=727827 
13 Η Κίνα προσπαθεί να αλλάξει και πληρώνει το τίμημα,  23/8/2015, http://www.newmoney.gr/agores/analuseis/item/247251-
stratfor-%C2%ABi-kina-prospathei-na-allaksei-kai-plironei-to-timima%C2%BB-to-neo-oikonomiko-montelo,-oi-anatarakseis-kai-to-
politiko-power-game 
14 Φαλτάις A., «Πώς η νομισματική πολιτική της Κίνας θα αλλάξει τον κόσμο», EURO2DAY, 27/8/2015, 
http://www.euro2day.gr/specials/topics/article/1356624/stratfor-pos-h-nomismatikh-politikh-ths-kinas-tha.html 

http://www.tovima.gr/finance/article/?aid=727827
http://www.newmoney.gr/agores/analuseis/item/247251-stratfor-%C2%ABi-kina-prospathei-na-allaksei-kai-plironei-to-timima%C2%BB-to-neo-oikonomiko-montelo,-oi-anatarakseis-kai-to-politiko-power-game
http://www.newmoney.gr/agores/analuseis/item/247251-stratfor-%C2%ABi-kina-prospathei-na-allaksei-kai-plironei-to-timima%C2%BB-to-neo-oikonomiko-montelo,-oi-anatarakseis-kai-to-politiko-power-game
http://www.newmoney.gr/agores/analuseis/item/247251-stratfor-%C2%ABi-kina-prospathei-na-allaksei-kai-plironei-to-timima%C2%BB-to-neo-oikonomiko-montelo,-oi-anatarakseis-kai-to-politiko-power-game
http://www.euro2day.gr/specials/topics/article/1356624/stratfor-pos-h-nomismatikh-politikh-ths-kinas-tha.html
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4.3 Τραπεζικός τομέας 

Το τραπεζικό σύστημα της Κίνας έχει μετασχηματιστεί τα τελευταία χρόνια από 

αυστηρά ελεγχόμενο από την κυβέρνηση σε μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική αγορά στην 

οποία υπάρχουν διάφοροι τύποι τραπεζών συμπεριλαμβανομένων και αρκετών 

αμερικανικών που προσπαθούν να παρέχουν μεγάλη ποικιλία υπηρεσιών. Μόνο πέντε 

τράπεζες στην Κίνα παραμένουν πλήρως κρατικές καθώς οι περισσότερες έχουν 

μετασχηματιστεί σε μικτές ιδιοκτησίες ή εξ ολοκλήρου αλλοδαπής ιδιοκτησίας. Σήμερα 

υπάρχουν περισσότερα από 1.000 τραπεζικά ιδρύματα που όμως για το μέγεθος της 

αγοράς θεωρούνται λίγα. Οι κρατικές τράπεζες πάντως εξακολουθούν να ελέγχουν το 

μεγάλο μερίδιο της αγοράς, καθώς το ποσοστό της αγοράς που καταλαμβάνουν οι ξένες 

τράπεζες είναι μόλις στο 2%. 

 Η κεντρική τράπεζα της Κίνας (People’s Bank of China) ελέγχει την εφαρμογή της 

νομισματικής πολιτικής και διαχειρίζεται τα συναλλαγματικά αποθέματα, ενώ επιβλέπει 

την διαχείριση του ξένου συναλλάγματος και την ανάπτυξη της συγκεκριμένης αγοράς. 

Οι πέντε μεγαλύτερες κρατικές τράπεζες στην Κίνα είναι η Industrial and Commercial 

Bank of China (ICBC), που θεωρείται η μεγαλύτερη τράπεζα στον κόσμο, η Bank of 

China (BOC), η China Construction Bank (CCB), η Agricultural Bank of China (ABC), 

και η Bank of Communications (BOCOM). Αυτές οι τράπεζες καλύπτουν το 

μεγαλύτερο μέρος των καταθέσεων και των δανείων της αγοράς. 

Παράλληλα, υπάρχουν και αναπτυξιακές τράπεζες, όπως η Agricultural Development 

Bank of China (ADBC), η China Development Bank (CDB), και η Export-Import Bank 

of China (EXIM). Σκοπός τους είναι η χρηματοδότηση επενδυτικών προγραμμάτων για 

την οικονομική και εμπορική ανάπτυξη των εταιριών (Michael F. Martin, 2012). Όμως, 

οι τράπεζες αυτές δανείζουν είτε τις κρατικές επιχειρήσεις είτε τις μεγάλες ιδιωτικές και 

αλλοδαπές επιχειρήσεις με συνέπεια οι υπόλοιπες να στρέφονται στον λεγόμενο σκιώδη 

τραπεζικό τομέα (τοκογλύφους, money – market funds), ο οποίος αποτελεί σημαντικό 

και χρόνιο πρόβλημα της οικονομίας προσφέροντας ιδιαίτερα υψηλά επιτόκια 

δανεισμού και αποτελεί σχεδόν το 30% των συνολικών τραπεζικών κεφαλαίων και η 

κυβέρνηση ψάχνει τρόπους να το ελέγξει. 

Η Κεντρική Τράπεζα της Κίνας προέβη  μέσα στο 2015 στην τέταρτη μείωση των 

επιτοκίων μέσα σε εννέα μήνες μήνες
15

. Συγκεκριμένα μείωσε το βασικού επιτόκιο 

δανεισμού (benchmark lending rate) στο 5,1% ενώ το βασικό επιτόκιο καταθέσεων 

                                                             
15 Naftemporiki, ΄΄ Κίνα: Νέα μείωση των επιτοκίων από την κεντρική τράπεζα΄΄, 10/5/2015,  
http://www.naftemporiki.gr/finance/story/950800/kina-nea-meiosi-ton-epitokion-apo-tin-kentriki-trapeza 

http://www.naftemporiki.gr/finance/story/950800/kina-nea-meiosi-ton-epitokion-apo-tin-kentriki-trapeza
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μειώθηκε στο 2,25%, ενώ Κινέζοι οικονομολόγοι προβλέπουν και άλλη μείωση 

αργότερα. 

 Έδωσε, επίσης, μεγαλύτερη ελαστικότητα για τα επιτόκια καταθέσεων ορίζοντας την 

ανώτερη τιμή αυτών που χορηγούνται από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε 1,3 φορές 

επί του βασικού έναντι 1,2 που ίσχυε μέχρι τώρα. 

Τέλος, να σημειωθεί ότι η Κεντρική τράπεζα, για πρώτη φορά φέτος, ανακοίνωσε 

υποχρεωτική μείωση των αποθεματικών των τραπεζών με σκοπό της διοχέτευση 

ρευστότητας στην αγορά ως μέτρο για την αντιμετώπιση της σταδιακής επιβράδυνσης 

της οικονομίας με συνέπεια την απελευθέρωση στην αγορά περίπου 600 δις Γουάν, 

δηλαδή 96 δις δολαρίων, τα οποία θα διατεθούν προς δανειοδότηση. 

 

5. Κλαδική ανάλυση 

 

5.1  Κρασί   

Η αγορά του κρασιού στην Κίνα αποτελεί μια από τι πιο αναπτυσσόμενες 

αγορές οίνου με ετήσιο ρυθμό αύξησης την τελευταία πενταετία να ξεπερνά το 50%. 

Αυτό συμβαίνει λόγω της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας που έχει αυξήσει το 

διαθέσιμο εισόδημα των κινέζων καταναλωτών, οι οποίοι έχουν αρχίσει να δείχνουν 

ιδιαίτερη προτίμηση στα εισαγόμενα κρασιά λόγω της φήμης τους δίνοντας όλο και 

μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς. Τα γαλλικά κρασιά δεσπόζουν στην κυρίαρχη θέση αυτής 

της αγοράς ενώ και τα ελληνικά κρασιά, παρόλο που εισήλθαν σχετικά αργά στην 

συγκεκριμένη αγορά ήδη καταλαμβάνουν ένα μικρό ποσοστό της αγοράς και οι 

προοπτικές διαφαίνονται ευνοϊκές.  

Εξαιτίας του υψηλού ρυθμού ανάπτυξης της Κίνας τα τελευταία χρόνια με ρυθμό 

ανάπτυξης που ξεπερνάει το 8% (7,4% το 2014) είχε σαν αποτέλεσμα την αύξηση των 

εισοδημάτων των κινέζων καταναλωτών, οι οποίοι άρχισαν να υιοθετούν πρότυπα 

συμπεριφοράς των αναπτυγμένων χωρών. Το κρασί καταλαμβάνει ακόμα σχετικά 

μικρό ποσοστό της αγοράς των αλκοολούχων ποτών ειδικά σε σχέση με την εγχώρια 

μπίρα, όμως συνεχώς αυξάνει το μερίδιο του στην αγορά. 
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Πίνακας 5.1.1: Κατανάλωση Αλκοολούχων Ποτών στη Λ.Δ. Κίνας, 2004-2009   

Πηγή: Euromonitor International 

Το 2009 η ετήσια κατά κεφαλήν κατανάλωση αλκοολούχων ποτών ήταν στα 25,3 λίτρα 

εκ των οποίων το 9,4% κατείχε η κατανάλωση μπίρας και 4,8% ήταν η κατανάλωση 

κρασιού. Η μέση ετήσια κατανάλωση κρασιού στην Κίνα είναι 1,4 λίτρα(China will set 

pace for wine industry growth), όταν στην Γαλλία, την Ιταλία είναι στα 50 λίτρα και 

στην Ελλάδα φτάνει τα περίπου 30 λίτρα. 

Το 2012 οι ετήσιες πωλήσεις αυξήθηκαν 20% και εκτιμώνται σε 257 δισεκατομμύρια 

RMB(41 δις δολάρια), με τους καταναλωτές να προτιμούν (Laurie Burkitt - Jason 

Chow , 2013) τα κινέζικα κρασιά λόγω τιμής, ενώ από τα εισαγόμενα τα γαλλικά 

κρασιά κυριαρχούν και επειδή ήταν από τις πρώτες χώρες που εισήλθαν στην αγορά και 

λόγω της παγκόσμιας φήμης που έχουν. 

Το 2012 εμφανίστηκαν τα πρώτα σημάδια επιβράδυνσης του ρυθμού ανόδου των 

εισαγωγών οίνου εξαιτίας της υψηλής αποθεματοποίησης, των νέων μέτρων της 

απαγόρευσης της υπερβολικής κατανάλωσης κρασιού από κυβερνητικούς 

αξιωματούχους και του φόβου επιβολής δασμών anti- dumping στα ευρωπαϊκά κρασιά 

για παράνομες επιδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Όπως αναφέραμε και προηγουμένως η Γαλλία λαμβάνει τη μερίδα του λέοντος στην 

αγορά με μερίδιο 53% και την ακολουθούν η Αυστραλία, η Χιλή, η Ισπανία και η 

Ιταλία, ενώ η Ελλάδα καταλαμβάνει την 17
η
 θέση. 
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Πίνακας 5.1.2: Εισαγωγές εμφιαλωμένου οίνου στη Λ.Δ. Κίνας ανά χώρα, 2012 

Πηγή: Γενική Διεύθυνση Τελωνείων, Λ.Δ. Κίνας 

Οι ελληνικές εξαγωγές κρασιού για τη διετία 2013-2014 μπορεί να μειώθηκαν κατά 

24,74% σε ποσοστό και 400.000 ευρώ σε αξία, όμως ήταν μικρότερη σε σχέση με τα 

πιο ακριβά κρασιά, και οι εξαγωγές έφτασαν το 1,5 εκατομμύριο ευρώ το 2013 και 1,1 

εκατομμύρια το 2014. Η κινεζική αγορά αναπτύσσεται και στο μέλλον θα είναι η 

μεγαλύτερη αγορά και στόχος των ελληνικών κρασιών είναι να αυξήσουν τη θέση τους 

στο μερίδιο της αγοράς. 

 

5.2 Λάδι 

Το ελαιόλαδο είναι σχετικά νέο και άγνωστο στην διατροφική αλυσίδα των 

Κινέζων καταναλωτών και για αυτό το μερίδιο της κατανάλωσης του είναι χαμηλό, 

αλλά και λόγω της υψηλής τιμής του. Με την άνοδο του βιοτικού τους επιπέδου 

ευνοείται η αύξηση της κατανάλωσης ελαιόλαδου και φαίνεται και από την αύξηση των 

εισαγωγών ελαιόλαδου. Το ελληνικό ελαιόλαδο κατέχει ένα σημαντικό μερίδιο των 

εισαγωγών αυτών, σε μια αγορά με λίγους ανταγωνιστές αφήνοντας θετικά μηνύματα 

και ελπίδες για καλύτερα αποτελέσματα. 
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Η αγορά ελαιόλαδου καταλαμβάνει μόλις το 1% της αγοράς φυτικών ελαίων που 

ανέρχεται περίπου σε 42 τόνους. Η κατανάλωση του ελαιόλαδου γίνεται κυρίως σε 

μεγάλες αστικές περιοχές με υψηλό διαθέσιμο εισόδημα με την κατά κεφαλήν 

κατανάλωση να ανέρχεται στα μόλις 10 γραμμάρια. 

Η εγχώρια παραγωγή ανέρχεται μόλις σε 20 τόνους ελαιολάδου και 1620 τόνους ελιών 

και καλύπτει λιγότερο του 0,2% των αναγκών σε ελαιόλαδο για αυτό οι εισαγωγές 

ελαιολάδου παρουσιάζουν αυξητική τάση κατά τα τελευταία χρόνια. Οι εισαγωγές 

παρθένου ελαιολάδου έχουν δεκαπλασιαστεί σε όγκο μέσα σε μια πενταετία. 

Πίνακας 5.2.1: Εισαγωγές παρθένου ελαιολάδου στη Λ.Δ. Κίνας, 2004-2009

  

Πηγή: Γενική Διεύθυνση Τελωνείων, Λ.Δ. Κίνας 

Στις εισαγωγές ελαιόλαδου η Ελλάδα κατέχει σημαντική θέση ευρισκόμενη στην 4
η
 

θέση με μερίδιο 5,01% της αγοράς. 

Πίνακας 5.2.2: Εισαγωγές παρθένου ελαιολάδου στη Λ.Δ. Κίνας ανά χώρα, 2009 

 
Πηγή: Γενική Διεύθυνση Τελωνείων, Λ.Δ. Κίνας 

Ενώ στο μη παρθένο ελαιόλαδο, η κατάταξη διαφοροποιείται σημαντικά, με την 

Ελλάδα να καταλαμβάνει την δεύτερη θέση με μερίδιο 29,5% και μαζί με την Ιταλία 

και την Ισπανία κατέχουν το 95% των εισαγωγών. 
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Πίνακας 5.2.3: Εισαγωγές μη παρθένου ελαιολάδου στη Λ.Δ. Κίνας ανά χώρα, 2009 

 

Πηγή: Γενική Διεύθυνση Τελωνείων, Λ.Δ. Κίνας 

Συνολικά η Ελλάδα καταλαμβάνει την 3
η
 θέση σε όγκο και σε αξία έχοντας μερίδιο 

αγοράς
16 

 8,41% αξίας 4,47 εκατομμυρίων δολαρίων. 

Πίνακας 5.2.4: Συνολικές εισαγωγές ελαιολάδου στη Λ. Δ. Κίνας ανά χώρα, 2009

 

Για την διετία 2013-2014 οι εξαγωγές ελαιόλαδου υπέστησαν και αυτές σημαντική 

μείωση κατά 34,87% κυρίως λόγω της ακριβότερης τιμής του εξαιτίας της επιλογής των 

καναλιών διανομής και κυμάνθηκε το 2014 στα 4,25 εκατομμύρια ευρώ από τα 6,52 

εκατομμύρια που ήταν το 2013. 

Η αγορά ελαιόλαδου θα συνεχίσει να αναπτύσσεται τα επόμενα χρόνια για να 

καλυφθούν οι ανάγκες της εγχώριας κατανάλωσης και ο στόχος των ελληνικών 

εξαγωγών είναι να διατηρήσουν το μερίδιο της αγοράς και να το αυξήσουν αν είναι 

δυνατόν προσφέροντας βελτιωμένα προϊόντα και αναδεικνύοντας τα πλεονεκτήματα 

της μεσογειακής διατροφής. 

                                                             
16 Έρευνα Αγοράς για το Κρασί στη Λ.Δ. Κίνας,  Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων, Πρεσβεία της Ελλάδας στο 

Πεκίνο, Αύγουστος 2013, http://www.agora.mfa.gr 

http://www.agora.mfa.gr/
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6. Φορολογικό σύστημα Κίνας 

 

Η Κίνα είναι μια από τις μεγαλύτερες οικονομίες παγκοσμίως και μια από τις 

μεγαλύτερες χώρες- προορισμός για ξένες επενδύσεις από αλλοδαπούς επενδυτές. 

Προκειμένου  όμως, να υλοποιηθεί μια ξένη επένδυση είναι απαραίτητο για τους ξένους 

επενδυτές να γνωρίζουν το σχετικό φορολογικό σύστημα που ισχύει στην χώρα, ώστε 

να γνωρίζει τις δαπάνες που απαιτούνται αλλά και το πιθανό περιθώριο κέρδους, 

προτού λάβει την απόφαση για να επενδύσει.  

Το φορολογικό σύστημα της Κίνας έχει αναδιαρθρωθεί πολλές φορές τα τελευταία 

χρόνια και θεωρείται σχετικά νέο, καθώς έχει υποστεί σημαντικές μεταρρυθμίσεις τις 

τελευταίες τρεις δεκαετίες, με την τελευταία αναδιάρθρωση να πραγματοποιείται το 

2008. Το φορολογικό σύστημα της Κίνας αποτελεί βασικό εργαλείο της κυβέρνησης 

διότι χρησιμοποιείται ως βασική πηγή εσόδων αλλά, ακόμα, (Peer Zumbansen, John W. 

Cioffi, Lindsay Krauss, 2007) χρησιμοποιείται και ως ένας μοχλός ρύθμισης των 

δραστηριοτήτων της. Η κυβέρνηση προσπαθούσε να δημιουργήσει ένα σύγχρονο 

φορολογικό πρόγραμμα, που να έχει κάποια κοινά με φορολογικά συστήματα άλλων 

ανεπτυγμένων χωρών, και η λογική του να βασίζεται στην αύξηση των κρατικών 

εισοδημάτων, στην οικονομική ανάταση της χώρας και να διασφαλίζει την οικονομική 

και κοινωνική σταθερότητα. Παράλληλα, η Κίνα χρησιμοποιεί, εκτενώς, το φορολογικό 

σύστημα, γνωρίζοντας πως για τον ξένο επενδυτή, αποτελεί έναν από τους 

σημαντικότερους παράγοντες που επηρεάζουν την απόφαση του για την υλοποίηση της 

επένδυσης. Έτσι, η φορολογική πολιτική που ακολουθεί (Jinyan Li, 2003) λειτουργεί 

και ως ανάγκη ώστε να εξομαλυνθούν τοπικές οικονομικές δυσλειτουργίες, αλλά και ως 

επιθυμία ώστε να συναγωνιστεί με τις άλλες αναπτυγμένες χώρες και να προσελκύσει 

άμεσες ξένες επενδύσεις για να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητα και την 

εξωστρέφεια της οικονομίας της. 

Ανάμεσα στις χώρες του ΟΟΣΑ, η φορολογική επιβάρυνση στην Κίνα είναι από τις πιο 

χαμηλές, με την αναλογία ΑΕΠ- φόροι στην Κίνα ήταν 21,9% , ενώ ο μέσος όρος των 

χωρών του ΟΟΣΑ κυμαινόταν στο 34%, με το Μεξικό και την Χιλή να έχουν τον 

χαμηλότερο (20%) και την Σουηδία με την Δανία να έχουν 45%, το υψηλότερο 

(ΟΟΣΑ).  
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Εικόνα 6.1: Το φορολογικό μίγμα της Κίνας από το 2010 

 

Πηγή: OECD Revenue Statistics 1965-2011 (2012e) and China Statistics Yearbook 2011 

 

Το μίγμα των φόρων που επιβάλλονται στην Κίνα διαφέρει αρκετά από το φορολογικό 

μίγμα του μέσου όρου στον ΟΟΣΑ. Η Κίνα αυξάνει περισσότερο τους έμμεσους 

φόρους, δηλαδή τους φόρους στα αγαθά και στην ιδιοκτησία, και λιγότερο τους 

άμεσους φόρους, δηλαδή τον φόρο εισοδήματος. Παρατηρούμε, ότι εισπράττει 

περισσότερο από το μισό των συνολικών φόρων από τους φόρους στα αγαθά και τις 

υπηρεσίες. 

Μετά από όλες τις μεταρρυθμίσεις η Κίνα έχει 19 φορολογικές κατηγορίες. Οι 

σημαντικότεροι φόροι που εφαρμόζονται και αφορούν τόσο τις εγχώριες όσο και τις 

αλλοδαπές επιχειρήσεις, αλλά και ακόμα και τους εργαζομένους τους είναι ο φόρος 

προστιθέμενης αξίας, ο φόρος κατανάλωσης, ο επιχειρηματικός φόρος, ο ατομικός 

φόρος εισοδήματος και ο φόρος κτήσης γης. 

Ο φόρος προστιθέμενης αξίας (VAT) είναι η σημαντικότερη και βασικότερη πηγή 

εσόδων και επιβάλλεται στην εισαγωγή και πώληση αγαθών και ορισμένων υπηρεσιών.  

Ο βασικός φορολογικός συντελεστής είναι 17%, ενώ μειώνεται στο 13%  για 

παραδοσιακά προϊόντα, όπως το σιτάρι, τα δημητριακά, τα φυτικά έλαια, τις γεωργικές 

προμήθειες, όπως τα χημικά λιπάσματα, οι ζωοτροφές, τα φυτοφάρμακα και τα 

αγροτικά μηχανήματα και άλλα κρατικά αγαθά, όπως το πόσιμο νερό. Σύμφωνα με το 

νέο κανονιστικό πλαίσιο, ο ΦΠΑ δεν επιβάλλεται στις αγοραπωλησίες ακινήτων καθώς 

το κέρδος από την υπεραξία φορολογείται ξεχωριστά με ειδικό φόρο 30% ως 60%.  
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Ο πιο σημαντικός, από άποψη ενδιαφέροντος, είναι ο φόρος εισοδήματος των 

επιχειρήσεων, ο οποίος από το 2008 έγινε ενιαίος και είναι 25% για τις μεγάλες 

επιχειρήσεις, για τις μικρές επιχειρήσεις που έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών μικρότερο 

από 300.000 Γουάν μειώνεται στο 20%, ενώ για τις εταιρίες που χρησιμοποιούν νέα  

και καινοτόμα τεχνολογία είναι στο 15%. Επιπρόσθετη μείωση του φόρου δίνεται στις 

επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν υλικά και μηχανήματα ανακυκλώσιμα και φιλικά προς 

το περιβάλλον και καταναλώνουν χαμηλότερες ποσότητες νερού και ενέργειας. Επίσης, 

η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι οι επιχειρήσεις που εγκαθίστανται τόσο στις ειδικές ζώνες 

εμπορίου όσο και στις δυτικές επαρχίες της Κίνας θα υπόκεινται σε φόρο 15%. 

Ο φόρος κατανάλωσης αφορά τα αγαθά που εισάγονται, παρασκευάζονται ή 

επεξεργάζονται στην Κίνα, όπως ο καπνός, τα αλκοολούχα ποτά, τα καλλυντικά, η 

βενζίνη, οι μηχανές εσωτερικής καύσης, τα λάστιχα, οι μοτοσικλέτες και τα 

κοσμήματα. Ο φόρος κυμαίνεται από 3% έως και 45% και υπολογίζεται είτε επί της 

ποσότητας είτε επί της αξίας του προϊόντος.  

Ο ατομικός φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη 

πηγή εσόδων από φόρους, καθώς αποτελεί το 22% των συνολικών φορολογικών 

εσόδων
17

. Ο ατομικός φόρος εισοδήματος αφορά το κόστος των πληρωμών των 

μισθών, των ημερομισθίων και των επιδομάτων των εργαζομένων που απασχολούνται 

στην Κίνα. Κυμαίνεται σε ποσοστό από 3% μέχρι 45% ανάλογα με το επίπεδο των 

εισοδημάτων. Τα εισοδήματα που δεν ξεπερνούν τα 3.500 Γουάν το μήνα είναι 

αφορολόγητα, ενώ για τους αλλοδαπούς εργαζομένους το αφορολόγητο είναι στα 4.800 

Γουάν και έπειτα από  το ποσό αυτό ισχύουν διαφορετικές κλίμακες φόρων.   

Από τα τέλη του 2010, επιβάλλεται από την κυβέρνηση ειδικός φόρος συντήρησης και 

αναδόμησης των πόλεων, οποίος επιβαρύνει και τις κινεζικές και τις ξένες επιχειρήσεις 

και κυμαίνεται μεταξύ 1% και 7% επί του φόρου εισοδήματος ή του φόρου 

προστιθέμενης αξίας. 

Ο φόρος χαρτοσήμου επιβάλλεται όταν πραγματοποιούνται οικονομικές 

δραστηριότητες και ανταλλαγές. Δηλαδή, κατά την σύναψη συμβολαίων που αφορούν 

αγοραπωλησίες, μισθώσεις ακινήτων και μεταφορικών μέσων, σε συμφωνητικά για 

μεταφορά εμπορευμάτων ή αποθήκευσης τους, σε συμβάσεις δανείων και σε ασφάλειες 

ακινήτων και πιστοποιητικά ή άδειες που παραχωρεί του Υπουργείο Εμπορίου της 

                                                             
17 China's Tax System, http://www.chinatax.gov.cn/2013/n2925/n2959/c307248/content.html 

http://www.chinatax.gov.cn/2013/n2925/n2959/c307248/content.html
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Κίνας. Το μέγεθος του φόρου κυμαίνεται από 0,005% και 0,1% της αξίας των 

συναλλαγών. 

Όσον αφορά την αγορά οχημάτων, όπως αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες, φορτηγά και 

γεωργικά οχήματα, ο φορολογικός συντελεστής είναι 10% της αξίας της αγοράς του 

οχήματος.  

Ο φόρος της ακίνητης περιουσίας
18

 επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη της ιδιοκτησίας ή στον 

χρήστη του ακινήτου και υπολογίζεται στη βάση του 1,2% της αντικειμενικής αξίας του 

ακινήτου ή αν μισθώνεται, στο 12% του συμφωνηθέντος ενοικίου, ενώ από το 2009 ο 

φόρος επιβαρύνει και ξένα νομικά ή φυσικά πρόσωπα. 

Η Κίνα έχει μεγάλο δίκτυο συμφωνιών με άλλες χώρες, όσον αφορά τις συνθήκες για 

την αποφυγή της διπλής φορολόγησης των επιχειρήσεων, έχοντας συμφωνήσει με 

περίπου 99 χώρες (περισσότερες από ότι οι ΗΠΑ που έχουν 67).  

Αυτές οι διμερείς συμφωνίες (Taxation and Investment in China, 2014, Deloitte) είναι 

πολύ σημαντικές, ειδικά για επιχειρήσεις που εδρεύουν και στις δύο συμβαλλόμενες 

χώρες, ώστε να αποφευχθεί η διπλή φορολόγηση των μερισμάτων τους και των 

εισοδημάτων τους και να μειωθεί η επιβάρυνση των επιχειρήσεων. 

Με αυτό τον τρόπο, η Κίνα ενισχύει τα φορολογικά κίνητρα για να προσελκύσει ξένες 

επενδύσεις. 

Πίνακας 6.2 : Χώρες με συμφωνίες διπλής φορολογίας με την Κίνα 

 

                                                             
18 The People's Republic of China: Tax facts and figures, 2015, http://www.pwchk.com/home/eng/cn_tax_facts_figures.html 

http://www.pwchk.com/home/eng/cn_tax_facts_figures.html


 
27 

 

Η Ελλάδα είναι μια από αυτές τις χώρες που έχουν συνάψει συμφωνία αποφυγής της 

διπλής φορολογίας με την Κίνα από το 2002 και αφορά τους φόρους εισοδήματος 

φυσικών προσώπων και τους φόρους εισοδήματος των επιχειρήσεων, ενώ τα κέρδη 

επιχείρησης που έχει μόνιμη εγκατάσταση σε μια χώρα, φορολογείται σε εκείνη την 

χώρα. 

Παρατηρούμε, λοιπόν, ότι ο φορολογικός συντελεστής της Κίνας για τις επιχειρήσεις 

κυμαίνεται κοντά με τον αντίστοιχο του Χονγκ Κονγκ (16,5%), που θεωρείται 

φορολογικός παράδεισος και αποτελεί σημαντικό προορισμό ξένων επενδύσεων. Αυτό 

που πετυχαίνει η Κίνα είναι η ελαχιστοποίηση των παρακρατούμενων φόρων (Ma 

Quoqiang, 2004; Chen Chun, 2005; Li Zhiyuan, 2006) στα έσοδα από τις επενδύσεις 

διατηρώντας τον χαμηλά ενισχύοντας τις φορολογικές ελαφρύνσεις για τις ξένες 

επενδύσεις.  

Το φορολογικό καθεστώς που εφαρμόζεται στην Κίνα θεωρείται πετυχημένο καθώς 

έχει αυξήσει τα εισοδήματα από τους εισπρακτέους φόρους σε σχέση με το ΑΕΠ, κατά 

τη διάρκεια των προηγούμενων 20 ετών, και καταφέρνει να χρηματοδοτήσει τις 

δημόσιες δαπάνες και να υποστηρίξει την ανάπτυξη, ενώ συγχρόνως διατηρεί υγιή τα 

δημόσια οικονομικά. Εντούτοις, η οικονομία της Κίνας έχει εξελιχθεί εξαιρετικά 

γρήγορα και το φορολογικό καθεστώς πρέπει να εξελιχθεί επίσης για να εξασφαλίσει 

ότι θα συμβάλλει και δεν θα εμποδίζει τα επόμενα βήματα στην οικονομική ανάπτυξη 

της χώρας. 

 

7. Ειδικές  Ζώνες ελεύθερου εμπορίου 

 

Μετά το τέλος του κινέζικου εμφυλίου και την αλλαγή καθεστώτος,  η Κίνα 

άρχισε μεταρρυθμίσεις ώστε να αρχίσει να αναπτύσσεται οικονομικά και να εξελιχθεί. 

Από το 1970 και μετά που η Κίνα θεωρούνταν  μια αναπτυσσόμενη οικονομία, αλλά  

υπήρχαν ακόμη πολλά περιθώρια εξέλιξης της οικονομίας, αλλά και εργατικό δυναμικό 

που περίμενε να αξιοποιηθεί, αποφασίστηκε,  η χώρα να κάνει στροφή στην πολιτική 

της και να γίνει μια εξωστρεφής οικονομία ώστε να καλύπτει όλες τις ανάγκες της 

κάνοντας άνοιγμα στην παγκόσμια αγορά, αυξάνοντας τις εμπορικές συναλλαγές με τις 

υπόλοιπες χώρες και προσελκύοντας ξένες επενδύσεις στο εσωτερικό της.  
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Η Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος, λοιπόν, αποφάσισε να καθορίσει συγκεκριμένες 

περιοχές ώστε να πραγματοποιούνται οι εμπορικές συναλλαγές με τις υπόλοιπες χώρες 

και οι οποίες θα είναι διαθέσιμες για την προσέλκυση και συγκέντρωση των αλλοδαπών 

επιχειρήσεων και την διευκόλυνση των εξαγωγών. Η έκταση τους είναι μεγαλύτερη 

από 100 τετραγωνικά χιλιόμετρα και θέσπισε σε αυτές διάφορα επενδυτικά κίνητρα και 

φορολογικές διευκολύνσεις.  

 Η δημιουργία των Ειδικών Οικονομικών Ζωνών κρίθηκε ως η καλύτερη επιλογή για 

την ομαλή μετάβαση στην πολιτική της Κίνας και την συμμετοχή της στο Διεθνές 

Οικονομικό σύστημα (Χαζάκης Ι. Κων/νος, 2001). Με τον τρόπο αυτό, η Κίνα δεν θα 

χρειαζόταν να εκθέσει ολόκληρη την οικονομία της, ούτε και να προχωρήσει σε 

μεταρρυθμίσεις για ολόκληρη την αγορά της και οι Οικονομικές Ζώνες(Zhu, 1996; 

Zhu, Jieming) θα είναι ένα πιο εύκολα ελεγχόμενο περιβάλλον και θα μπορεί να 

πειραματιστεί σε αυτό με διάφορες πολιτικές που θα μπορέσουν να αναζωογονήσουν 

την οικονομία της. Την περίοδο 1979-1985 δημιουργήθηκαν οι πρώτες ειδικές 

οικονομικές ζώνες, οι οποίες περιλάμβαναν τις παράκτιες περιοχές Shenzhen, Zhuhai 

και Shantou στην επαρχία Guangdong και την Xiamen στην επαρχία Fujian (Yue-man 

Yeung, Joanna Lee, Gordon Kee, 2009) και είχαν προϊστορία συναλλαγών με τις 

υπόλοιπες χώρες καθώς συνορεύουν με το Χονγκ Κονγκ, το Μακάο και την Ταιβάν οι 

οποίες αποτελούν μεγάλες βιομηχανικές περιοχές με έντονη δραστηριότητα και που 

συνδέονταν με το παγκόσμιο ναυτιλιακό δίκτυο και πρόσφεραν πρόσβαση στον 

υπόλοιπο κόσμο. 

Την πενταετία μεταξύ 1984-1989 η Κίνα διεύρυνε τις οικονομικές ζώνες 

δημιουργώντας τις Ζώνες Οικονομικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σε επιπλέον 14 

παραθαλάσσιες περιοχές και 13 νέες Ζώνες Ελεύθερου Εμπορίου στα μεγαλύτερα και 

σημαντικότερα λιμάνια της χώρας, όπως της Σαγκάη, για εταιρίες με εξειδικευμένη 

τεχνολογία παραγωγής ή καινοτόμες εταιρίες.  
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Εικόνα 7.1: Ειδικές οικονομικές ζώνες στην Κίνα 

Οι περιοχές αυτές χαρακτηρίζονταν ως ‘ειδικές’, διότι η πολιτική που ίσχυε για αυτές 

ήταν διαφορετική από την υπόλοιπη ενδοχώρα σε θέματα ελέγχου αγοράς γης, 

μεταφορά τεχνολογίας και κεφαλαίου, στις διαδικασίες εγγραφής των επιχειρήσεων και 

του αλλοδαπού εργατικού δυναμικού τους, στο μέγεθος των αποδοχών τους και στην 

μεταφορά των κερδών των επιχειρήσεων. 

Η εγκατάσταση επιχείρησης σε κάποια από αυτές τις ειδικές ζώνες παρέχει αρκετά 

οφέλη για τις αλλοδαπές επιχειρήσεις. Στις ελεύθερες ζώνες επιτρέπεται η άσκηση κάθε 

βιομηχανικής ή εμπορικής δραστηριότητας και παροχής υπηρεσιών και παρέχεται η 

δυνατότητα σύστασης εταιρίας εξ ολοκλήρου ξένου κεφαλαίου. Επίσης, χωροταξικά 

διαθέτουν μεγάλες εκτάσεις για την αγορά γης με σκοπό την κατασκευή εργοστασίων 

και γεωγραφικά εξασφαλίζουν εύκολη πρόσβαση στα μεγάλα αστικά κέντρα ενώ είναι 

τοποθετημένες κοντά σε μεγάλα και διεθνή εμπορικά λιμάνια (Σαγκάη, Χονγκ Κονγκ), 

αλλά και στις γειτονικές αγορές της Κίνας. Οι περιοχές είναι ιδιαίτερα  αναβαθμισμένες 

και διαθέτουν σύγχρονα δίκτυα διανομής και μεταφορικές υποδομές, καθώς εκεί 

εδρεύουν τράπεζες, εταιρίες συμβούλων και μεταφορικές εταιρίες ενώ, εκτός από 

μεγάλες καταναλωτικές αγορές αποτελούν και μεγάλη πηγή εξειδικευμένου εργατικού 

δυναμικού λόγω της υψηλής εσωτερικής μετανάστευσης στις περιοχές αυτές που έχουν 

αυξήσει σε μεγάλο ποσοστό τον πληθυσμό τους. 

Παράλληλα, προσφέρουν σημαντικά χρηματοδοτικά και φορολογικά κίνητρα καθώς ο 

εταιρικός φόρος στις ζώνες είναι 15%, ενώ δεν υπάρχουν δασμοί για την εισαγωγή 
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τεχνολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού για τις εγκαταστάσεις των εταιριών. Τα 

προϊόντα που παράγονται από τις εταιρίες που εδρεύουν στις ζώνες έχουν μειωμένη 

φορολογία όταν διατίθενται στην κινεζική αγορά. 

 Ακόμη, υπάρχει ελεύθερη διαχείριση των ισοτιμιών και ελεύθερη μετατροπή του ξένου 

νομίσματος σε Γουάν, όπως και ελεύθερη μεταφορά κεφαλαίων σε διεθνής τραπεζικούς 

λογαριασμούς ενώ και τα κέρδη που αποκομίζονται εντός της ζώνης μπορούν να 

επαναπατριστούν χωρίς περιορισμούς και δεσμεύσεις. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα 

δανεισμού τόσο σε Γουάν, όσο και σε ξένο νόμισμα αντίστοιχα. 

Κατά την ανάπτυξη των Ειδικών Ζωνών Εμπορίου, η Κυβέρνηση ίδρυσε μια 

κυβερνητική μη κερδοσκοπική οργάνωση (CADZ), με στόχο να επιβλέπει  την ομαλή 

λειτουργία των Ζωνών και να τις προωθεί στους ξένους επενδυτές εξασφαλίζοντας την 

επιτυχία τους και είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη των συγκεκριμένων Ζωνών. 

Σήμερα, υπάρχουν 5 τύποι Οικονομικών Ζωνών  στην χώρα (Sari Wahyuni , Esther Sri 

Astuti S.A., Mardha Thilla Amelia, 2011), οι Ζώνες ελεύθερου εμπορίου (Free Trade 

Zones) , οι οικονομικές και τεχνολογικές αναπτυξιακές ζώνες (Economic & 

Technological Development Zones), οι βιομηχανικές ζώνες υψηλής τεχνολογικής 

ανάπτυξης (High-Tech Industrial Development Zones), οι εθνικές ζώνες συνοριακής 

και οικονομικής συνεργασίας (National Border & Economic Cooperation Zones) και οι 

ζώνες μεταποιητικού εξαγωγικού εμπορίου (Export Processing Zones) . 

 

 

8. Διμερείς Σχέσεις Ελλάδας Κίνας 

8.1 Διμερείς συμφωνίες 

Στην σημερινή εποχή είναι πολύ σημαντικό μια χώρα να έχει διμερείς σχέσεις, 

τόσο σε πολιτικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο με άλλες χώρες ώστε να μπορεί να 

εφαρμόσει μια καλή εξωτερική πολιτική και να αποκομίζει οφέλη. Οι σχέσεις μεταξύ 

της Ελλάδας με την Κίνα είναι σε πολύ καλό επίπεδο και χαρακτηρίζονται από 

πληθώρα συμφωνιών συνεργασίας στον εμπορικό, στον οικονομικό, στον 

επιστημονικό, τον τεχνολογικό και στον πολιτιστικό τομέα (Υπουργείο εξωτερικών) , οι 

οποίες άρχισαν να υπογράφονται από το 1973, ενώ καταλυτικό ρόλο στη σχέση υπήρξε 

η Κοινή Δήλωση Συνολικής Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης Ελλάδος- Κίνας που 

υπεγράφη το 2006. 
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Οι σημαντικότερες συμφωνίες που έχουν υπογραφεί, σύμφωνα με το Υπουργείο 

εξωτερικών της Ελλάδος, είναι οι παρακάτω:  

 Συμφωνία Εμπορίου και Πληρωμών (Πεκίνο, 23/5/1973). 

 Συμφωνία περί Αμοιβαίας Προστασίας Εμπορικών και Βιομηχανικών Σημάτων 

(Πεκίνο, 19/4/1975). 

 Συμφωνία Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας (Πεκίνο, 15/11/1979). 

 Συμφωνία Οικονομικής και Τεχνικής Συνεργασίας Ελλάδος-Λ. Δ. Κίνας 

(Πεκίνο, 25/6/1983). 

 Συμφωνία Συνεργασίας στον Τομέα του Τουρισμού (Πεκίνο, 16/4/1988). 

 Συμφωνία για την Προστασία και την Προώθηση των Επενδύσεων (Πεκίνο, 

25/6/1992) 

 Ναυτιλιακή Συμφωνία (16/10/1995). 

 Μνημόνιο Συνεργασίας για τη Διαχείριση των Θαλασσίων Πόρων και την 

αμοιβαία Επιστημονική και Τεχνική Συνεργασία (Αθήνα, 16/10/1995).  

 Πρωτόκολλο Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας (Πεκίνο, 

14/11/1995). 

 Πρωτόκολλο της 8ης Συνάντησης της Κοινής Επιτροπής Επιστημονικής και 

Τεχνολογικής Συνεργασίας (Πεκίνο, 16/10/2000).  

 Μνημόνιο Συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Γεωργίας της Ελληνικής 

Δημοκρατίας και του Υπουργείου Γεωργίας της Λ. Δ. Κίνας για Συνεργασία 

στον Αγροτικό Τομέα (υπεγράφη στις 25/6/2002, ν. 3222/2004). 

 Συμφωνία Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Γεωργίας της Ελληνικής 

Δημοκρατίας και της Κρατικής Διοίκησης Δασών της Λ.Δ.Κίνας για 

Συνεργασία στον Τομέα της Δασοπονίας (υπεγράφη στις 25/6/2002, ν. 

3117/2003).  

 Συμφωνημένα Πρακτικά της 9
ης

 Συνόδου της Μεικτής Διυπουργικής Επιτροπής 

Οικονομικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας μεταξύ Ελλάδος και Κίνας 

(Πεκίνο, Νοέμβριος 2005).  

 Συμφωνία μεταξύ Ελληνικής Δημοκρατίας και Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας 

για την Αποφυγή της Διπλής Φορολογίας και την Αποτροπή της Φοροδιαφυγής 

αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος (Πεκίνο, 3/6/2002), κυρώθηκε από την 

χώρα μας με τον υπ, αριθμό. 3331/2005 νόμο. 

 Μνημόνιο Κατανόησης για τις ΜΜΕπιχειρήσεων μεταξύ ΥΠΕΞ/ΥΠΑΝ και Υπ. 

Εμπορίου Κίνας (Πεκίνο, Ιανουάριος 2006). 
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 Συμφωνία συνεργασίας στον τομέα του τουρισμού μεταξύ Υπουργείου 

Τουριστικής Ανάπτυξης και China Tourism Administration (Πεκίνο, 

23/6/2006). 

 Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ του ΥΠΕΞ της Ελλάδος και του Κινεζικού 

Συμβουλίου Προώθησης του Διεθνούς Εμπορίου (CCPIT), για τη “Δημιουργία 

Δικτύου Συνεργασίας για την Υποστήριξη Επιχειρήσεων” (υπεγράφη στο 

Πεκίνο, στις 11 Μαΐου 2007, Ν. 3645/11.2.08, ΦΕΚ 27Α/14.2.08). 

 Υπογραφή Πρωτοκόλλου 11
ου

 Διμερούς Προγράμματος (2008-2009) 

Επιστημονικής & Τεχνολογικής Συνεργασίας ΥΠΑΝ/ΓΓΕΤ-MOST (Αθήνα, 

12/11/2007). 

 Μνημόνιο Κατανόησης για την τυποποίηση μεταξύ ΕΛΟΤ και Standardisation 

Administration of China (SAC) (υπεγράφη στην Αθήνα στις 24/1/2008). 

 Ειδικό Κτηνιατρικό Πιστοποιητικό για ελληνικά γαλακτοκομικά/τυροκομικά 

προϊόντα μεταξύ ΥΠΑΑΤ και AQSIQ (Ιούνιος 2007:εκδίδεται από τις αρμόδιες 

κτηνιατρικές υπηρεσίες της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης) (Ετήσια έκθεση 

2007). 

 Μνημόνιο Κατανόησης Διμερούς Συμφωνίας Αναπτυξιακής Συνεργασίας 

μεταξύ ΥΠΕΞ και Υπ. Εμπορίου Κίνας (Πεκίνο, 23/6/2008). 

 Ειδικό Κτηνιατρικό Πιστοποιητικό για ακατέργαστα δέρματα βοοειδών και 

αιγοπροβάτων μεταξύ ΥΠΑΑΤ και AQSIQ (Μάιος 2008: εκδίδεται από τις 

αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης). 

 Μνημόνιο Κατανόησης για την διαπίστευση μεταξύ του ΕΣΥΔ (Εθνικό 

Σύστημα Διαπίστευσης) και China National Accreditation Service for 

Conformity Assessment (CNAS) (Αθήνα, 25/11/2008). 

 Μνημόνιο Κατανόησης Υγειονομικού-Φυτοϋγειονομικού Πρωτοκόλλου για 

ακτινίδια (SPS protocol) μεταξύ ΥΠΑΑΤ και AQSIQ (Αθήνα, 24/11/2008). 

 Ειδικό Υγειονομικό Πιστοποιητικό για αλιεύματα μεταξύ ΥΠΑΑΤ και AQSIQ 

(Ιούλιος 2008, εκδίδεται από τις αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες της 

Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης). 

 Μνημόνιο κατανόησης για τη συνεργασία στον τομέα των επενδύσεων μεταξύ 

Invest in Greece Agency και κινεζικού Οργανισμού Beijing Investment 

Promotion Bureau (BIPB)( Αθήνα, 2009). 

 Μνημόνιο Κατανόησης για τη συνεργασία στο Ναυτιλιακό Τομέα μεταξύ 

ΥπΟιΑΝ και κινεζικού Υπ. Μεταφορών(2010). 
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 Μνημόνιο Κατανόησης για την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας στον τομέα 

των επενδύσεων μεταξύ ΥπΟιΑΝ και κινεζικού Υπ. Εμπορίου(2010). 

 Συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της 

Γενικής Διοίκησης Επιθεώρησης Ποιότητας, Ελέγχου και Καραντίνας της 

Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, για τη συνεργασία σε θέματα ποιότητας, 

υγιεινής και ασφάλειας αγροτικών προϊόντων και τροφίμων(2011). 

 Μνημόνιο Κατανόησης για την προώθηση της επιχειρηματικής και επενδυτικής 

συνεργασίας στους τομείς των υποδομών και της μεταποίησης μεταξύ του 

Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του κινεζικού 

Υπουργείου Εμπορίου(2011). 

 Μνημόνιο Κατανόησης για τη συνεργασία στον τομέα του Τουρισμού μεταξύ 

της Πρεσβείας της Ελλάδος στο Πεκίνο και της Διοίκησης Τουρισμού της 

Επαρχίας Guangdong (2011) 

Βασικό πλαίσιο διαλόγου για θέματα οικονομίας και εμπορίου αποτελεί η Μικτή 

Διυπουργική Επιτροπή, η οποία συγκαλείται κάθε δύο έτη, με την τελευταία να 

πραγματοποιείται τον Νοέμβριο του 2012. 

 

8.2 Εμπορικές σχέσεις  Ελλάδας – Κίνας 

 Αρχικά, πρέπει να αναφέρουμε ότι η Κίνα έχει συνάψει εμπορικές σχέσεις με 

την Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και δεκαετίες με τα τελευταία χρόνια οι δεσμοί τους να 

ισχυροποιούνται εξαιτίας, κυρίως, της μεγάλης ανάπτυξης της οικονομίας της Κίνας και 

σήμερα έφτασε να αποτελεί τον 2
ο
 μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο της ένωσης, πίσω μόνο 

από τις ΗΠΑ. Η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος εισαγωγέας (European Commission) 

προϊόντων της Ε.Ε. και αντίστοιχα, αποτελεί τον βασικό προορισμό των ευρωπαϊκών 

εξαγωγών.  

Οι εμπορικές συναλλαγές τους ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ σε αξία την μέρα 

με την Κίνα να εξάγει στην Ευρώπη μηχανήματα, υποδήματα, έπιπλα και παιχνίδια, 

ενώ εισάγει από την Ένωση μηχανολογικό και τεχνολογικό εξοπλισμό, μηχανοκίνητα 

οχήματα και χημικές ουσίες. Οι συνολικές συναλλαγές έφτασαν τα 428 δισεκατομμύρια 

το 2014, με τις εξαγωγές προϊόντων προς την Κίνα να φτάνουν τα 148 δισεκατομμύρια 

ευρώ και τις εισαγωγές, αντίστοιχα, τα 280 δισεκατομμύρια περίπου. 
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Πίνακας 8.2α: Εμπόριο αγαθών Ε.Ε. - Κίνας 

 

 Πηγή: Eurostat Comext Statistical 

Αντίθετα, το εμπόριο στις υπηρεσίες είναι πολύ μικρότερο με τις εξαγόμενες υπηρεσίες 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Κίνα να είναι μόνο το 20%, ήτοι περίπου 50 

δισεκατομμύρια, των εξαγωγών των εμπορευμάτων και αυτό οφείλεται στα εμπόδια 

που υπάρχουν ακόμα, στο κανονιστικό πλαίσιο, που δυσκολεύουν την πρόσβαση στην 

αγορά της Κίνας. 

 

Πίνακας 8.2β: Εμπόριο υπηρεσιών Ε.Ε.- Κίνας 

 

Πηγή: Eurostat Comext Statistical 

Έχουν συνάψει αρκετές συμφωνίες μεταξύ τους για να διασφαλίσουν τις εμπορικές 

συναλλαγές και να υπερκεράσουν τα εμπόδια και τις δυσκολίες στην πραγματοποίηση 

επενδύσεων στις αγορές τους. Η Ελλάδα ως χώρα –μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
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απολαμβάνει τα προνόμια αυτών των συμφωνιών για να μπορέσουν οι ελληνικές 

εταιρίες  να εξάγουν στην Κίνα και να πραγματοποιούν επενδύσεις  για την είσοδό τους 

στην κινεζική αγορά ευκολότερα και όντας οι επενδύσεις και οι επενδυτές, 

προστατευμένοι βάσει και των διμερών συμφωνιών.    

 

8.2.1 Διμερές εμπόριο 

Το διμερές εμπόριο αγαθών μεταξύ Ελλάδας και Κίνας αναπτυσσόταν θετικά τα 

τελευταία χρόνια με τις σχέσεις των δύο χωρών να γίνονται όλο και ισχυρότερες τα 

τελευταία χρόνια με τις εμπορικές συναλλαγές και ανταλλαγές μεταξύ τους να 

αυξάνονται. Τον τελευταίο χρόνο, όμως υπήρξαν διαφοροποιήσεις στις εμπορικές 

σχέσεις λόγω και της κρίσης που διέπει την Ελλάδα και προκαλεί προβλήματα στην 

οικονομία. 

Σύμφωνα με την ΕΛ. ΣΤΑΤ. Και την έκθεση του Υπουργείου Εξωτερικών, οι ελληνικές 

εξαγωγές προς την Κίνα παρουσίασαν απότομη κάμψη της τάξεως του 34%  φτάνοντας 

στα 278,5 εκατ. Ευρώ από τα 419,7 εκατ. Ευρώ που ήταν το 2013, ενώ αντίθετα οι 

εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 14%.  

Πίνακας 8.2.1:  Διμερές Εμπόριο Ελλάδος-Κίνας τα τελευταία τρία έτη  

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΜΕΡΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΚΙΝΑΣ ( ΕΥΡΩ) 

 2012 2013 2014 ΜΕΤΑΒΟΛΗ % 

2013-2014 

ΕΞΑΓΩΓΕΣ 381.958.524 419.716.282 
278.28.155 

-34 

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 2.290.541.187 2.194.147.182 
2.492.120.849 

14 

ΟΓΚΟΣ 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
2.672.499.711 2.613.863.464 2.770.649.004 6 

ΙΣΟΖΥΓΙΟ -1.908.582.663 -1.774.430.900 
-2.213.592.694 

25 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ Επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ 

Η πτώση αυτή οφείλεται στην κατακόρυφη κάμψη των πρώτων υλών (πετρέλαιο, 

μάρμαρο, βαμβάκι), οι οποίες μεταβάλλονται ανάλογα με τις ανάγκες τις εγχώριας 

παραγωγής ή είναι εύκολο να βρεθούν σε άλλες χώρες φθηνότερα. Ενώ σημαντικό 

ρόλο διαδραμάτισαν και τα εμπόδια στα ελληνικά τρόφιμα και ποτά που έλαβε η 

κινεζική κυβέρνηση στα πλαίσια της προστασίας της διαβίωσης του αγροτικού 

πληθυσμού. 
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Οι απώλειες ανά κατηγορία προϊόντος, ήταν μεγάλες για το μάρμαρο το οποίο 

παρουσίασε πτώση κατά 8,13% σε αξία και 7,75% σε όγκο διότι ο κατασκευαστικός 

κλάδος της Κίνας  βρίσκεται σε ύφεση. Λόγω των περιορισμένων δανειοδοτήσεων. 

Επίσης, πτώση σημείωσαν και οι εξαγωγές μας στα πετρελαιοειδή καθώς μειώθηκαν 

κατά 66% σε αξία και κατά 67% σε ποσότητα καταλαμβάνοντας φέτος το 14,62% από 

22,4% του 2013, των συνολικών εξαγωγών. 

Πλήγμα υπέστη και το βαμβάκι, σύμφωνα με τον Σύνδεσμο Εξαγωγέων Κρήτης,  το 

οποίο κατείχε την τρίτη θέση των συνολικών εξαγωγών με ποσοστό 22,03%  και η 

πτώση του τα τελευταία δύο χρόνια έφτασε το 76,69% σε αξία, κυρίως εξαιτίας της 

πώλησης της Κίνας των αποθεμάτων της σε βαμβάκι σε προνομιακές τιμές. 

Σύμφωνα με τις κινεζικές στατιστικές η χώρα μας είχε μεγαλύτερη πτώση από τις 20 

πρώτες εξαγωγικές χώρες στην Κίνα και κατατάσσεται στην 20
η
 θέση: 

Πίνακας 8.2.2: Οι 20 πρώτες εξαγωγικές χώρες στην Κίνα 

 

Country 
Quantity in 

kg 
Value in $ 

Year- on-

Year 

Year-on-

Year 

Quantity 

±% 
Value ±% 

1 111 India 823.125.245 1.528.699.476 -31 -31,7 

2 
502 United    

States 
550.458.578 1.258.390.548 -52,2 -48,3 

3 
601 

Australia 
495.613.301 1.079.991.840 -37,7 -38,6 

4 
149 

Uzbekstan 
170.529.117 331.248.836 -37,7 -39,1 

5 410 Brazil 144.096.145 276.252.385 -9,7 -15,3 

6 
251 

Burkina Faso 
57.146.019 115.996.766 -39,5 -37,9 

7 203 Benin 36.383.371 74.510.322 -14,5 -11 

8 
206 

Cameroon 
29.837.483 60.701.025 -54,6 -54 

9 429 Mexico 22.692.204 41.277.350 -53,3 -54,6 

10 
223 Cote D 

Ivoire 
16.278.001 33.102.565 -50,6 -47,7 
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11 
254 

Zimbabwe 
12.851.262 22.931.808 -56,7 -60,2 

12 229 Mali 10.753.589 21.896.920 -79,6 -79,4 

13 246 Sudan 9.121.602 17.292.779 -59,6 -60,5 

14 215 Egypt 3.745.412 13.808.385 -64,6 -59,3 

15 115 Israel 3.415.008 13.369.920 -69 -63,3 

16 247 Tanzania 6.365.503 11.927.735 -75 -72,8 

17 310 Greece 6.024.840 11.395.463 -78,7 -80,2 

18 
 402 

Argentina 
4.931.230 9.471.257 -16,1 -6 

19 312 Spain 4.150.122 8.147.459 -64,9 -64,5 

20 248 Togo 3.811.910 7.801.431 -51,1 -49,2 

 TOTAL 

CHINA 

2.438.463.06

8 
4.989.773.204 -41,2 -40,9 

Πηγή: Τελωνεία Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας  

Εξίσου σημαντικές απώλειες κατέγραψαν τα γουναρικά, με τις απώλειες να φτάνουν 

79% σε αξία και 83% σε ποσότητα, των οποίων η πτώση οφείλεται κυρίως στην 

πολιτική λιτότητας και καταπολέμησης της διαφθοράς αλλά και λόγω της κλιματικής 

ομαλότητας τον χειμώνα, όπου τα τελευταία δύο χρόνια η θερμοκρασία σπάνια έπεσε 

κάτω από το μηδέν (Έκθεση  Γραφείου οικονομικών και εμπορικών υποθέσεων, 2014). 
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Πίνακας 8.2.3: Κύρια εξαγώγιμα προϊόντα της Ελλάδας προς την Κίνα, 2012-2014  

ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2012 2013 2014 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ  

2013-2014 

Μάρμαρα, τραβερτίνες και 

άλλοι ασβεστόλιθοι 
88.204.807 97.495.779 89.565.240 -8.13 

Λάδια από πετρέλαιο ή 

από ασφαλτούχα ορυκτά 
85.615.206 120.261.020 40.712.901 -66.15 

Εμπιστευτικά προϊόντα  22.826.654 24.410.144 19.128.001 -21.64 

Σιδηροπυρίτες άφρυκτοι 1.552.438 21.569.837 12.154.329 -43.65 

Χαρτί ή χαρτόνι για 

ανακύκλωση 
12.415.403 10.441.131 10.740.614 2.87 

Απορρίμματα και 

θραύσματα από χαλκό 
33.378.973 22.664.417 10.314.671 -54.49 

Ελάσματα και ταινίες, από 

αργίλιο 
14.038.593 20.408.231 10.174.235 -50.15 

Μεταλλεύματα πολυτίμων 

μετάλλων και τα 

εμπλουτισμένα από αυτά 

0 0 8.734.390  

Βαμβάκι, μη λαναρισμένο 

ούτε χτενισμένο 
60.987.758 31.428.182 7.326.030 -76.69 

Χρωστικές ύλες συνθετικές 

οργανικές 
3.226.648 3.279.241 5.766.062 75.84 

Στροβιλοκινητήρες, 

στροβιλοπροωθητήρες κα 
0 0 4.863.658  

Θερμαντήρες νερού και 

θερμοσυσκευές που 

βυθίζονται στο νερό. 

Ηλεκτρικές συσκευές 

213.154 4.423.932 4.465.519 0.94 

Μέρη που αναγνωρίζονται 

ότι προορίζονται για 

εμβολοφόρους κινητήρες 

88.216 689.305 4.331.127 528.33 

Ελαιόλαδο και τα 

κλάσματά του 
8.989.605 6.518.976 4.245.619 -34.87 

Φάρμακα 1.274.165 739.716 3.157.490 326.85 
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Ακτινίδια 1.218.381 1.188.306 2.550.015 114.59 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ 

 Σημαντική κάμψη παρατηρείται και στις εξαγωγές ελαιόλαδου κατά 34,87% που 

οφείλεται κυρίως πολιτική λιτότητας της κυβέρνησης, και όχι στην κακή σοδειά, η 

οποία μείωσε τα κυβερνητικά δώρα, όπως θεωρείται το λάδι (επιχειρηματικό δώρο 

πολυτελείας). Για το λόγο αυτό επισημαίνεται από την Πρεσβεία μας στο Πεκίνο ότι 

παρά το καλό όνομα του ελληνικού ελαιόλαδου στην αγορά με την κάμψη αυτή μπορεί 

να αντικατασταθεί από άλλα φθηνότερα, όπως του Μαρόκου. 

Ανάλογη πτώση σημείωσαν και τα κρασιά, για τον ίδιο λόγο  με το ελαιόλαδο, με την 

μείωση να φτάνει το 24,74% ήταν όμως πιο ήπια σε σχέση με άλλες χώρες με πιο 

ακριβό κρασί τα οποία θεωρήθηκαν υπερπολυτελείας. 

Στον αντίποδα, κάποια από τα προϊόντα σημείωσαν αύξηση των εξαγωγών τους, με το 

ακτινίδιο να σημειώνει τη μεγαλύτερη άνοδο με τις εξαγωγές του να 

υπερδιπλασιάζονται  στα 2.550.015 ευρώ, γεγονός που δείχνει την θετική προοπτική για 

τα ελληνικά φρούτα. Τα νερά παρουσιάζουν μια σταθερή και σημαντική άνοδο τα 

τελευταία χρόνια με ανάπτυξη 127,15% και οι ελληνικοί χυμοί και το μέλι έχουν 

αρχίσει να κερδίζουν το καταναλωτικό κοινό. 

Παρατηρούμε, λοιπόν την ανάγκη για αύξηση χαρτοφυλακίου προϊόντων που εξάγουμε 

καθώς τα 15 πρώτα καταλαμβάνουν το 80% των συνολικών εξαγωγών και για τον λόγο 

αυτό είναι ευμετάβλητα και επηρεάστηκαν σε μεγάλο βαθμό από τη διακύμανση των 

δύο τριών πρώτων. 

 

9. Μορφές επιχείρησης ξένης επένδυσης  

Η Λαϊκή δημοκρατία της Κίνας προσπαθεί να προσφέρει πολλούς 

διαφορετικούς τρόπους ώστε να διευκολύνει την ξένη επένδυση και θα το αναλύσουμε 

και παρακάτω. Η πιο κοινή μορφή τέτοιας επένδυσης είναι η Ομόρρυθμη  εταιρία  

ξένων  επιχειρήσεων  και  ιδιωτών  (Foreign‐ Invested Partnership Enterprise), στην 

οποία οι ξένοι επενδυτές συμμετέχουν στην επένδυση με ποσοστό 25% τουλάχιστον. 
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Άλλες μορφές
19

 ξένης επένδυσης μπορεί να είναι η Μετοχική μικτή εταιρία (Foreign 

Equity Joint Venture), η Συνεταιριστική μικτή εταιρία (Foreign Contractual Joint 

Venture), η Εξ ολοκλήρου ξένη εταιρία (Wholly Foreign- owned Enterprise), όπως και 

το Γραφείο αντιπροσώπευσης (Representative office) και το Υποκατάστημα (Branch 

Office) και Υπεράκτια εταιρία (Offshore Company).  

 

 

Εικόνα 9.1: Μορφές εταιριών ξένης επένδυσης στην Κίνα 

 

9.1 Μετοχική Μικτή Εταιρία (Chinese‐ foreign equity joint venture)  

Η Μετοχική μικτή εταιρία είναι υποχρεωτική, σε μερικές περιπτώσεις δραστηριοτήτων, 

όπως σε τομείς περιορισμού των ξένων επενδύσεων. Τέτοιοι τομείς είναι η εκπαίδευση, 

οι εξορύξεις, οι υπηρεσίες υγείας, οι ασφάλειες, οι τηλεπικοινωνίες κ.α. Ο τύπος 

εταιρίας αυτός είναι ξεχωριστό νομικό πρόσωπο και υπόκειται στην νομοθεσία της 

Κίνας. Ουσιαστικά είναι εταιρία περιορισμένης ευθύνης (Limited Liability Company, 

LLC Co/Ltd CO) και το ελάχιστο απαιτούμενο εγγεγραμμένο κεφάλαιο είναι τα 30.000 

γιουάν, πρακτικά όμως το κεφάλαιο μπορεί να είναι μεγαλύτερο (O’ Melveny & Myers, 

2005), αφού αυτό καθορίζεται μετά από εξέταση της αίτησης σύστασης της επιχείρησης 

κατά την οποία υπολογίζονται παράγοντες όπως το αντικείμενο και το εύρος της 

επιχειρηματικής δραστηριότητας.  

                                                             
19

 Investment in the People’s Republic of China,  kpmg.com/cn 
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Στις μικτές μετοχικές εταιρίες το ποσοστό του ξένου επενδυτή πρέπει να είναι 

τουλάχιστον το 25% του συνολικού εγγεγραμμένου κεφαλαίου και η επένδυση μπορεί 

να έχει είτε τη μορφή χρημάτων στο κεφάλαιο είτε με τίτλους ιδιοκτησίας και 

δικαιώματα χρήσης, είτε με κτιριακές εγκαταστάσεις, είτε βάζοντας την εξειδικευμένη 

τεχνολογία ή τον μηχανολογικό εξοπλισμό. Οι Μεικτές Εταιρείες έχουν, συνήθως, 

ορισμένη διάρκεια λειτουργίας, από τριάντα έως εξήντα έτη, μπορούν όμως να είναι και 

απεριόριστης διάρκειας, ιδίως όταν περιλαμβάνουν τη μεταφορά προηγμένης 

τεχνολογίας.  

Η συγκεκριμένη μορφή εταιρίας της δίνει το δικαίωμα να διατηρεί λογαριασμό σε 

συνάλλαγμα ώστε να πραγματοποιεί συναλλαγές και έχει τη δυνατότητα να δανείζεται 

και από κινέζικες τράπεζες και από τράπεζες του εξωτερικού
20

, αν δεν υπερβαίνουν τη 

διαφορά ανάμεσα στο εγγεγραμμένο μετοχικό κεφάλαιο και στο συνολικό υπενδυμένο 

κεφάλαιο, ενώ της επιτρέπεται ο επαναπατρισμός των κερδών της επιχείρησης και των 

εισοδημάτων των εργαζόμενων αυτής. 

Ο τύπος επιχείρησης
21

 αυτός προτιμάται από τους ξένους επενδυτές ώστε να 

εκμεταλλευτούν τη γνώση της εγχώριας αγοράς, τις γνωριμίες του εγχώριου εταίρου 

καθώς προσφέρει, αντίστοιχα την τεχνολογία, την τεχνογνωσία και την εμπειρία στο 

μάρκετινγκ, ενώ θεωρείται και ότι τους παρέχει περισσότερα εχέγγυα έναντι του 

Κινέζου συνεταίρου καθώς διοικούν την επιχείρηση και οι δύο εταίροι και συμμετέχουν 

στα κέρδη, στους κινδύνους και στις ζημίες ανάλογα με το ποσοστό της συμμετοχής 

τους στο μετοχικό κεφάλαιο. 

 

9.2 Συνεταιριστική Μικτή Εταιρία (Chinese‐foreign contractual joint 

venture) 

Όμοια με την μικτή μετοχική εταιρία, έτσι και η  Συνεταιριστική μικτή εταιρία είναι 

υποχρεωτική για ορισμένους τομείς, ενώ και το ποσοστό του ξένου εταίρου δεν πρέπει 

να είναι μικρότερο από το 25% του συνολικού κεφαλαίου, αντίθετα για τον Κινέζο 

εταίρο δεν απαιτείται ελάχιστο ποσοστό επένδυσης. 

                                                             
20

 Law of the People's Republic of China on Chinese - Foreign Equity Joint Ventures, 

http://www.china.org.cn/english/DAT/214773.htm 
21

 LAW OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA ON CHINESE-FOREIGN Equity JOINT VENTURES, 2001, 

http://pingtan.chinadaily.com.cn/2012-08/28/content_15946034.htm 

http://www.china.org.cn/english/DAT/214773.htm
http://pingtan.chinadaily.com.cn/2012-08/28/content_15946034.htm
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Στην Συνεταιριστική
22

 μικτή εταιρία ορίζονται στην ιδρυτική συμφωνία ξεκάθαρα και 

σαφώς τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των εταίρων. Ο ξένος εταίρος συνεισφέρει 

και πάλι είτε με χρήματα στο κεφάλαιο, είτε με τεχνολογικό εξοπλισμό, ενώ από τη 

μεριά του ο Κινέζος εταίρος προσφέρει την γη, τις κτιριακές εγκαταστάσεις και την 

εργασία καθώς η συμμετοχή του στο κεφάλαιο μπορεί να είναι μικρή.  

Η συγκεκριμένη μορφή εταιρίας θεωρείται πολύπλοκη και όχι τόσο συμφέρουσα για 

τον ξένο επενδυτή και για τον λόγο αυτό δεν προτιμάται ιδιαίτερα καθώς ο τύπος 

μετοχικής μικτής εταιρίας εμφανίζεται περισσότερο συμφέρον για τους επενδυτές. 

 

9.3 Εξ Ολοκλήρου Ξένη Εταιρία (Wholly foreign‐owned enterprise) 

Η συγκεκριμένη μορφή
23

 εταιρίας γίνεται με την εξ ολοκλήρου και από έναν ή 

περισσότερους ξένους επενδυτές και αφορά τις επενδύσεις με αντικείμενο τη 

βιομηχανική παραγωγή, τη μεταποίηση και διανομή και εμπορία. Είναι ξεχωριστό 

νομικό πρόσωπο και υπόκειται και αυτή στην κινεζική νομοθεσία (Limited Liability 

Company, LLC Co/Ltd Co) και το ελάχιστο απαιτούμενο κεφάλαιο είναι τα 30.000 

γιουάν. Πρακτικά, όμως εξαρτάται από το εύρος των δραστηριοτήτων και τον τόπο 

εγκατάστασης της επένδυσης, για παράδειγμα μια εμπορική εταιρία διανομής τροφίμων 

σε μεγάλη πόλη θα πρέπει να έχει μετοχικό κεφάλαιο τουλάχιστον 500.000RMB, 

δηλαδή περίπου 60.000 ευρώ, για εταιρίες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών 

απαιτείται κεφάλαιο 100.000 γιουάν.  

Η εξ ολοκλήρου ξένη εταιρία μπορεί να έχει λογαριασμό σε συνάλλαγμα για να 

πραγματοποιεί συναλλαγές με βάση τη νομοθεσία και τον έλεγχο που ισχύει. Επίσης, η 

εταιρία αυτής της μορφής θα πρέπει να δημιουργήσει ένα ταμείο πρόνοιας για τους 

εργαζόμενους της που θα περιλαμβάνει τουλάχιστον το 10% των κερδών της μετά τους 

φόρους. Τα κέρδη από τη λειτουργία της επιχείρησης μπορούν να επαναπατριστούν από 

τους ξένους επενδυτές, όπως και  το εισόδημα των αλλοδαπών εργαζομένων της. 

Η εξ ολοκλήρου ξένη εταιρία προτιμάται για τη δραστηριοποίηση στην κινεζική αγορά, 

αν η συνεργασία με τον κινέζο εταίρο θεωρείται σταθερή και αξιόπιστη αφού με την 

μικτή εταιρία μπορεί να δημιουργηθούν προβλήματα στη συνεργασία με τον Κινέζο 

εταίρο. 

                                                             
22

 Law of the PRC on Chinese-Foreign Contractual Joint Ventures, http://pingtan.chinadaily.com.cn/2012-

02/11/content_15946041.htm 
23 Investment in the People’s Republic of China, http://www.kpmg.com/cn/ 

http://pingtan.chinadaily.com.cn/2012-02/11/content_15946041.htm
http://pingtan.chinadaily.com.cn/2012-02/11/content_15946041.htm
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Τέλος, η Foreign‐Invested Commercial Enterprise (FICE) αποτελεί
24

 υποκατηγορία της 

παραπάνω μορφής και χρησιμοποιείται για να μπορεί να εμπορεύεται και να διανέμει 

εισαγόμενα και τοπικά προϊόντα με τα δικά της δίκτυα χονδρικής, λιανικής και 

franchise και να διαχειρίζεται και να ελέγχει την τα αποθέματα. 

 

9.4 Ομόρρυθμη Εταιρία ξένων επιχειρήσεων και ιδιωτών (Foreign‐ Invested 

Partnership Enterprise) 

Ο σκοπός του συγκεκριμένου τύπου εταιρίας είναι η διευκόλυνση
25

 των ξένων 

επιχειρήσεων να δραστηριοποιηθούν στην Κίνα. Χρειάζεται τουλάχιστον δύο εταίρους 

χωρίς περιορισμό στην εθνικότητα τους ενώ δεν απαιτείται κάποιο ελάχιστο ποσό 

κεφαλαίου για να ξεκινήσει η λειτουργία της. Επίσης, έχει τις πιο απλές διαδικασίες 

αδειοδότησης. Το μεγάλο της μειονέκτημα σε σχέση με τις προηγούμενες μορφές 

εταιριών είναι ότι σε αυτήν οι εταίροι δεσμεύονται με απεριόριστη ευθύνη για τις 

υποχρεώσεις της εταιρίας. 

 

9.5 Γραφείο Αντιπροσώπευσης (Representative office) 

Το γραφείο αντιπροσώπευσης ιδρύεται από μια ξένη εταιρία που υφίσταται για 

τουλάχιστον δύο χρόνια καταθέτοντας το καταστατικό του συμβολαιογραφικά. Δεν 

απαιτεί την κατάθεση κάποιου κεφαλαίου για την ίδρυση του και η άδεια του 

ανανεώνεται κάθε χρόνο. Το γραφείο Αντιπροσώπευσης δεν πραγματοποιεί εμπορικές 

πράξεις ώστε να έχει κέρδος, αλλά σκοπός του είναι η διασύνδεση με τα τοπικά 

κανάλια διανομής, να παρουσιάσει ένα προϊόν στην αγορά και να παρέχει 

συμβουλευτικές υπηρεσίες και ανταλλαγή τεχνολογίας. 

Έχει τη δυνατότητα να διατηρεί τραπεζικό λογαριασμό για να δέχεται εμβάσματα από 

την μητρική εταιρία και να πληρώνει τα τοπικά του έξοδα. Το Γραφείο 

Αντιπροσώπευσης επιτρέπεται να απασχολεί το πολύ τέσσερις ξένους αντιπροσώπους 

μαζί με τον υπεύθυνο του γραφείου, ενώ επειδή ανήκει σε ξένη εταιρία δεν εμπίπτει 

στον κινεζικό εργασιακό νόμο και είναι δύσκολο να προσλάβει άμεσα κινεζικό 

προσωπικό. 

                                                             
24

 Law of the People's Republic of China on Foreign Capital Enterprises, 

http://www.china.org.cn/english/features/investment/36754.htm 
25 Introducing the Foreign-Invested Partnership, http://www.chinabusinessreview.com/introducing-the-foreign-invested-partnership/ 

http://www.china.org.cn/english/features/investment/36754.htm
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Η φορολόγηση του γραφείου μπορεί να γίνει είτε  βάσει  των  εξόδων  

λειτουργίας του, είτε βάσει του ποσοστού των κερδών της μητρικής  που  οφείλονται σε 

αυτό. Από  1/3/2011, τα Γραφεία  Αντιπροσώπευσης  των  οποίων  η  μητρική  

εταιρία δραστηριοποιείται στον τομέα εμπορίου, της διαφήμισης  ή του τουρισμού,  

φορολογούνται σε  ποσοστό  15‐30%  επί  των  εξόδων  λειτουργίας  τους. 

Το γραφείο αντιπροσώπευσης είναι αρκετά προτιμητέα επιλογή για μια αρχική 

προσέγγιση της κινεζικής αγοράς, ώστε να διερευνηθεί και να εξοικειωθεί μια εταιρία 

και να αναζητήσει κατάλληλους συνεργάτες πριν πραγματοποιήσει μια μεγάλη 

επένδυση στην χώρα. 

 

9.6 Υποκατάστημα  (Branch Office)  και  Υπεράκτια  Εταιρία  (Offshore 

Company) 

Το υποκατάστημα  είναι ο σύνδεσμος της μητρικής εταιρίας με την χώρα στην 

οποία θέλει να δραστηριοποιηθεί. Ο ρόλος του είναι καθαρά συντονιστικός για την 

ξένη εταιρία στην Κίνα και όχι λειτουργικός διότι δεν διαθέτει νομικό πρόσωπο, ενώ 

δεν μπορεί και να πραγματοποιήσει εμπορικές συναλλαγές. Υποκαταστήματα στην 

Κίνα μπορούν να ανοίξουν(Επιχειρηματικός Οδηγός για τη Λ.Δ. της Κίνας, 2014) μόνο 

εμπορικές τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρίες ενώ η σύσταση τους επιτρέπεται μόνο 

στο Χονγκ Κονγκ. 
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ 

10. Στρατηγικές διείσδυσης 

10.1 Άμεσες ξένες επενδύσεις (Foreign Direct Investment) 

Οι άμεσες ξένες επενδύσεις ορίζονται οι επενδύσεις οι οποίες συνεπάγονται 

μεταφορά κεφαλαίου, τεχνολογίας και ανθρώπινου δυναμικού σε ξένες χώρες, δηλαδή 

η ίδρυση θυγατρικών επιχειρήσεων στο εξωτερικό, οι οποίες είναι μερικώς ή ολικώς 

ιδιοκτησία της μητρικής επιχείρησης (Κυρκίλης Δημήτρης, 2002, Χατζηδημητρίου Γ., 

2003). Έτσι, η παραγωγή και διάθεση των προϊόντων μπορεί να γίνεται όχι μόνο στην 

αγορά της χώρας εγκατάστασης και παραγωγής, αλλά και στις αγορές άλλων χωρών  

μαζί και της αγοράς της μητρικής επιχείρησης. Οι άμεσες ξένες επενδύσεις 

πραγματοποιούνται συνήθως από μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις.  

Η στρατηγική αυτή παρόλο που ενέχει υψηλούς επιχειρηματικούς κινδύνους, αποτελεί 

μια από τις πιο διαδεδομένες επιχειρηματικές δραστηριότητες. Οι άμεσες ξένες 

επενδύσεις πραγματοποιούνται είτε για τη μεταφορά παραγωγικών μονάδων, οι οποίες 

μπορεί να είναι υλικές, όπως είναι το μετοχικό κεφάλαιο, μηχανολογικός εξοπλισμός ή 

πρώτες ύλες, αλλά και άυλες όπως είναι η τεχνογνωσία, η παροχή υπηρεσιών και η 

οργάνωση της παραγωγής. 

Οι άμεσες ξένες επενδύσεις μπορούν να γίνουν με διάφορες μορφές, όπως θα 

αναλύσουμε παρακάτω (Παπαδάκης Βασίλης, 2002). 

10.1.1 Θυγατρική αποκλειστικής ιδιοκτησίας ( Wholly Owned Subsidiary) 

Στην θυγατρική αποκλειστικής ιδιοκτησίας, η μητρική της την έχει ιδρύσει σε 

μια ξένη χώρα εξ ολοκλήρου από την αρχή, δηλαδή μια νέα επιχείρηση ή να έχει 

εξαγοράσει μια υπάρχουσα τοπική επιχείρηση και στην οποία είναι ο μοναδικός 

μέτοχός της και έχει την αποκλειστική ευθύνη της διοίκησης της. Η θυγατρική 

επιχείρηση νομικά θεωρείται ως τοπική επιχείρηση και εμπίπτει στην τοπική 

νομοθεσία. Θυγατρικές αποκτούν οι πολυεθνικές που θεωρούν ότι το κόστος τους 

συμφέρει και έχουν την τεχνολογία ως συγκριτικό πλεονέκτημα της επιχείρησης ώστε 

να το καλύψουν. 

Τα βασικά πλεονεκτήματα αυτής της στρατηγικής άμεσης ξένης επένδυσης είναι ότι η 

μητρική εταιρία διατηρεί τον απόλυτο έλεγχο στη διοίκηση της νέας επιχείρησης και 
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στην παραγωγική της διαδικασία και την εφαρμογή των στρατηγικών της επιχείρησης 

τόσο σε τοπικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Ακόμη, με αυτόν τον τρόπο η μητρική 

επιχείρηση αυξάνει την κερδοφορία της αφού καρπώνεται ολόκληρο το σύνολο των 

κερδών της θυγατρικής της. 

Όμως, υπάρχουν και μειονεκτήματα στην στρατηγική αυτή, όπως ότι η μητρική 

επιχείρηση επιβαρύνεται με όλο το αρχικό κόστος της  επένδυσης, το οποίο θα είναι 

υψηλό καθώς κατασκευάζει από την αρχή την εγκατάσταση και ολόκληρη την 

παραγωγική διαδικασία σε μια ξένη χώρα. Επίσης, αναλαμβάνει όλους τους 

επιχειρηματικούς κινδύνους που υπάρχουν από αυτή την επέκταση των 

δραστηριοτήτων σε μια άγνωστη αγορά και για αυτό ίσως να υπάρχει και μια επιπλέον 

επιβάρυνση από την πρόσληψη ειδικών συμβούλων που είναι γνώστες των 

ιδιαιτεροτήτων της συγκεκριμένης αγοράς. Η συγκεκριμένη διαδικασία είναι αρκετά 

χρονοβόρα για να υλοποιηθεί. Τελευταίο αρνητικό, μπορεί να θεωρηθεί και το ότι η 

επιχείρηση εισέρχεται ως ξένη για τους καταναλωτές και σε πολλές αγορές, κυρίως 

αναπτυσσόμενων χωρών, αυτό μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα ως προς την 

αντιμετώπιση της από τους ντόπιους. 

 

10.1.2 Διεθνής κοινοπρακτική επιχείρηση (International Joint Venture) 

Η διεθνής κοινοπρακτική επιχείρηση είναι μια συνεργασία μεταξύ αλλοδαπών 

επιχειρήσεων με τοπικές επιχειρήσεις, για τη δημιουργία στην τοπική αγορά μιας νέας 

επιχείρησης (Χατζηδημητρίου Α. Γ., 2003). Η κάθε επιχείρηση της συμφωνίας 

συμβάλλει διαφορετικά στην κοινοπραξία είτε με κεφάλαιο, είτε με τεχνολογικό 

εξοπλισμό  ή με την τεχνογνωσία που διαθέτει ανάλογα με το καταστατικό της 

συμφωνίας που έχει συνταχθεί. Οι κοινοπραξίες προτιμούνται συνήθως όταν τα κόστη 

εγκατάστασης και εξοπλισμού είναι πολύ μεγάλα και το ρίσκο της επένδυσης αρκετά 

υψηλό. 

Τα πλεονεκτήματα της δημιουργίας κοινοπραξίας είναι ότι μοιράζονται τα κόστη της 

επένδυσης σε πολλές επιχειρήσεις, όπως επίσης και οι επιχειρηματικοί κίνδυνοι 

μειώνοντας έτσι τις επιπτώσεις. Παράλληλα, η αλλοδαπή επιχείρηση αποκτά έναν 

τοπικό εταίρο, ο οποίος γνωρίζει την αγορά, των πολιτισμικών χαρακτηριστικών της, 

του τρόπου λειτουργίας της τοπικής αγοράς, έχει διασυνδέσεις και γνωριμίες που θα 

την βοηθήσουν να προσαρμοστεί ομαλότερα και γρηγορότερα στις απαιτήσεις της 

αγοράς. Ακόμη, ο σχηματισμός κοινοπραξίας μπορεί να γίνει για θεσμικούς λόγους, για 
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να ξεπεραστούν νομικά προβλήματα αν σε κάποια χώρα δεν επιτρέπεται σε ξένες 

επιχειρήσεις ο έλεγχος του μετοχικού κεφαλαίου μιας επιχείρησης. 

Τα μειονεκτήματα της μεθόδου αυτής οφείλονται στο ότι ο έλεγχος της διοίκησης της 

κοινοπραξίας δεν είναι προνόμιο του ενός, αλλά συμμετέχουν όλα τα μέλη  της. Αυτό 

σημαίνει ότι η αλλοδαπή επιχείρηση δεν μπορεί να διοικήσει την κοινοπραξία όπως 

εκείνη θα επιθυμούσε για την επίτευξη των στρατηγικών της στόχων. Επιπλέον, τα 

κέρδη μοιράζονται στα μέλη της κοινοπραξίας, ενώ υπάρχει ιδιαίτερα αυξημένος ο 

κίνδυνος της αποτυχίας της συνεργασίας εξαιτίας διαφωνιών. Σημαντικό πρόβλημα 

μπορεί να δημιουργηθεί και από τις πολιτισμικές διαφορές μεταξύ των μελών που 

δυσκολεύουν την επικοινωνία τους. 

 

10.1.3 Εξαγορές 

Η μερική ή ολική εξαγορά είναι ο πιο γρήγορος τρόπος πραγματοποίησης 

άμεσης ξένης επένδυσης, με την οποία μια επιχείρηση αποκτά ένα ποσοστό ή ολόκληρο 

το μετοχικό κεφάλαιο μιας τοπικής επιχείρησης. Ανάλογα με το είδος της εξαγοράς 

ασκεί και τον αντίστοιχο έλεγχο στη διοίκηση της νέας εταιρίας. 

Πλεονέκτημα της στρατηγικής αυτής είναι η μείωση του κόστους και του χρόνου 

ανάπτυξης νέων προϊόντων, η δυναμική είσοδος σε μια νέα αγορά και η υπέρβαση των 

εμποδίων εισόδου. Τα μειονεκτήματα είναι ότι εμφανίζονται δυσκολίες κατά την 

ενοποίηση των εταιριών. 

 

10.1.4 Στρατηγικές συμμαχίες (International strategic alliances) 

Οι διεθνείς στρατηγικές συμμαχίες αποτελούν συμφωνίες συνεργασίας μεταξύ 

δύο ή περισσοτέρων επιχειρήσεων του ίδιου ή διαφορετικού κλάδου με κοινούς 

επιχειρηματικούς στόχους (Χατζηδημητρίου Γ., 2003). Στόχος της συμμαχίας μπορεί να 

είναι η επέκταση των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων στις διεθνείς αγορές ή η 

ισχυροποίηση των εταιριών αυτών στην διεθνή αγορά. Όταν οι στρατηγικές συμμαχίες 

σχηματίζονται από επιχειρήσεις με συμπληρωματικές  δραστηριότητες, τότε οι 

συμμαχίες ονομάζονται κάθετες στρατηγικές συμμαχίες , ενώ όταν σχηματίζονται από 

ομοειδής επιχειρήσεις ονομάζονται οριζόντιες στρατηγικές συμμαχίες. Οι στρατηγικές 

συμμαχίες θεωρούνται ως η μέθοδος διεθνούς επέκτασης με το σχετικά χαμηλότερο 
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οικονομικό κόστος και τους μικρότερους δυνατούς κινδύνους σε σχέση με τα 

σημαντικά οφέλη. Οι συμμαχίες αυτές προσφέρουν στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις 

τη δυνατότητα να ξεπεράσουν προβλήματα που έχουν ατομικά σε κεφάλαια και 

τεχνογνωσία.  

 

10.2 Εξαγωγές 

Οι εξαγωγές είναι η πιο απλή στρατηγική επέκτασης των δραστηριοτήτων μιας 

επιχείρησης στις διεθνείς αγορές. Η διαδικασία των εξαγωγών είναι αρκετά δύσκολη 

και πολύπλοκη σε σχέση με την διαδικασία πώλησης και διανομής στην εγχώρια αγορά. 

Οι εξαγωγές διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, τις άμεσες εξαγωγές και τις έμμεσες 

εξαγωγές. Στην κατηγορία των άμεσων εξαγωγών, η επιχείρηση αναλαμβάνει την 

εύρεση και επιλογή των χωρών στις οποίες θα εξάγει τα προϊόντα της   και διαχειρίζεται 

και ελέγχει όλη την διαδικασία εξαγωγής μέχρι και την παράδοση του προϊόντος στον 

αλλοδαπό πελάτη. Στις έμμεσες εξαγωγές η επιχείρηση παράγει το προϊόν αλλά η 

εξαγωγή του προϊόντος στις ξένες αγορές γίνεται μέσω διαμεσολαβητή και έτσι δεν 

ελέγχει τη διαδικασία εξαγωγής του προϊόντος της. 

Η μέθοδος των εξαγωγών χρησιμοποιείται από πολλές επιχειρήσεις ως τρόπος εισόδου 

σε μια νέα αγορά χωρίς μεγάλο ρίσκο και μέχρι να μάθουν την αγορά ώστε να 

προχωρήσουν σε κάποια μεγαλύτερη επένδυση. Επίσης, τους δίνει τη δυνατότητα να 

επεκταθούν και να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων τους στη νέα 

αγορά, ενώ δεν απαιτείται και η ύπαρξη εγκαταστάσεων στη νέα χώρα-αγορά. 

Αντιθέτως, με την διαδικασία των εξαγωγών υπάρχει η πιθανότητα της επιβολής 

πρόσθετου κόστους στην τιμή του προϊόντος λόγω του κόστους μεταφοράς, ή της 

αποθήκευσης ή κάποιων τελωνειακών δασμών. Ακόμη, οι διάφορες κυβερνήσεις 

μπορεί να προσθέσουν φραγμούς και περιορισμούς και να δυσκολέψουν τη διαδικασία, 

ενώ, τέλος και η πληροφόρηση είναι αργή, δύσκολη και όχι και τόσο αξιόπιστη επειδή 

η επιχείρηση δε βρίσκεται σε άμεση επαφή με την αγορά και το περιβάλλον και τους 

πελάτες στην χώρα εξαγωγής. 

Οι μέθοδοι των εξαγωγών διαφέρουν ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης που θέλει 

να εξάγει, με το προϊόν που θέλει να εξάγει και με την σημαντικότητα των εξαγωγών 

στην οικονομική της κατάσταση. 
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10.2.1 Τμήμα εξαγωγών 

Ένας τρόπος πραγματοποίησης εξαγωγών είναι μέσω του τμήματος εξαγωγών 

(export department) που θα λειτουργεί εντός της επιχείρησης είτε περιορισμένα 

ελέγχοντας μόνο τη διαδικασία των πωλήσεων και της αποστολής των παραγγελιών, 

είτε με την οργάνωση ολόκληρου τμήματος που θα ελέγχει όλη τη λειτουργία των 

εξαγωγικών δραστηριοτήτων της επιχείρησης. 

Η διαδικασία οργάνωσης ενός τμήματος εξαγωγών παρουσιάζει αρκετές δυσκολίες 

καθώς πολλές διαδικασίες που των εξαγωγικών λειτουργιών εμπλέκονται με 

διαδικασίες άλλων τμημάτων και ο υπεύθυνος του τμήματος θα αντιμετωπίζει 

δυσκολίες στον συντονισμό. Επίσης, μπορεί τα υπόλοιπα τμήματα να μην θεωρούν τις 

εξαγωγές υψηλής προτεραιότητας και να μην δίνουν την απαραίτητη προσοχή στις 

παραγγελίες και έτσι να παρουσιάζονται λάθη και να γίνονται καθυστερήσεις. Για τον 

λόγο αυτό η δημιουργία ενός τμήματος εξαγωγών θα πρέπει να γίνεται από επιχειρήσεις 

που έχουν σοβαρό εξαγωγικό προσανατολισμό και θέλουν να επενδύσουν κάποιο 

κεφάλαιο σε αυτό. 

10.2.2 Αντιπρόσωπος στη χώρα εξαγωγής 

Ο αντιπρόσωπος χρησιμοποιείται από επιχειρήσεις που έχουν μικρό τμήμα 

εξαγωγών και θέλει να προμηθεύει η ίδια τους ξένους πελάτες της, με τα προϊόντα της 

ή να τους τα προμηθεύει μέσω ενός τοπικού αντιπροσώπου. Η επιλογή του κατάλληλου 

αντιπροσώπου είναι κρίσιμη και σημαντική στην εξέλιξη των εξαγωγικών 

δραστηριοτήτων της επιχείρησης για αυτό και οι συνεργασίες που υπογράφονται είναι 

μακροχρόνιες. Σύμφωνα με τους Albaum, Strandskov και Duerr (1998) ένας καλός 

αντιπρόσωπος να έχει υψηλή αφοσίωση τόσο στο προϊόν όσο και στην αγορά, να είναι 

ικανός στο μάρκετινγκ και στον προγραμματισμό και να έχει αρκετές διασυνδέσεις 

στην χώρα εξαγωγής. 

10.2.3 Τοπικός εμπορικός πράκτορας ή εκπρόσωπος 

Ο τοπικός εμπορικός πράκτορας ή εκπρόσωπος είναι ένας μεσάζοντας που 

μεσολαβεί ανάμεσα στην επιχείρηση και τους πελάτες της. Μπορεί να έχει τη μορφή 

μικρής επιχείρησης ή να είναι και ένα άτομο. Ανάλογα με το μέγεθος του και τις 

δυνατότητες του μπορεί να ελέγχει μια γεωγραφική περιοχή ή και μια ολόκληρη χώρα 

ώστε να αντιπροσωπεύει το προϊόν. Ο ρόλος του είναι να βρίσκει και να επικοινωνεί με 
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τους πελάτες και να λαμβάνει τις παραγγελίες και να συγκεντρώνει σημαντικές 

πληροφορίες για τους καταναλωτές και την αγορά και να το μεταδίδει στην επιχείρηση. 

10.2.4 Τοπικός έμπορος ή διανομέας 

Ο τοπικός έμπορος ή διανομέας είναι κατά κανόνα μια επιχείρηση που διαθέτει 

την αποκλειστική αντιπροσώπευση των προϊόντων σε μια μεγάλη γεωγραφική περιοχή 

ή χώρα. Ο έμπορος διατηρεί δικά του αποθέματα του προϊόντος και το προμηθεύει 

στους καταναλωτές, έχοντας της δική του στρατηγική προώθησης και τιμολογιακής 

πολιτικής. 

Τα πλεονεκτήματα από την αντιπροσώπευση είναι σημαντικά, καθώς αποτελεί μέθοδο 

εξαγωγών χαμηλού κόστους αλλά και ρίσκου. Επιπλέον, η επιχείρηση  χρησιμοποιεί 

έμμεσα τις διασυνδέσεις και τις γνώσεις της αγοράς και τα δίκτυα διανομής του 

αντιπροσώπου της.  

Υπάρχουν όμως και μειονεκτήματα, καθώς, η επιχείρηση δεν έχει άμεση επαφή με την 

αγορά και τους καταναλωτές του προϊόντος της και ενημερώνεται μόνο μέσω τρίτου. Οι 

αντιπρόσωποι διακινούν πολλά προϊόντα και για αυτό δίνουν προτεραιότητα στο πιο 

σημαντικά για αυτούς, ενώ τέλος, επηρεάζουν και ένα σημαντικό κομμάτι του 

προϊόντος  που είναι η τιμολογιακή του πολιτική και διαφήμιση. 

10.2.5 Υποκατάστημα στη χώρα εξαγωγής 

Το υποκατάστημα είναι μια μέθοδος εξαγωγής. Αποτελεί φυσική προέκταση της 

επιχείρησης και διέπεται από τους νόμους της χώρας που εγκαθίσταται. Ο ρόλος του 

είναι η εύρεση νέων πελατών, η συγκέντρωση στοιχείων για την αγορά, τους 

καταναλωτές και η εξυπηρέτηση των πελατών.  

Με το υποκατάστημα η μητρική επιχείρηση ελέγχει σε μεγάλο βαθμό τις εξαγωγικές 

δραστηριότητες και έχει άμεση επαφή με τους πελάτες και την αγορά, έχοντας άμεση 

και έγκυρη πληροφόρηση για τις εξελίξεις, ενώ μπορεί και να ελέγχει τις διαδικασίες 

διανομής και προβολής του προϊόντος. Αντίθετα, σημαντικό μειονέκτημα είναι το 

κόστος ίδρυσης και συντήρησης του υποκαταστήματος στην αλλοδαπή χώρα, όπως και 

η δέσμευση κεφαλαίων για την εκπαίδευση κ επιμόρφωση του τοπικού προσωπικού, 

ενώ δύσκολη μπορεί να είναι και η κατανόηση και τήρηση του νομοθετικού πλαισίου 

της ξένης χώρας. 
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10.3 Συμφωνίες παραγωγής (Contract manufacturing) 

Με τις συμφωνίες παραγωγής πολλές επιχειρήσεις αναθέτουν την παραγωγή 

ενός προϊόντος ή ενός τμήματος του σε μια άλλη τοπική επιχείρηση, για συγκεκριμένο 

χρονικό διάστημα, διατηρώντας όμως τον καθορισμό της στρατηγικής προώθησης, 

τιμολόγησης και διανομής του προϊόντος (Χατζηδημητρίου Α. Γιάννης, 2003). Οι 

συμφωνίες παραγωγής εμφανίζονται συνήθως στον τομέα της παραγωγής προϊόντων 

ένδυσης, υπόδησης, τροφίμων και φαρμάκων. Με τον τρόπο αυτό η επιχείρηση 

βελτιώνει τη ανταγωνιστικότητα της καθώς χαμηλώνει το κόστος παραγωγής. 

Με τον τρόπο αυτό η επιχείρηση που αναθέτει την παραγωγή του προϊόντος της σε 

εταιρία άλλης χώρας, βελτιώνοντας την παραγωγική της δυναμικότητα χωρίς να 

αναλάβει κινδύνους σε μια ξένη χώρα και χωρίς να επενδύσει κεφάλαιο. Επίσης, η 

στρατηγική αυτή επιτρέπει στην επιχείρηση να αναπτυχθεί ταχύτατα και να εισέλθει το 

προϊόν της σε μια νέα αγορά χωρίς να δαπανηθούν χρόνος και κεφάλαιο. Σε περίπτωση 

επιβολής εμποδίων και περιορισμών στις εξαγωγές την αλλοδαπής χώρας , οι 

συμφωνίες είναι γρήγορος και φθηνός τρόπος αντιμετώπισης τους. 

Τα μειονεκτήματα που έχει από την υλοποίηση των συμφωνιών παραγωγής είναι ότι 

για να επιτύχουν πρέπει να γίνει σοφή επιλογή συνεργατών ώστε να διασφαλίζονται οι 

προδιαγραφές του προϊόντος. Η αναθέτουσα εταιρία θα πρέπει να προσέχει την 

ποσότητα των τεχνολογιών και της τεχνογνωσίας που θα μοιραστεί, διότι μπορεί να 

δημιουργήσει από μόνη της έναν ανταγωνιστή. 

 

10.4 Συμφωνίες παραχώρησης δικαιωμάτων εκμετάλλευσης (Licensing) 

Με τις συμφωνίες παραχώρησης δικαιωμάτων εκμετάλλευσης μια επιχείρηση 

παραχωρεί το δικαίωμα σε μια άλλη, τον δανειολήπτη ( licensee), να χρησιμοποιεί την 

τεχνολογία και την τεχνογνωσία της για να παράγει και να διαθέτει προϊόντα με 

αντάλλαγμα ένα προκαθορισμένο ποσό ή μια αμοιβή σε μορφή ποσοστού επί της τιμής 

ανά μονάδα προϊόντος (Παπαδάκης Βασίλης, Στρατηγική των επιχειρήσεων, 2002).  

Χρησιμοποιούνται συνήθως για άυλα χαρακτηριστικά όπως οι ευρεσιτεχνίες, τα 

εμπορικά σήματα και η πνευματική ιδιοκτησία. 

Τα πλεονεκτήματα που παρέχουν οι συμφωνίες παραχώρησης δικαιωμάτων 

εκμετάλλευσης είναι ότι λόγω της φύσης της μεθόδου η επιχείρηση αυξάνει τα κέρδη 
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της χωρίς την δέσμευση κεφαλαίων και ανθρώπινου δυναμικού και δίχως του υψηλούς 

επιχειρηματικούς κινδύνους από την εγκατάσταση σε μια ξένη χώρα. Επίσης, δίνει τη 

δυνατότητα στο προϊόν να εισέλθει γρήγορα στην αγορά-στόχο και να αποφύγει τυχόν 

περιορισμούς και δεσμεύσεις που μπορεί να επιβάλλει η  κυβέρνηση κάνοντας δύσκολη 

της διάθεση του προϊόντος στην νέα αγορά. Επιπροσθέτως, παρέχει τη δυνατότητα 

εισόδου σε νέα αγορά ακόμη και αν δεν έχει η επιχείρηση έμπειρο προσωπικό ή αρκετά 

κεφάλαια ενώ, τέλος, οι συμφωνίες αυτές κάνουν γνωστό το προϊόν σε νέες αγορές και 

επιμηκύνουν έτσι τον κύκλο ζωής του προϊόντος.  

Από την άλλη, η στρατηγική αυτή παρουσιάζει και κάποια σημαντικά μειονεκτήματα 

κατά τα οποία η επιχείρηση που μοιράζεται την τεχνογνωσία να κινδυνεύει να 

δημιουργήσει έναν ανταγωνιστή της με το πέρας της συμφωνίας, ο οποίος θα έχει την 

ίδια τεχνολογία και τεχνογνωσία. Παράλληλα, θα πρέπει να συμφωνηθεί και ότι το 

προϊόν που θα παράγει η δανειολήπτρια εταιρία δε θα είναι ποιοτικά κατώτερο διότι θα 

κινδυνεύει η φήμη της εταιρίας αλλά και του προϊόντος και αυτό διότι η παραχωρούσα 

επιχείρηση δεν ελέγχει την στρατηγική και την συμπεριφορά της άλλης επιχείρησης και 

τις τιμολογιακές στρατηγικές και τις στρατηγικές προβολής και διανομής.  

Έτσι, λοιπόν, η στρατηγική της παραχώρησης δικαιωμάτων εκμετάλλευσης ενδείκνυται 

για την επέκταση μιας επιχείρησης σε μια αγορά όπου η ανεξάρτητη δημιουργία 

εγκαταστάσεων είναι οικονομικά δύσκολη ή όπου η κοινωνική και πολιτική 

σταθερότητα δεν ευνοεί την μεταφορά κεφαλαίων. 

 

10.5 Συμφωνίες διεθνούς δικαιόχρησης (Franchising)  

Στην στρατηγική των συμφωνιών διεθνούς δικαιόχρησης  η παραχωρούσα 

επιχείρηση παραχωρεί το δικαίωμα χρήσης της τεχνογνωσίας ή της εμπορικότητας του 

σήματος(Χατζηδημητρίου Α. Γιάννης, 2003), αλλά και συνεχίζει να την προμηθεύει, 

σταθερά, με μηχανικό εξοπλισμό  και της παρέχει υπηρεσίες στήριξης και εκπαίδευσης 

του δυναμικού. Η διαφορά με τις συμφωνίες δικαιόχρησης είναι ότι αφορούν παραγωγή 

υπηρεσιών αντί για άυλα περιουσιακά στοιχεία, όπως τα εστιατόρια ταχείας εστίασης, 

τα διαφημιστικά γραφεία, τα ξενοδοχεία, οι εταιρίες λογισμικών και τώρα τελευταία, 

άρχισε να επεκτείνεται και στην μεταποίηση, ενώ η αμοιβή της δικαιοπάροχου εταιρίας 

είναι όμοια με αυτήν που περιγράφηκε στις συμφωνίες παραχώρησης δικαιωμάτων 

εκμετάλλευσης.  
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Τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της στρατηγικής των συμφωνιών διεθνούς 

δικαιόχρησης είναι ίδια με αυτά των συμφωνιών παραχώρησης δικαιωμάτων 

εκμετάλλευσης  με σημαντική διαφοροποίηση στην ανάγκη δέσμευσης περισσότερων 

κεφαλαίων, που αυξάνει σχετικά τον επιχειρηματικό κίνδυνο. Αυτό γίνεται γιατί, η 

κύρια επιχείρηση μπορεί να αποφασίσει να αυξήσει την επένδυση της και την 

συμμετοχή της στην ιδιοκτησία της τοπικής επιχείρησης ή ακόμα και να ανοίξει δικά 

της γραφεία ή και ιδρύσει θυγατρική επιχείρηση. 

 

10.6 Συμφωνίες κατασκευής έργων «με το κλειδί στο χέρι» ( Turn-key 

projects) 

Οι συμφωνίες κατασκευής έργων « με το κλειδί στο χέρι » χρησιμοποιούνται 

από την διεθνοποιημένη επιχείρηση για την κατασκευή μεγάλων έργων, όπως 

εργοστασίων και δημοσίων έργων και της εξαγωγή διοικητικής και τεχνολογικής 

εμπειρίας, όπου η   ανάδοχος επιχείρηση αναλαμβάνει την κατασκευή και παράδοση 

του έργου με προσυμφωνημένο κόστος και σε προκαθορισμένη ημερομηνία περάτωσης 

και το παραδίδει έτοιμο με το κλειδί στο χέρι στον πελάτη, έτοιμο για λειτουργία 

δηλαδή. Για την χρηματοδότηση κατασκευής του έργου υπεύθυνη είναι η εταιρία που 

προκήρυξε το έργο. 

Η στρατηγική αυτή αποφέρει κάποια σημαντικά πλεονεκτήματα, καθώς η επέκταση 

των δραστηριοτήτων της επιχείρησης στις διεθνείς αγορές μειώνει τους 

επιχειρηματικούς κινδύνους, διότι προσφέρει μόνο την τεχνογνωσία και τις υπηρεσίες 

της στο έργο χωρίς να είναι απαραίτητη η κατασκευή εγκαταστάσεων. Οι συμφωνίες 

αυτές είναι συμφέρουσες για την ανάδοχη εταιρία γιατί της δίνεται η ευκαιρία να 

εφαρμόσει την τεχνογνωσία που διαθέτει και έτσι να αυξήσει τα κέρδη της. 

Το βασικό μειονέκτημα που παρατηρείται στην στρατηγική αυτή είναι ότι η ανάδοχη 

επιχείρηση μπορεί να μετατραπεί σε έναν αξιόλογο ανταγωνιστή καθώς θα είναι σε 

θέση πλέον να χρησιμοποιήσει τις γνώσεις που κέρδισε με την υλοποίηση του έργο. 
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11. Διείσδυση Ελληνικών επιχειρήσεων στην Κίνα 

 

Η Κίνα έχει μετατραπεί, τα τελευταία χρόνια σε σημαντικό προορισμό Άμεσων 

Ξένων Επενδύσεων, από πολλές χώρες, εξαιτίας της τρομερής της ανόδου και της 

εξέλιξης της ειδικά τα τελευταία χρόνια, και οι Ελληνικές επενδύσεις δεν άργησαν να 

ακολουθήσουν και αυτές τον δρόμο προς την Ανατολή και κυρίως την Κινεζική αγορά, 

καθώς με 1,3 δισεκατομμύρια κατοίκους και δυνητικούς αγοραστές αποτελεί μια από 

τις μεγαλύτερες αγορές στον κόσμο.  

Σύμφωνα, λοιπόν,  με την ετήσια έκθεση του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών 

Υποθέσεων της ελληνικής πρεσβείας στην Κίνα, οι ελληνικές δραστηριότητες των 

ελληνικών επιχειρήσεων στην χώρα υπολογίζεται ότι ξεπερνάνε τις 1.000, με τους 

κλάδους των τροφίμων και των ποτών να είναι οι κυρίαρχοι και να ακολουθούν τομείς 

όπως οι εξορύξεις, ο κλάδος των κοσμημάτων, της παραγωγής πλαστικών, της 

ναυτιλίας και της εμπορίας και τονίζεται ότι από το 1978 έως και το 2012 

υλοποιήθηκαν περίπου 114 επενδυτικά προγράμματα που ξεπέρασαν τα 92 

εκατομμύρια δολάρια.  

Σύμφωνα, λοιπόν, με τις πιο πρόσφατες επιχειρηματικές συνεργασίες, αναφέρεται η 

παρουσία βιομηχανιών
26

, όπως η εταιρία Ικτίνος Ελλάς ΑΕ που έχει συνάψει σύμβαση 

συνεργασίας με την κινεζική Universal Marble and Granite Group LTD για την 

αποκλειστική αντιπροσώπευση και διάθεση του μαρμάρου Golden Spider στις αγορές 

της Κίνας, του Χονγκ- Κονγκ και του Μακάο. Η εταιρία Ικτίνος εξορύσσει το μάρμαρο 

στην Καβάλα και το προωθεί στο εξωτερικό, ενώ η Universal Marble and Granite 

Group LTD ειδικεύεται σε ειδικές εφαρμογές μαρμάρων και αναλαμβάνει την 

προώθηση του σε στην τεράστια αγορά της Κίνας. Επίσης, η FHL Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ 

ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΕ λειτουργεί εργοστάσιο κοπής και επεξεργασίας μαρμάρων 

στην Σαγκάη από το 2000, με την επωνυμία Cosmos Building Materials Shangai Co 

LTD και έχει δικό της εμπορικό δίκτυο για την διακίνηση των μαρμάρων με έδρα το 

Πεκίνο (FHL Beijing Construction LTD). 

Παράλληλα, η εταιρία Πλαστικά Κρήτης ΑΕ έχει θυγατρική στην Κίνα, λίγο έξω από 

την Σαγκάη, την Shanghai Hi- Tech Plastics, που κατέχει εγκαταστάσεις  στις οποίες 

παράγονται πλαστικά φύλλα και σωλήνες και απασχολεί 70 εργαζομένους.  Η 

λειτουργία της ξεκίνησε το 2003 και ενισχύει σημαντικά, με τις δραστηριότητες της την 

                                                             
26

 Μυττά Σ., «Πλαστικά Κρήτης: Η «άνθιση» των θυγατρικών στο εξωτερικό απογειώνει τα μεγέθη», Ημερησία, 9/11/2010,  

, http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=12583&subid=2&pubid=74941151 
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οικονομική πορεία της μητρικής. Η S&B Βιομηχανικά Ορυκτά ΑΕ παράγει και 

διανέμει περλίτη  στην αγορά της Κίνας σε συνεργασία με τις επιχειρήσεις SINO-

HELLENIC Industrial Minerals Co Ltd και XINYANG Athenian Mining Co, η οποία 

πραγματοποιήθηκε μέσω κυπριακών θυγατρικών. Μια ακόμη, σημαντική Ελληνική 

εταιρία που επένδυσε στην αγορά της Κίνας και έχει έντονη παρουσία είναι η 

KLEEMANN, έχοντας εργοστάσιο στην Σαγκάη και στο Kunshan και πραγματοποιεί 

πωλήσεις στις χαμηλού κόστους αγορές της Νοτιοανατολικής Ασίας, της Μέσης 

Ανατολής  και της Β. Αφρικής, επεκτείνοντας έτσι περαιτέρω το δίκτυο των εξαγωγών 

της. 

Άλλες ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Κίνα είναι η εταιρία 

Σουμελίδης Α.Ε., η οποία έχει συμφωνήσει με την κινεζική Shangai Green Zone Food 

Co Ltd για την παραγωγή μανιταριών στην Ελλάδα και τν διάθεση τους στην κινεζική 

αγορά, με την κινεζική εταιρία να μεταφέρει την εξειδικευμένη τεχνολογία και 

τεχνογνωσία στην Ελλάδα και μετά να αναλαμβάνει τη διάθεση των μανιταριών μέσω 

του εκτεταμένου δικτύου της. Η Folli- Follie ΑΕ, θεωρείται μια από τις επιτυχημένες 

ελληνικές εταιρίες στην Κίνα, καθώς διαθέτει ένα τεράστιο δίκτυο καταστημάτων για 

τα προϊόντα της, μέσω της Folli- Follie Hong Kong Ltd και των θυγατρικών της Folli- 

follie Asia Ltd και Bluefol Hong- Kong Ltd, ενώ και η Coco-mat έχει κατασκευάσει 

δικό της εργοστάσιο στην περιοχή της Σαγκάη και απασχολεί περίπου 1.000 

εργαζομένους.  

Επιπρόσθετα, η Eurobank και η Ιντρακόμ διαθέτουν γραφείο αντιπροσωπείας με στόχο 

την διερεύνηση της κινέζικης αγοράς. Σημαντικές επενδύσεις έχει πραγματοποιήσει η  

Ελληνική ναυτιλία
27

 καθώς, έχει σημαντική παρουσία στην χώρα της Κίνας με αρκετές 

εταιρίες να δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι η 

Tsakos Group που διαθέτει γραφείο αντιπροσώπευσης στην Σαγκάη, η China Shipping 

Greece Agency που αποτελεί κοινοπραξία της China Shipping Shanghai και της 

ελληνικής Dealmar. 

Τέλος, η σημαντική ελληνική παρουσία υπάρχει στους τομείς του ελαιόλαδου, του 

κρασιού και των τροφίμων, με πολλές εταιρίες να δραστηριοποιούνται τόσο με 

εξαγωγές όσο και με μονάδες παραγωγής στην Κίνα, με χαρακτηριστικότερα 

παραδείγματα τον Όμιλο Μπουτάρη
28

, ο οποίος έχει προχωρήσει σε κοινοπραξία με 
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 Ζάχος Τ.«Business made in China για Έλληνες επιχειρηματίες», Fortunegreece, 21/7/2013, , 

http://www.fortunegreece.com/article/business-made-in-china-gia-ellines epichirimaties/ ,2013 
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 Ασλανίδου Ε., «Ο Μιχάλης Μπουτάρης και η ανάπτυξη κρασιού στην Κίνα», CRIonline, 18/6/2014 , 

http://greek.cri.cn/301/2014/06/18/101s16654.htm#.VeA3CZdT_zJ 
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τοπική επιχείρηση, την Boutaris Shanghai Wines Co.Ltd για την παραγωγή κρασιού σε 

αμπελώνες στην περιοχή της Σαγκάης, την εταιρία Τσάνταλης, που ίδρυσε την 

θυγατρική Tsantalis Asia που κατέχει 15 καταστήματα στην περιοχή της Σαγκάης, στην 

Γκουανγκζού και στο Χονγκ- Κονγκ. 

Δυναμική, λοιπόν αποδεικνύεται η ελληνική παρουσία στην αγορά της Κίνας και με 

μεγάλες επενδύσεις, με πολλές επιχειρήσεις να έχουν ιδρύσει θυγατρικές στην περιοχή 

και κυρίως στην ευρύτερη περιοχή της Σαγκάη, μια από τις πιο ανεπτυγμένες περιοχές 

της Ασίας και ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια παγκοσμίως σε όγκο συναλλαγών. 
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12.  Ερευνητική μέθοδος 

 

Μετά την ανάλυση του θεωρητικού υπόβαθρου του επιχειρηματικού 

περιβάλλοντος της Κίνας που προηγήθηκε παραπάνω και του θεωρητικού πλαισίου που 

διέπει τις στρατηγικές διείσδυσης των επιχειρήσεων, κρίνεται πολύ σημαντικό να 

καταγραφεί στην πράξη τι ισχύει και τι αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στο 

επιχειρηματικό περιβάλλον της Κίνας. Η συλλογή των στοιχείων, για την καταγραφή 

των πλεονεκτημάτων και των προβλημάτων της υλοποίησης επένδυσης στο κινεζικό 

περιβάλλον,  πραγματοποιήθηκε μέσω συνέντευξης με ελληνική επιχείρηση η οποία 

δραστηριοποιείται στην Κίνα με κάποια μέθοδο. Για την εξαγωγή πιο αντικειμενικών 

συμπερασμάτων, και επαλήθευσης τους, έγινε επιπλέον έρευνα μέσω άρθρων και του 

διαδικτύου.  

Η θεματολογία των ερωτήσεων που έγιναν, ήταν χωρισμένη σε τομείς ενδιαφέροντος, 

που αφορούσαν την μορφή της στρατηγικής εισόδου που επιλέχθηκε από την 

επιχείρηση για να επεκταθεί στην ασιατική αγορά. Συζητήθηκε ακόμη, το κατά πόσο 

φιλικό θεωρείται το περιβάλλον της Κίνας για προϊόντα όπως τα Ελληνικά, λόγω των 

διαφορών των δύο πολιτισμών και το κατά πόσο αναπτυγμένες είναι οι υποδομές που 

υπάρχουν και τι δυνατότητες παρέχουν, ενώ διερευνήθηκε και ο τρόπος με τον οποίο 

λειτουργούν οι Κινέζοι στις επιχειρηματικές συμφωνίες και κανόνες συμπεριφοράς που 

θεωρούνται απαραίτητοι. Η έρευνα επικεντρώθηκε στους δύο σημαντικότερους τομείς 

της εργασίας που αφορούσαν τα αρχικά κίνητρα για μια ξένη επένδυση και έπειτα τους 

λόγους που τους οδήγησαν προς την ανατολική Ασία και δη την Κίνα. Και στην 

συνέχεια, ο σημαντικότερος τομέας που αφορά τα εμπόδια και τις δυσκολίες που 

εμφανίζονται και πρέπει να αντιμετωπίσουν όσοι θέλουν να δραστηριοποιηθούν στην 

Κίνα.  Τα συμπεράσματα της συνέντευξης θα καταγραφούν αναλυτικότερα παρακάτω. 

 

 

12.1 Η Κινέζικη κουλτούρα στο επιχειρείν 

Ο Κινέζικος πολιτισμός και η κουλτούρα παρουσιάζουν πολλές ιδιαιτερότητες 

και διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό σε σχέση με τον δυτικοευρωπαϊκό  και αυτό 

δημιουργεί μεγάλες δυσκολίες στους αλλοδαπούς επενδυτές που επιθυμούν να 

δραστηριοποιηθούν στην αγορά της Κίνας και να συνεργαστούν με ντόπιους 

επιχειρηματίες. Είναι εξαιρετικά χρήσιμο λοιπόν, οι επιχειρηματίες που έχουν ως στόχο 

της είσοδό τους στην Κινεζική αγορά να φροντίσουν να ενημερωθούν και να 
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αφομοιώσουν τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρονται οι κινέζοι όσον αφορά το 

επιχειρείν, για να καταφέρουν να συνεργαστούν μαζί τους. Είναι πιθανό να 

προτιμήσουν να χαλάσει κάποια συμφωνία, ακόμα και πολύ επικερδής, αν θεωρήσουν 

ότι προσβάλλονται ή δεν τους σέβονται.  

Σύμφωνα με συμβουλευτικές εταιρίες (ECOVIS, 2014) που δραστηριοποιούνται στην 

Κίνα, αλλά και το Ελληνοκινεζικό επιμελητήριο (ΕΚΕΒΕ), πολύ σημαντική θεωρείται 

η ικανότητα του επενδυτή να μπορεί να προσαρμόζεται και να είναι ευέλικτος, καθώς, 

οι Κινέζοι έχουν μάθει να λειτουργούν ευέλικτα ώστε να μπορούν να επιβιώσουν. Το 

δεδομένο πως οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι και οι νόμοι και οι κανονισμοί αλλάζουν 

συχνά, προκαλεί μια αστάθεια στο πλαίσιο λειτουργίας των επιχειρήσεων και για αυτό 

είναι σημαντικό οι ξένοι επενδυτές να είναι ικανοί να διαχειριστούν αυτές τις 

μεταβολές που οδηγούν σε μεγάλη αβεβαιότητα και να καταφέρνουν να 

προσαρμοστούν όσο το δυνατόν γρηγορότερα.. 

Σε συνάρτηση με τις παραπάνω εξελίξεις, οι  μεταβολές που υπάρχουν δημιουργούν και 

αρκετά μεγάλες καθυστερήσεις και οι διεργασίες  δεν μπορούν να ολοκληρωθούν 

άμεσα, ειδικά όταν υπάρχουν τόσο μεγάλες διαφορές στην νοοτροπία και εξαιτίας της 

γλώσσας η επικοινωνία γίνεται ακόμα πιο δύσκολη, ενώ η κινεζική γραφειοκρατία 

κάνει τις διαδικασίες ακόμη πιο περίπλοκές. Ακόμα και οι συζητήσεις και οι 

διαπραγματεύσεις  με τους Κινέζους επιχειρηματίες καθυστερούν αρκετά και αυτό διότι 

οι ίδιοι δεν βιάζονται ώστε να σχεδιάσουν ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο, σε αντίθεση με 

τους βιαστικούς ευρωπαίους. Απαραίτητο, λοιπόν, είναι για κάποιον που θέλει να 

εμπορευθεί στην Κίνα να είναι αρκετά υπομονετικός ώστε να τα καταφέρει. 

Στην Κινεζική κουλτούρα του επιχειρείν, πολύ σημαντικές θεωρούνται οι 

διαπροσωπικές σχέσεις (James K. Sebenius; Cheng (Jason) Qian, 2008) και γνωριμίες 

μεταξύ των υποψήφιων εταίρων. Τα διδάγματα του Κομφούκιου(Ying Fan, 2000) τους 

ακολουθούν μέχρι και σήμερα και στη ζωή και στις επιχειρήσεις τους. Το λεγόμενο 

«GUANXI» στηρίζεται στις αρχές της οικογένειας που βασίζεται στην εμπιστοσύνη και 

την συνεργασία μεταξύ των ανθρώπων. Οι διαπροσωπικές σχέσεις είναι, λοιπόν, πολύ 

σημαντικές και χαρακτηρίζονται και ως συναισθηματικές, για αυτό καλό θα είναι οι 

επιχειρήσεις να επιλέγουν άτομα με γνώση της αγοράς αλλά και να τα διατηρούν 

σταθερά και για μεγάλο χρονικό διάστημα, ώστε να καταφέρουν να δημιουργήσουν 

στέρεες σχέσεις και να μην τους αλλάζουν συχνά και χάνουν σε εμπειρία και 

εξειδίκευση. Η συγκεκριμένη επιφυλακτικότητα και προσοχή οφείλεται στην 

διαχρονικά κλειστή οικονομία και κοινωνία που είχαν οι Κινέζοι και τώρα ο φόβος της 
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εκμετάλλευσης τους από του δυτικούς είναι μεγάλος. Έτσι, οι συμφωνίες θα πρέπει να 

είναι διμερώς ασφαλείς και επωφελείς, ώστε να στηριχτεί και από την τοπική κοινωνία. 

Πλέον σημαντική είναι η δημιουργία σχέσεων με το κράτος και με τις τοπικές αρχές και 

η άριστη γνώση του συστήματος των τοπικών κυβερνήσεων και των αρμοδιοτήτων της 

κάθε υπηρεσίας και του τρόπου με τον οποίο αυτές λειτουργούν, ώστε να μπορεί να 

αντιμετωπιστεί τόσο η πολύπλοκη και χρονοβόρα γραφειοκρατία, αλλά και να 

διασφαλιστεί η έγκριση και βοήθεια της επένδυσης, καθώς μην ξεχνάμε ότι το 

κανονιστικό πλαίσιο εξαρτάται περισσότερο από τα άτομα που το διοικούν και 

λιγότερο στους ίδιους τους νόμους. 

Ιδιαίτερα σημαντικός σε μια συνεργασία θεωρείται ο αμοιβαίος σεβασμός
29

 μεταξύ των 

εταίρων και οι Κινέζοι δεν διαφέρουν σε αυτό καθώς τον θεωρούν βασικό συστατικό 

για την επίτευξη μιας συνεργασίας. Ο σεβασμός προς τους ανωτέρους ιεραρχικά και 

τους πρεσβύτερους (Georgine K. Fogel, 2010) στηρίζεται στον κομφουκιανισμό που 

διέπει τις αρχές των Κινέζων και πηγάζει κυρίως από την υπερηφάνεια για την πολύ 

αρχαία και τεράστια ιστορία τους και την ιδιαίτερη και πλούσια κουλτούρα τους και 

αντίστοιχα σέβονται και αναγνωρίζουν άλλες χώρες με πλούσια ιστορία. Επιζητούν το 

σεβασμό και την κατανόηση για τον δικό τους τρόπο σκέψης και την νοοτροπία τους, 

που όπως γνωρίζουν διαφέρουν σημαντικά από τους άλλους πολιτισμούς και 

αποδέχονται αυτές τις διαφορές, χωρίς να τις τονίζουν ή να θίγουν τον υποψήφιο 

συνεργάτη τους και για αυτό εάν ακούσουν κάποιο αρνητικό σχόλιο για την χώρα τους 

ή την κυβέρνησή τους νιώθουν να προσβάλλονται. 

 Ο σεβασμός επεκτείνεται και στον τρόπο με τον οποίο κινείται ένα άτομο ή στον 

κώδικα συμπεριφοράς, στο οποίο οι Κινέζοι εταίροι δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα. Σε μια 

επιχειρηματική συνάντηση, τέτοιο παράδειγμα είναι η χειραψία, που είναι συνήθεια 

δυτικής προέλευσης, παρόλα αυτά, όμως οι Κινέζοι έχουν αρχίσει να την αποδέχονται. 

Από την άλλη, οι Κινέζοι θεωρούν σημαντική την ανταλλαγή προσωπικών στοιχείων 

μέσω των προσωπικών καρτών, την οποία παραδίδουν και με τα δύο χέρια, ενώ 

θεωρούν σημαντικό και ένδειξη σεβασμού το να την διαβάσουν για λίγο πριν την 

μαζέψουν, ενώ θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα αν η κάρτα είναι γραμμένη και στα κινέζικα. 

Επίσης, είναι συνηθισμένο το φαινόμενο της ανταλλαγής δώρων μεταξύ των 

μελλοντικών συνεργατών ή με τους πελάτες, καθώς πιστεύουν ότι με αυτόν τον τρόπο 

                                                             
29 Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν επισκεφτείτε την Κίνα, http://www.chinese4.eu/gr/ 

http://www.chinese4.eu/gr/
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δείχνουν την ευγνωμοσύνη και την εκτίμηση προς το πρόσωπο του δυνητικού 

συνεργάτη. 

Τέλος, οι Κινέζοι επιχειρηματίες προτιμούν σχεδόν πάντα να ολοκληρώνουν τις 

συμφωνίες τους, όχι στο γραφείο, αλλά σε δείπνο με πλούσιο φαγητό και πολύ ποτό, ως 

επιστέγασμα των καλών διαπροσωπικών σχέσεων. Και εκεί, όμως υπάρχουν κάποιοι 

κανόνες που ισχύουν. Ακόμα και οι θέσεις στο τραπέζι ακολουθούνται από μια 

ιεραρχία. Ο οικοδεσπότης πάντοτε κάθεται στην κορυφή του τραπεζιού και δίπλα του οι 

πιο σημαντικοί καλεσμένοι. Επίσης, κανείς δεν μπορεί να καθίσει στο τραπέζι πριν τον 

καλέσει ή καθίσει πρώτα ο οικοδεσπότης και από την στιγμή που θα αρχίσει το γεύμα 

θεωρείται ασέβεια να σηκωθεί κάποιος από το τραπέζι, εκτός αν κρίνεται απολύτως 

απαραίτητο. 

Οι Κινέζοι είναι ευγενικοί και συνεσταλμένοι και διατηρούν χαμηλούς τόνους και 

χρησιμοποιούν ήπιες εκφράσεις. Προτιμούν να μην απαντούν ευθέως και να μην 

χρησιμοποιούν τη λέξη «όχι» καθώς τη θεωρούν και ως προσβολή, για αυτό είναι πολύ 

διπλωματικοί και χαμογελούν ανεξάρτητα από το αν συμφωνούν ή όχι. 

Οι ιδιαιτερότητες αυτές μπορεί να θεωρούνται από τους δυτικοευρωπαίους περίεργες 

και διαδικαστικές, όμως αποτελούν κομμάτι της κουλτούρας των Κινέζων 

επιχειρηματιών και πρέπει να τηρούνται καθώς εκτιμώνται ιδιαίτερα. 

 

 

12.2 Κίνητρα που οδηγούν τις Ελληνικές επενδύσεις στην Κίνα 

Η μακροχρόνια οικονομική κρίση που χαρακτηρίζει την οικονομική κατάσταση 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία χρόνια και σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό την 

οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα, η οποία ακόμα δεν έχει συνέρθει, έχει 

δημιουργήσει προβλήματα στις ελληνικές επιχειρήσεις. Η ελληνική αγορά έχει 

συρρικνωθεί και λόγω της μείωσης της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών έχουν 

μειωθεί οι πωλήσεις τους με αποτέλεσμα να πρέπει να ψάχνουν νέες αγορές ώστε να 

καλύψουν τις ζημίες τους και να μπορέσουν να διατηρηθούν.  

Υπάρχουν, όμως και εταιρίες, που οδηγήθηκαν στην δραστηριοποίηση στην αγορά της 

Κίνας, όχι από την αναγκαστική επιλογή εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, αλλά διότι 

παρατήρησαν ότι υπάρχει μια ευκαιρία για επένδυση  στην περιοχή, αλλά και 

ενασχόλησης και με τις γύρω της περιοχές και ήθελαν να επεκτείνουν τις 
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δραστηριότητες τους και σε εκείνες τις αγορές αυξάνοντας το μερίδιο τους στην 

παγκόσμια αγορά. 

Σε αυτό, συμβάλλουν και οι συνθήκες που επικρατούν τα τελευταία χρόνια στην Κίνα, 

η οποία παρουσιάζει τρομερά ποσοστά ανάπτυξης σε όλους τους τομείς και δίνει 

πολλές δυνατότητες σε επιχειρήσεις κάθε κλάδου. Οι αρχές και διοίκηση της Κίνας 

έχουν ακολουθήσει για πολλά χρόνια την στρατηγική της προσέλκυσης ξένων 

επενδύσεων και έχουν δημιουργήσει νομικά και φορολογικά πλαίσια και προσπαθούν 

με πολλούς τρόπους να βοηθήσουν τους επενδυτές και σε άμεση συνεργασία με τις 

τοπικές αρχές. 

Επίσης, αν και η Κίνα εμφανίζει πολύ υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης στην οικονομία 

της, ο μηνιαίος μισθός διατηρείται σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα και διαθέτει  φθηνά 

εργατικά χέρια σε σχέση με τις περισσότερες αναπτυγμένες οικονομίες και αυτό δίνει 

κίνητρο στις επιχειρήσεις καθώς θα έχει μειωμένα κόστη. 

Παράλληλα, με τα φθηνά εργατικά χέρια που μειώνουν το κόστος της επένδυσης, η 

κινεζική κυβέρνηση με τις τοπικές της κυβερνήσεις θέλοντας να διαμορφώσουν ένα 

ευνοϊκό περιβάλλον για τις ξένες επενδύσεις συντηρούν σε χαμηλά επίπεδα τα κόστη 

κατασκευής και διατήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων, που είναι από τα μεγαλύτερα 

κόστη που έχουν να αντιμετωπίσουν οι επενδυτές. 

Τέλος, η στρατηγική της Κίνας να διατηρεί σταθερά συνδεδεμένο το Γουάν με το 

δολάριο βοηθά
30

 τους Έλληνες επενδυτές να κερδίζουν στις αγορές που ελέγχονται από 

το δολάριο, όπως είναι η Άπω Ανατολή, οι ΗΠΑ και η Μέση Ανατολή καθώς το ισχυρό 

ευρώ και η υψηλή τιμή του σε σχέση με το δολάριο δυσχεραίνουν αυτές τις εξαγωγές ή 

επενδύσεις. 

 

12.3 Εμπόδια και δυσκολίες εισόδου των Ελληνικών επιχειρήσεων στην αγορά της 

Κίνας 

Η κυβέρνηση της Κίνας έχει προσπαθήσει να θεσπίσει διάφορα μέτρα, ώστε να 

καταφέρει να προσελκύσει ολοένα και περισσότερες ξένες επενδύσεις και να 

διευκολύνει τις διαδικασίες των Άμεσων ξένων επενδύσεων προς την Κίνα, όμως 

παρόλα αυτά, υπάρχουν ακόμη δυσκολίες ως προς την είσοδο των ξένων επιχειρήσεων. 

                                                             
30 Στέλιος Βραδέλης, «Οι Έλληνες στο δρόμο του μεταξιού», Τα ΝΕΑ, 15/5/2005, 

http://www.tanea.gr/news/greece/article/4389851/?iid=2 

http://www.tanea.gr/news/greece/article/4389851/?iid=2
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Το επενδυτικό περιβάλλον της Κίνας, χαρακτηρίζεται ως ιδιόμορφο και εκκεντρικό και 

αποδίδεται κυρίως στην μεγάλη απόσταση που την χωρίζει από τις ευρωπαϊκές χώρες 

και ειδικά την Ελλάδα και τις αρκετά σημαντικές και ποικίλες διαφορές που υπάρχουν 

στην κουλτούρα των χωρών. 

Η μεγάλη απόσταση, γεωγραφική, μεταξύ των χωρών, δημιουργεί υψηλά κόστη 

μεταφοράς των αγαθών και επειδή  οι ελληνικές εξαγωγές προς την Κίνα είναι 

περιορισμένες αυτό το πρόβλημα μεγεθύνεται. Ακόμη, σημαντικό πρόβλημα προκαλεί 

η ιδιαίτερα δύσκολη  στην εκμάθηση κινεζική γλώσσα και γραφή που δυσχεραίνει κατά 

πολύ την επικοινωνία και την ευελιξία των επιχειρήσεων (Χριστόπουλος, 2006) σε 

συνδυασμό με το επίπεδο ξένης γλωσσομάθειας το οποίο είναι χαμηλό στην Κίνα. 

Επίσης, η κουλτούρα
31

 και οι διαφορές στην νοοτροπία δημιουργούν εμπόδια στην 

συνεργασία με την τους Κινέζους. Οι προσωπικές και εμπορικές σχέσεις είναι αρκετά 

διαφορετικές με του υπόλοιπου κόσμου και χρειάζονται πολύ μεγάλη προσοχή διότι οι 

προσωπικές σχέσεις θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικές για τις συνεργασίες καθώς οι 

Κινέζοι προτιμούν να συνεργάζονται με ανθρώπους που γνωρίζουν καλά και τους 

εμπιστεύονται. Αυτό, όμως κάνει την όλη διαδικασία αρκετά χρονοβόρα, καθώς για να 

δημιουργηθούν  στενές προσωπικές σχέσεις με τους υποψήφιους συνεργάτες και 

αναπτύξουν σχέσεις εμπιστοσύνης και αλληλοσεβασμού απαιτείται αρκετός χρόνος. 

Σημαντικό μειονέκτημα για την διείσδυση στην κινεζική αγορά είναι η συνεργασία με 

πολλούς μεσάζοντες, κυρίως από αντιπροσώπους, διανομείς και πράκτορες καθώς 

γνωρίζουν την γλώσσα και την κουλτούρα και αποτελούν τον συνδετικό κρίκο με την 

αγορά. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που έχουν να αντιμετωπίσουν οι Έλληνες 

επενδυτές στην Κίνα, είναι το γραφειοκρατικό σύστημα που υπάρχει εκεί, λόγω του 

κεντρικά ελεγχόμενου επιχειρηματικού περιβάλλοντος, καθώς είναι χρονοβόρο και 

δαπανηρό και δημιουργεί δυσκολίες στην εγκατάσταση  και λειτουργία των ξένων 

επιχειρήσεων στη χώρα και απαιτεί υπομονή και προσαρμογή στις ιδιαιτερότητες του. 

Παράλληλα με την γραφειοκρατία που δημιουργεί εμπόδια, σε ορισμένες περιπτώσεις 

υπάρχουν περιττά διοικητικά μέτρα και απαιτήσεις πρωτοκόλλων και πιστοποιητικών 

υγείας ή εξαγωγών ή ειδικές άδειες με συχνά μεταβαλλόμενα πρότυπα προδιαγραφών, 

που συνήθως απαιτούν υπέρμετρους περιορισμούς για να προκαλούν καθυστερήσεις, 

αλλά και να αυξάνεται ο κρατικός έλεγχος στις διαδικασίες.  

 

                                                             
31 Γιώργος Μανέττας, «Η Κίνα, το νέο «Ελ Ντοράντο» για τις ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις », Ημερησία, 28/7/2012, 

http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26519&subid=2&pubid=112903616 

http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26519&subid=2&pubid=112903616
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Πολλά προβλήματα, όμως δημιουργεί και η νομοθεσία, η οποία χαρακτηρίζεται ως 

πολύπλοκη και υπάρχουν διαφορές στην εφαρμογή  σε κάθε περιφέρεια και σε κάθε 

πόλη, αφού σε πολλές περιπτώσεις κάποιοι τοπικοί νόμοι έρχονται σε αντίθεση με 

αυτούς της κεντρικής κυβέρνησης. Παρατηρείται μάλιστα ότι σε πολλές περιπτώσεις 

υπάρχουν ασάφειες στο νομοθετικό πλαίσιο και οι τοπικοί αξιωματούχοι διατηρούν την 

τελική απόφαση και για αυτόν τον λόγο εμφανίζονται έντονα σημάδια διαφθοράς των 

τοπικών αρχών. 

Αρκετές είναι και οι περιπτώσεις αντιγραφής και παραβίασης δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, 

καθώς το νομικό σύστημα δεν ήταν αρκετά ισχυρό για τη νομική προστασία της 

πνευματικής ιδιοκτησίας. Για τον λόγο αυτό συνίσταται  στις ελληνικές επιχειρήσεις 

κατά την είσοδό τους στην κινεζική αγορά να κατοχυρώνουν το σήμα τους ή  άλλη 

πνευματική ιδιοκτησία για να προστατευτούν από τέτοια φαινόμενα. 

Τέλος, οι περιορισμένες δυνατότητες οικονομικές και τεχνολογικές, των ελληνικών 

επιχειρήσεων προκαλούν προβλήματα καθώς οι επενδύσεις είναι περιορισμένου 

μεγέθους προσπαθώντας και να μειώσουν το ήδη υψηλό ρίσκο. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα τα ελληνικά προϊόντα να μην είναι τόσο γνωστά σε σχέση με των μεγάλων 

ευρωπαϊκών και αμερικανικών πολυεθνικών. Το πρόβλημα γιγαντώνεται καθώς με την 

ανάπτυξη της οικονομίας τους οι Κινέζοι αύξησαν και τα εισόδημα τους και έτσι 

άρχισαν να προτιμούν τα επώνυμα προϊόντα,  παρόλο που μπορεί να είναι πιο ακριβά, 

για αυτό και τα ελληνικά που δεν είναι παγκοσμίως γνωστά δεν είναι υψηλής 

προτεραιότητας. 

 

 

12.4 SWOT Analysis 

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που διαθέτουμε για το επιχειρηματικό περιβάλλον της 

Κίνας, την κατάσταση της οικονομίας της αλλά και τα παραδείγματα των ελληνικών 

εταιριών που δραστηριοποιούνται εκεί, έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε SWOT 

ανάλυση και να εξάγουμε ασφαλή συμπεράσματα και να αναδείξουμε τα δυνατά και 

αδύνατα σημεία και τις δυνατότητες με τους κινδύνους που εμφανίζονται κατά τη 

διείσδυση μιας ελληνικής επιχείρησης στην Κίνα. 

Η μέθοδος της SWOT ανάλυση είναι μια από τις πιο διαδεδομένες μεθόδους ανάλυσης 

μέσα από την οποία αναδεικνύονται οι Δυνάμεις (Strengths), οι Αδυναμίες 
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(Weaknesses), οι Ευκαιρίες (Opportunities) και οι Απειλές (Threats) του ζητήματος που 

τίθεται προς μελέτη και που στην προκειμένη περίπτωση είναι το επιχειρηματικό 

περιβάλλον της Κίνας. 

 

Δυνάμεις (Strengths) 

 Ανοιχτή πολιτική στο εξωτερικό εμπόριο αλλά και στην προσέλκυση ξένων 

επενδύσεων 

 Ικανοποιητικός ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας 

 Οικονομικά κίνητρα και ευνοϊκό φορολογικό σύστημα για τις ξένες επενδύσεις 

 Διμερείς συμφωνίες ανάμεσα σε Κίνα και Ελλάδα 

 Φτηνά εργατικά χέρια,  καθώς ο μηνιαίος μισθός είναι από τους χαμηλότερους 

παγκοσμίως 

 Αναπτυγμένες υποδομές και δίκτυα διανομής ειδικά στις περιοχές όπου έχουν 

ιδρυθεί ειδικές οικονομικές ζώνες 

 Ευνοϊκή γεωγραφική θέση που αποτελεί κόμβο σύνδεσης με την ανατολική 

Ασία, την Αυστραλία και τις ΗΠΑ  

 Πρόσβαση στα μεγαλύτερα λιμάνια παγκοσμίως (λιμάνι Σαγκάης) 

 Σταθερό πολιτικό σύστημα με το Κομμουνιστικό Κόμμα να ελέγχει απόλυτα 

την ηγεσία της χώρας 

 

Αδυναμίες (Weaknesses) 

 Έντονη γραφειοκρατία  

 Χρονοβόρες διαδικασίες εισόδου στην αγορά 

 Έλλειψη τεχνογνωσίας και σύγχρονης τεχνολογίας συγκριτικά με άλλες χώρες 

 Προβλήματα ηλεκτροδότησης σε ορισμένες περιοχές  

 Έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού 

 Προτίμηση των κινέζων καταναλωτών στα γνωστά προϊόντα μεγάλων 

πολυεθνικών αντί των ελληνικών προϊόντων 

 Συνεργασία με πολλούς μεσάζοντες ως μέσο για την κατανόηση της ιδιαίτερης 

αγοράς της Κίνας 

 Υψηλά κόστη μεταφοράς αγαθών και προϊόντων σε περίπτωση εξαγωγών 

 

 

Ευκαιρίες (Opportunities) 

 Τεράστιο μέγεθος εγχώριας αγοράς  
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 Μεγάλο περιθώριο κέρδους 

 Μεγάλος αριθμός πληθυσμού που αποτελούν δυνητικούς πελάτες 

 Αξιοποίηση της γεωγραφικής θέσης της Κίνας για είσοδο στις αγορές των 

γειτονικών χωρών 

 Μεταστροφή της Κίνας από μια απολύτως εξαγωγική χώρα σε μία 

καταναλωτική Κίνα λόγω της μείωσης των εξαγωγών από την κρίση, αλλά και 

της αύξησης του εισοδήματος των κινέζων καταναλωτών 

 

Απειλές (Threats) 

 Δυσκολία στην επικοινωνία λόγω της γλώσσας 

 Αντιγραφή πνευματικής ιδιοκτησίας 

 Εγχώριος προστατευτισμός και μεροληψία υπέρ των κρατικών εταιριών 

 Πολιτισμικές διαφορές και η δύσκολη γλώσσα δημιουργούν δυσχέρειες στην 

επικοινωνία 

 Έντονη διαφθορά σε επίπεδο τοπικών αξιωματούχων 

 Αυξημένες περιπτώσεις εξαπάτησης σε συναλλαγές μέσω διαδικτύου 

 Η χρηματιστηριακή κρίση που ξέσπασε το καλοκαίρι του 2015 εξαιτίας της 

υπέρμετρης αύξησης των τιμών των μετοχών τα προηγούμενα χρόνια 
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13. Συμπεράσματα 

Η λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας είναι μια χώρα με τεράστια ιστορία και 

πολιτισμό  και πολύ ιδιαίτερη κουλτούρα που έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην 

παγκόσμια ιστορία και διατηρείται μέχρι και σήμερα. Είναι μια από τις μεγαλύτερες 

χώρες γεωγραφικά και η πολυπληθέστερη έχοντας 1,3 δισεκατομμύρια κατοίκους. Η 

αλλαγή της πλεύσης στην πολιτική, που έκανε το κομουνιστικό καθεστώς 

μετατρέποντας την Κίνας σε μια ανοιχτή οικονομία άλλαξε την οικονομική ιστορία και 

εξέλιξη της χώρας. Οι μεταρρυθμίσεις που έγιναν και συνεχίζουν μέχρι και σήμερα 

έκαναν την Κίνα από τους πιο προσελκύσιμους προορισμούς για επενδύσεις από το 

εξωτερικό. Ο μεγάλος αριθμός άμεσων ξένων επενδύσεων που πραγματοποιούνται 

τόσα χρόνια επιβεβαιώνουν, για τα καλά, την απελευθέρωση της αγοράς. Η συμμετοχή 

της στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου ενισχύει τις εμπορικές συναλλαγές της με 

τον υπόλοιπο κόσμο και σήμερα αποτελεί τον δεύτερο μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η γεωγραφική της θέση είναι πολύ σημαντική καθώς αποτελεί κόμβο για εμπορικές 

συναλλαγές με τις χώρες της  νοτιοανατολικής Ασίας, των ΗΠΑ και των χωρών της 

Μέσης Ανατολής. Ο πληθυσμός της αποτελεί δυνητικούς πελάτες και την κάνει την 

μεγαλύτερη αγορά στον κόσμο. Τα τελευταία χρόνια η οικονομία της παρουσιάζει 

ραγδαία ανάπτυξη με πολύ υψηλούς ρυθμούς που οδηγεί σε βελτίωση των δημόσιων 

οικονομικών της, ενώ σταθερά τα τελευταία χρόνια αυξάνεται το κατά κεφαλήν 

εισόδημα των κατοίκων της βελτιώνοντας το επίπεδο ζωής στην χώρα και 

αναδεικνύοντας σημαντικά την μεσαία τάξη, η οποία έχει αρχίσει να δείχνει προτίμηση 

στα δυτικά προϊόντα. 

Σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και η σταθερή πολιτική κατάσταση με το 

Κομμουνιστικό Κόμμα να ελέγχει την εξουσία όλα αυτά τα χρόνια, διατηρεί την 

σταθερότητα και την ηρεμία στο εσωτερικό της χώρας. Με τις μεταρρυθμίσεις στις 

οποίες έχει προβεί στο φορολογικό σύστημα το έχει μετατρέψει σε ένα πολύ ευνοϊκό 

σύστημα για τις επιχειρήσεις και ειδικά τις αλλοδαπές που δραστηριοποιούνται στην 

χώρα. Παράλληλα, η ίδρυση ειδικών ζωνών ελεύθερου εμπορίου και οι διευκολύνσεις 

που παρέχουν ενισχύουν τα κίνητρα για δραστηριοποίηση στην αγορά. Η συντηρητική 

νομισματική πολιτική που ακολουθεί όλα αυτά τα χρόνια διατηρώντας χαμηλά την τιμή 

του Γουάν και της σύνδεσης του με το αμερικάνικο δολάριο την έχουν βοηθήσει να 

ξεπεράσει σχετικά αναίμακτα τις οικονομικές κρίσης και θα την βοηθήσει και τώρα να 

χειριστεί την χρηματιστηριακή κρίση που υπέστη το καλοκαίρι του 2015 εξαιτίας της 
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υπέρμετρης αύξησης στις τιμές των μετοχών που παρατηρούνταν τόσα χρόνια. Επίσης, 

η χαμηλή τιμή του Γουάν την ευνοεί στο να διατηρεί σε υψηλά επίπεδα τις εξαγωγές 

της αποκτώντας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστικών χωρών που 

εξάγουν ακριβά. Αυτό προσπαθούν να εκμεταλλευτούν και οι επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται στην Κίνα και εδικά οι Ευρωπαϊκές καθώς με το ισχυρό ευρώ οι 

εξαγωγές δυσκολεύουν. 

Η Ελληνική παρουσία στην Κίνα είναι έντονη εδώ και πολλά χρόνια με πολλές  

επιχειρήσεις να δραστηριοποιούνται σε πολλούς κλάδους με τη ναυτιλία και τον 

κατασκευαστικό κλάδο και την εξαγωγή πρώτων υλών να έχουν τη μερίδα του λέοντος. 

Τα τελευταία χρόνια όμως η Κίνα αποτελεί και σημαντικό προορισμό εξαγωγών για τη 

χώρα και για πιο παραδοσιακά προϊόντα, όπως το λάδι και το κρασί και μπορεί να είναι 

σχετικά πίσω σε σχέση με εταιρίες άλλων χωρών, όμως υπάρχει η δυνατότητα και η 

προοπτική βελτίωσης του μεριδίου της αγοράς το οποίο καταλαμβάνουν. Σε αυτόν το 

δρόμο οδηγήθηκε και η Ελληνική κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια, σε μια προσπάθεια  

να ενισχύσει τις εξαγωγές προς την χώρα της ανατολής και να ενισχυθεί η ελληνική 

οικονομία για να καταφέρει να ανταπεξέλθει στην κρίση, υλοποιώντας ένα πρόγραμμα 

διμερών συμφωνιών για την διευκόλυνση των εμπορικών σχέσεων των δύο χωρών.   

Οι Ελληνικές επιχειρήσεις πρέπει να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες που θα τους 

προσφέρει η είσοδος στην αγορά της Κίνας και να αξιοποιήσουν τις υποδομές, την 

πρόσβαση στις γύρω αγορές, τα φθηνά εργατικά χέρια, σταθερό περιβάλλον και την 

τεράστια δυναμική που προσφέρει η αγορά της Κίνας για τους επενδυτές. Να 

σημειωθεί, ότι τα τελευταία χρόνια η χώρα μας έχει ακουστεί αρκετά στην Κίνα και 

στους ανθρώπους της καθώς θεωρείται αντίστοιχα ένας ενδιαφέρον προορισμός για 

επενδύσεις και αυτό έχει οδηγήσει και την αύξηση του τουρισμού από τους κινέζους 

στην Ελλάδα, το οποίο σημαίνει ότι αρχίζουν να μαθαίνουν τον πολιτισμό μας, την 

κουλτούρα μας αλλά και τα προϊόντα μας, τα οποία μπορεί να αναζητήσουν και πίσω 

στην χώρα ενισχύοντας έτσι τις ελληνικές εξαγωγές. 

Τέλος, θα πρέπει να τονιστεί και συμβουλευτικά, σε ότι αφορά την προσέγγιση των 

Ελλήνων  για την είσοδό τους στην κινεζική αγορά, ότι απαιτείται μεγάλη υπομονή στις 

διαδικασίες, σοβαρότητα διάθεση και σεβασμός στις τοπικές αξίες και στην κουλτούρα, 

η οποία αποτελεί σημαντικό κομμάτι της ζωής των Κινέζων και έτσι θα μπορέσουν να 

επιτευχθούν προσωπικές σχέσεις και κλίμα εμπιστοσύνης μεταξύ των εταίρων. Οι 

Έλληνες επιχειρηματίες θα πρέπει να επιδιώξουν τις συνεργασίες με κινέζικες 

επιχειρήσεις με την προοπτική της επένδυσης και της συνεργασίας αυτής να είναι 
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μακροχρόνια και να μην επιζητά το εύκολο και άμεσο κέρδος. Οι ευκαιρίες υπάρχουν 

στην κινεζική αγορά και χώρος για τα ελληνικά προϊόντα να εισέλθουν δυναμικά στην 

αγορά και να αυξήσουν το μερίδιο που καταλαμβάνουν. Πρώτα, όμως κρίνεται 

απαραίτητο να ενημερωθούν για τα πεπραγμένα που ισχύουν στην αγορά της Κίνας, 

αναζητώντας πληροφορίες από τα εμπορικά επιμελητήρια, το Ελληνοκινεζικό 

επιμελητήριο ή το Ελληνοκινεζικό Ινστιτούτο ανάπτυξης και το Υπουργείο 

εξωτερικών. 

Όπως μπορούμε να συμπεράνουμε, λοιπόν, η αγορά της Κίνας μπορεί να είναι αχανής 

και μακρινή για τη χώρα μας, όμως παρέχει πολλές  ευκαιρίες για εξαγωγές και 

επενδύσεις από την πλευρά των ελληνικών επιχειρήσεων για να το επιχειρήσουν. Από 

το πλήθος των ήδη υλοποιημένων επενδύσεων από ελληνικές επιχειρήσεις όλα αυτά τα 

χρόνια παρατηρούμε ότι, παρόλο που κρύβονται κίνδυνοι και υπάρχουν αρκετά 

προβλήματα για να αντιμετωπιστούν, δεν είναι απαγορευτική η προσέγγιση της 

ασιατικής αγοράς και το όποιο ρίσκο υπάρχει να παρθεί καθώς τα δυνητικά κέρδη θα 

είναι περισσότερα. Σε αυτό συνηγορεί και η αντίστοιχη προσπάθεια της Κίνας να 

εισέλθει δυναμικά στην ευρωπαϊκή αγορά μέσω της Ελλάδας πραγματοποιώντας 

πληθώρα επενδύσεων, το οποίο θα ευνοήσει τόσο τις διμερείς σχέσεις όσο και τις 

εμπορικές συναλλαγές των δύο αγορών. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
69 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

Ελληνική Βιβλιογραφία 

1) Κυρκίλης  Δημήτρης (2002), Άμεσες Ξένες Επενδύσεις, Εκδόσεις Κριτική, σελ 

16-21  

2) Παπαδάκης Βασίλης (2002), Στρατηγική των Επιχειρήσεων: Ελληνική και 

Διεθνής Εμπειρία, Εκδόσεις Μπένου, σελ 352-361, 397- 422  

3) Χαζάκης Ι. Κων/νος (2001), Οδηγός ξένων επενδύσεων στην Ανατολική Ασία, 

Εκδόσεις Ζήτη, σελ. 146-175 

4) Χατζηδημητρίου Α. Γιάννης (2003), Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες, 

Εκδόσεις Ανικούλα, σελ 126-138 και 199-227 

 

Ξένη αρθρογραφία 

1) AIbaum,G Strandskov J, & Duerr E (1998), ΄΄International Marketing and 

Export Management΄΄,  3rd Ed.Essex: Addison Wesley Longman Ltd 

2) Chen Chun, 2005, ΄΄ Thoughts on China’s Foreign Tax Incentives΄΄, pg 31-33 

3) ΄΄China Monetary Policy Report Quarter Four΄΄, 2014, (February 10, 2015), 

Monetary Policy Analysis Group of  the People’s Bank of China, p.3-12 

4) Georgine K. Fogel, ΄΄ Business environment in China: economic, political and 

cultural factors ΄΄ , 2010, MBAA Proceedings  – Papers  

1) James K. Sebenius and Cheng (Jason) Qian, 2008, ΄΄Cultural Notes on Chinese 

Negotiating Behavior΄΄, Harvard Business School, Boston 

2) Jinyan Li, 2003, ΄΄International Taxation in the age of electronic commerce. A 

comparative study΄΄ ch. 6 (Toronto, Canadian tax foundation) 

3) Li Zhiyuan, 2006, ΄΄Building a Tax Expenditure System Suitable for China΄΄, 

No 3, Taxation Research 

4) Ma Quoqiang. 2004. ΄΄China’s Current Tax Expenditure System: Issues and 

Policy Options΄΄, pg 190-202 

5) Michael F. Martin , ΄΄China’s Banking System: Issues for Congress΄΄, 2012, 

Congressional Research Service, p. 8-14 

6) O’ Melveny & Myers, 2005, ΄΄The Company Law of the People’s Republic of 

China ΄΄ 

7) Peer Zumbansen, John W. Cioffi and Lindsay Krauss, ΄΄Development and Tax 

Policy: Case study of China΄΄, 2007 



 
70 

 

8) Sari Wahyuni , Esther Sri Astuti S.A., Mardha Thilla Amelia, 2011, ΄΄The Role 

of Special Economic Zones in China Economy Development΄΄ 

9) Susan V. Lawrence, Michael F. Martin, 2013,΄΄ Understanding China’s Political 

System΄΄ , Congressional Research Service, pg. 20-33 

10) Wayne M. Morrison, ΄΄China’s Economic Rise: History, Trends, Challenges, 

and Implications for the United States΄΄, Congressional Research Service, 2015 

11) Xiaodong Zhu, ΄΄Understanding China’s Growth: Past, Present, and Future΄΄, 

Journal of Economic Perspectives—Volume 26, Number 4— 2012—Pages 103–

124 

12) Ying Fan, ΄΄A CLASSIFICATION OF CHINESE CULTURE: Cross Cultural 

Management΄΄ , 7:2, 3-10,  Lincoln School of Management Brayford Pool 

England 

13) Yue-man Yeung, Joanna Lee, and Gordon Kee, 2009, ΄΄China’s Special 

Economic Zones at 30΄΄, EURASIAN GEOGRAPHY AND ECONOMICS · 

MARCH 2009 

14) Zhu, Jieming, 1996,  “Denationalization of Urban Physical Development,” 

Cities, 13, 3:187–194 

15) Χριστόπουλος Αντώνης, (2006), Η ραγδαία πολιτική και οικονομική άνοδος της 

Κίνας και οι επιπτώσεις για την παγκόσμια οικονομική και πολιτική σκηνή, 

Hellenic Foundation for European and foreign policy (ELIAMEP) 

 

 

Ηλεκτρονικές πηγές- Ιστοσελίδες 

1) Business, 2015, World Bank Group, http://www.doingbusiness.org/rankings 

2) China Embassy, ΄΄China’s Political System΄΄, 25/8/2008, http://al.china-

embassy.org/eng/zggk/t514665.htm 

3) CHINA.ORG .CN, Law of the People's Republic of China on Foreign Capital 

Enterprises, http://www.china.org.cn/english/features/investment/36754.htm 

4) China Statistics Yearbook 2011 

5) China economic update, July 2015, The World Bank Group, 

http://www.worldbank.org/en/country/china/publication/china-economic-

update-july-2015   

6) Doing Business, 2015, World Bank Group, 

http://www.doingbusiness.org/rankings 

http://www.doingbusiness.org/rankings
http://al.china-embassy.org/eng/zggk/t514665.htm
http://al.china-embassy.org/eng/zggk/t514665.htm
http://www.china.org.cn/english/features/investment/36754.htm
http://www.worldbank.org/en/country/china/publication/china-economic-update-july-2015
http://www.worldbank.org/en/country/china/publication/china-economic-update-july-2015
http://www.doingbusiness.org/rankings


 
71 

 

7) Doing Business in China Guide, 2014, ECOVIS China, ECOVIS Ruide 

Certified Public Accountants Co., Ltd. (Shanghai) and ECOVIS R&G 

Consulting Ltd. (Beijing) 

8) Economist, ΄΄Unemployment in China΄΄, 19/8/2015, 

,http://www.economist.com/blogs/freeexchange/2015/08/unemployment-china 

9) European Commission, http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-

regions/countries/china/ 

10)  Focus Economics, ΄΄China Economy Overview΄΄, 25/8/2015 http://www.focus-

economics.com/countries/china 

11)  HISTORY OF CHINA, 

http://www.historyworld.net/wrldhis/PlainTextHistories.asp?historyid=aa21 

12)  International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, April 2015, 

https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/01/weodata/index.aspx  

13)  Introducing the Foreign-Invested Partnership, 

http://www.chinabusinessreview.com/introducing-the-foreign-invested-

partnership/ 

14)  Invest in China, Ministry of commerce people’s republic of China, 

www.fdi.gov.cn 

15)  Investment in the People’s Republic of China, http://www.kpmg.com/cn/  

16)  State Administration of Taxation of RPC, ΄΄China's Tax System΄΄, 8/5/2012, 

http://www.chinatax.gov.cn/2013/n2925/n2959/c307248/content.html 

17)  The People's Republic of China: Tax facts and figures, 2015, 

http://www.pwchk.com/home/eng/cn_tax_facts_figures.html 

18)  OECD Revenue Statistics 1965-2011 (2012e),  http://www.oecd.org/ 

19)  Laurie Burkitt & Jason Chow, ΄΄China as a vast wine market΄΄, The Wall Street 

Journal, 24/3/2013,  

http://www.wsj.com/articles/SB100014241278873243732045783759021964791

38 

20)  Law of the PRC on Chinese-Foreign Contractual Joint Ventures, 

http://pingtan.chinadaily.com.cn/2012-02/11/content_15946041.htm 

21)  Law of the People's Republic of China on Chinese - Foreign Equity Joint 

Ventures, http://www.china.org.cn/english/DAT/214773.htm 

22)  Law of the People’s Republic of China on  Chinese - Foreign Equity Joint 

Ventures, 2012, http://pingtan.chinadaily.com.cn/2012-

08/28/content_15946034.htm 

http://www.economist.com/blogs/freeexchange/2015/08/unemployment-china
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/china/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/china/
http://www.focus-economics.com/countries/china
http://www.focus-economics.com/countries/china
http://www.historyworld.net/wrldhis/PlainTextHistories.asp?historyid=aa21
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/01/weodata/index.aspx
http://www.chinabusinessreview.com/introducing-the-foreign-invested-partnership/
http://www.chinabusinessreview.com/introducing-the-foreign-invested-partnership/
http://www.fdi.gov.cn/
http://www.kpmg.com/cn/en/Pages/default.aspx
http://www.chinatax.gov.cn/2013/n2925/n2959/c307248/content.html
http://www.pwchk.com/home/eng/cn_tax_facts_figures.html
http://www.oecd.org/
http://www.wsj.com/articles/SB10001424127887324373204578375902196479138
http://www.wsj.com/articles/SB10001424127887324373204578375902196479138
http://pingtan.chinadaily.com.cn/2012-02/11/content_15946041.htm
http://www.china.org.cn/english/DAT/214773.htm
http://pingtan.chinadaily.com.cn/2012-08/28/content_15946034.htm
http://pingtan.chinadaily.com.cn/2012-08/28/content_15946034.htm


 
72 

 

23) Naftemporiki, ΄΄ Κίνα: Νέα μείωση των επιτοκίων από την κεντρική τράπεζα΄΄, 

10/5/2015,  http://www.naftemporiki.gr/finance/story/950800/kina-nea-meiosi-

ton-epitokion-apo-tin-kentriki-trapeza 

24)  Naftemporiki,  «Κίνα: Σε χαμηλό πενταετίας ο πληθωρισμός», 10/2/2015, 

http://www.naftemporiki.gr/finance/story/914258/kina-se-xamilo-pentaetias-o-

plithorismos 

25) Newsmoney, «Η Κίνα προσπαθεί να αλλάξει και πληρώνει το τίμημα», 

23/8/2015, http://www.newmoney.gr/agores/analuseis/item/247251-stratfor-

%C2%ABi-kina-prospathei-na-allaksei-kai-plironei-to-timima%C2%BB-to-neo-

oikonomiko-montelo,-oi-anatarakseis-kai-to-politiko-power-game 

26) Ασλανίδου Ε., «Ο Μιχάλης Μπουτάρης και η ανάπτυξη κρασιού στην Κίνα», 

CRIonline, 18/6/2014, 

http://greek.cri.cn/301/2014/06/18/101s16654.htm#.VfbjbJdT_zI  

27) Ελληνοκινεζικό επιμελητήριο, http://www.chinese-chamber.gr/index.php/el/ 

28) Επιχειρηματικός Οδηγός για τη Λ.Δ. της Κίνας, Ιανουάριος 2014, Γραφείο 

Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων, Πρεσβεία της Ελλάδας στο Πεκίνο, 

http://agora.mfa.gr/  

29)  Έρευνα Αγοράς για το Κρασί στη Λ.Δ. Κίνας,  Γραφείο Οικονομικών & 

Εμπορικών Υποθέσεων, Πρεσβεία της Ελλάδας στο Πεκίνο, Αύγουστος 2013, 

http://www.agora.mfa.gr 

30)  Ετήσια έκθεση 2007, για τις εξελίξεις στην οικονομία της Λ.Δ της Κίνας και τις 

διμερείς οικονομικές και εμπορικές σχέσεις Ελλάδας –Λ.Δ Κίνας, Μάιος,2008, 

http://www.agora.mfa.gr 

31)  Ζάχος Τ.«Business made in China για Έλληνες επιχειρηματίες», Fortunegreece, 

21/7/2013, http://www.fortunegreece.com/article/business-made-in-china-gia-

ellines-epichirimaties/  

32)  Πρεσβεία της Ελλάδος στο Πεκίνο, Γραφείο οικονομικών και εμπορικών 

υποθέσεων, Διμερές εμπόριο, 2015, http://www.agora.mfa.gr  

33)  Καψύλης Αλ., «Ο νομισματικός πόλεμος Ουάσιγκτον - Πεκίνου καλά κρατεί», 

Το Βήμα, 5/8/2015, http://www.tovima.gr/finance/article/?aid=727827  

34)  Μανέττας, Γιώργος «Η Κίνα, το νέο «Ελ Ντοράντο» για τις ελληνικές 

εξαγωγικές επιχειρήσεις », Ημερησία, 28/7/2012, 

http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26519&subid=2&pubid=112903616 

35)  Μυττά Σ., «Πλαστικά Κρήτης: Η «άνθιση» των θυγατρικών στο εξωτερικό 

απογειώνει τα μεγέθη», Ημερησία, 9/11/2010,  

http://www.naftemporiki.gr/finance/story/950800/kina-nea-meiosi-ton-epitokion-apo-tin-kentriki-trapeza
http://www.naftemporiki.gr/finance/story/950800/kina-nea-meiosi-ton-epitokion-apo-tin-kentriki-trapeza
http://www.naftemporiki.gr/finance/story/914258/kina-se-xamilo-pentaetias-o-plithorismos
http://www.naftemporiki.gr/finance/story/914258/kina-se-xamilo-pentaetias-o-plithorismos
http://www.newmoney.gr/agores/analuseis/item/247251-stratfor-%C2%ABi-kina-prospathei-na-allaksei-kai-plironei-to-timima%C2%BB-to-neo-oikonomiko-montelo,-oi-anatarakseis-kai-to-politiko-power-game
http://www.newmoney.gr/agores/analuseis/item/247251-stratfor-%C2%ABi-kina-prospathei-na-allaksei-kai-plironei-to-timima%C2%BB-to-neo-oikonomiko-montelo,-oi-anatarakseis-kai-to-politiko-power-game
http://www.newmoney.gr/agores/analuseis/item/247251-stratfor-%C2%ABi-kina-prospathei-na-allaksei-kai-plironei-to-timima%C2%BB-to-neo-oikonomiko-montelo,-oi-anatarakseis-kai-to-politiko-power-game
http://greek.cri.cn/301/2014/06/18/101s16654.htm#.VfbjbJdT_zI
http://www.chinese-chamber.gr/index.php/el/
http://agora.mfa.gr/
http://www.agora.mfa.gr/
http://www.agora.mfa.gr/
http://www.fortunegreece.com/article/business-made-in-china-gia-ellines-epichirimaties/
http://www.fortunegreece.com/article/business-made-in-china-gia-ellines-epichirimaties/
http://www.agora.mfa.gr/
http://www.tovima.gr/finance/article/?aid=727827
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26519&subid=2&pubid=112903616


 
73 

 

http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=12583&subid=2&pubid=74941151, 

2010 

36)  Στάντζος Ε., Σακουφάκης Γ., Ετήσια έκθεση  Γραφείου ΟΕΥ Πεκίνου,  2014, 

http://www.agora.mfa.gr 

37)  Στέλιος Βραδέλης, «Οι Έλληνες στο δρόμο του μεταξιού», Τα ΝΕΑ, 15/5/2005, 

http://www.tanea.gr/news/greece/article/4389851/?iid=2 

38)  Σύνδεσμος εξαγωγέων Κρήτης, Διμερές εμπόριο,  http://www.crete-

exporters.com/%CE%B5%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%B9%C

E%BA%CE%AD%CF%82-

%CF%83%CF%87%CE%AD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-

%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82-

%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CF%82-2013-2014/ 

39)  «Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν επισκεφτείτε την Κίνα», 

http://www.chinese4.eu/gr/ 

40)  Υπουργείο Εξωτερικών, Ετήσια έκθεση ΟΕΥ Πεκίνου 2014, 

http://www.agora.mfa.gr 

41)  Φαλτάις A., «Πώς η νομισματική πολιτική της Κίνας θα αλλάξει τον κόσμο», 

EURO2DAY, 27/8/2015,  

http://www.euro2day.gr/specials/topics/article/1356624/stratfor-pos-h-

nomismatikh-politikh-ths-kinas-tha.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=12583&subid=2&pubid=74941151
http://www.agora.mfa.gr/
http://www.tanea.gr/news/greece/article/4389851/?iid=2
http://www.crete-exporters.com/%CE%B5%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CF%83%CF%87%CE%AD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82-%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CF%82-2013-2014/
http://www.crete-exporters.com/%CE%B5%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CF%83%CF%87%CE%AD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82-%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CF%82-2013-2014/
http://www.crete-exporters.com/%CE%B5%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CF%83%CF%87%CE%AD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82-%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CF%82-2013-2014/
http://www.crete-exporters.com/%CE%B5%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CF%83%CF%87%CE%AD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82-%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CF%82-2013-2014/
http://www.crete-exporters.com/%CE%B5%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CF%83%CF%87%CE%AD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82-%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CF%82-2013-2014/
http://www.crete-exporters.com/%CE%B5%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CF%83%CF%87%CE%AD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82-%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CF%82-2013-2014/
http://www.chinese4.eu/gr/
http://www.agora.mfa.gr/
http://www.euro2day.gr/specials/topics/article/1356624/stratfor-pos-h-nomismatikh-politikh-ths-kinas-tha.html
http://www.euro2day.gr/specials/topics/article/1356624/stratfor-pos-h-nomismatikh-politikh-ths-kinas-tha.html


 
74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


