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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σκοπός της παρούσας εργασίας αποτελεί η προσπάθεια μελέτης του 

επιχειρηματικού περιβάλλοντος στην Κίνα και ανάδειξης των όποιων ευκαιριών και 

κινδύνων. Η παρούσα εργασία επισύρει την προσοχή στα συμπεράσματα 

προηγούμενων ερευνών που πραγματοποιήθηκαν από διάφορους οργανισμούς και 

δεν αποτελεί επιχειρηματικό οδηγό, φιλοδοξεί ωστόσο, να συμβάλλει στην 

κατανόηση των ιδιαιτεροτήτων της μεγάλης αυτής αγοράς, υπό το φως μάλιστα των 

πιο πρόσφατων εξελίξεων, όπως αυτές καταγράφονται στο πολιτικό και οικονομικό 

πεδίο (ανάδειξη της νέας πολιτικής ηγεσίας και εισδοχή στον Παγκόσμιο Οργανισμό 

Εμπορίου - ΠΟΕ).

Για 700 χρόνια, από τότε που ξένοι επισκέπτες έγραψαν για πρώτη φορά για 

την Κίνα, ο κόσμος πιστεύει ότι υπάρχει εκεί ανείπωτος πλούτος που περιμένει να 

συλλεχθεί. Εύστοχα αποτύπωσε την άποψη αυτή ο αρμόδιος επίτροπος για τις 

εξωτερικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Chris Patten, λέγοντας ότι η «τρέλα» 

των δυτικών επιχειρηματιών για την Κίνα έχει μακρά παράδοση. Πιο πρόσφατα, με 

την επικράτηση του καπιταλισμού, την ανάδειξη της παγκοσμιοποίησης και την 

αύξηση του πληθυσμού της σε 1,3 δις. ψυχές, η πίστη στην ασύγκριτη δυναμική της 

χώρας αυτής έχει λάβει διαστάσεις ψύχωσης. Κατά τη δεκαετία του ’90, η Κίνα 

εξέπληξε την υφήλιο επιτυγχάνοντας διψήφιους ετήσιους ρυθμούς ανάπτυξης, 

προσελκύοντας ξένα κεφάλαια ύψους $ 300 δις και παραμένοντας αλώβητη από την 

ασιατική κρίση. Πολιτικοί, οικονομολόγοι και άνθρωποι των επιχειρήσεων διέβλεψαν 

ότι η Κίνα θα αποτελέσει την αγορά των προϊόντων και υπηρεσιών που θα 

υπερκεράσει όλες τις υπόλοιπες.

Υπάρχουν εν τούτοις αναλυτές που έχουν διαφορετική ανάγνωση της 

πραγματικότητας και διαβλέπουν ένα ζοφερό μέλλον για την πολυπληθέστερη χώρα 

του κόσμου. Το γεγονός ότι πολλές εξ αυτών των απόψεων προέρχονται από 

Κινέζους της διασποράς, και ειδικότερα από τις ΗΠΑ δεν ακυρώνει τη σημασία τους. 

Αντίθετα, αποτέλεσε επιπλέον κίνητρο για την πραγματοποίηση της παρούσας 

εργασίας με την ακόλουθη δομή.

Στο πρώτο κεφάλαιο επιχειρείται η αποτύπωση της σημερινής Κίνας, μέσα 

από την ανάλυση του πολιτικού και νομικού περιβάλλοντος, με ιδιαίτερη αναφορά 

στο φορολογικό και δασμολογικό καθεστώς.
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Στο δεύτερο κεφάλαιο υπάρχει αναφορά στο οικονομικό περιβάλλον με τις 

επιμέρους διαστάσεις του (βασικά οικονομικά μεγέθη, διεθνές εμπόριο, τραπεζικό 

τομέα, ξένες επενδύσεις, φαινόμενο της περιφοράς και προοπτική της κινεζικής 

οικονομίας).

Στο τρίτο κεφάλαιο υπάρχει αναφορά στο κοινωνικό πολιτιστικό και 

δημογραφικό περιβάλλον.

Στο τέταρτο κεφάλαιο υπάρχει αναφορά στο τεχνολογικό περιβάλλον.

Στο πέμπτο κεφάλαιο αποπειράται μια παρουσίαση των ελληνοκινεζικών 

οικονομικών σχέσεων με προσπάθεια ανάδειξης των πρόσφατων εξελίξεων.

Στο έκτο κεφάλαιο αποτυπώνονται τα ευρήματα της SWOT Analysis, που 

συνδέεται με την ανάληψη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών Ελλήνων επιχειρηματιών.

Η τελευταία ενότητα συνδέεται με κάποιες διαπιστώσεις θετικές ως προς το 

περιθώριο διεύρυνσης των ελληνοκινεζικών οικονομικών σχέσεων.

Το πεδίο των θεμάτων είναι τόσο τεράστιο, ώστε μόνο ο αυτοπεριορισμός θα 

μπορούσε να έχει εξασφαλίσει ένα λογικό μέγεθος στην εργασία και, ενδεχομένως, 

μια εστίαση στις ερωτήσεις που τέθηκαν.

Ως προς τις πηγές άντλησης της πληροφόρησης για την ολοκλήρωση της 

παρούσας, υπήρξε αξιοποίηση των δυνατοτήτων του διαδικτύου, ενώ οι απόπειρες 

για λήψη πληροφόρησης από την ελληνική πρεσβεία στο Πεκίνο και την κινεζική 

πρεσβεία στην Αθήνα δεν απέδωσαν καρπούς. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω την 

κα. Μαρία Ζαρωτιάδη, Τμήμα Έρευνας & Μελετών, ΣΕΒΕ, για την πολύτιμη 

βοήθειά της.
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1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΟ & ΝΟΜΙΚΟ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

1.1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η Κίνα είναι μια χώρα με έκταση περί τα 9,6 εκ. τετρ. χλμ. , πληθυσμό που 

ανέρχεται σε 1.284,5 εκ. ανθρώπους, ΑΕΠ που σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της 

National Bureau of Statistics of PRC (επίσημη στατιστική υπηρεσία της Λ.Κίνας) 

ανήλθε σε 10.239,8 δις. γιουάν (η συναλλαγματική ισοτιμία για το 2002 γιουάν ανά 

USD - 8,277), ή αλλιώς η τέταρτη από άποψης έκτασης χώρα και η μεγαλύτερη σε 

πληθυσμό. Επιπλέον, η 7η μεγαλύτερη οικονομία με τον νεότερο πληθυσμό σε όλη 

την Ασία.

Η Κίνα είναι μια ενδιαφέρουσα χώρα, αν αναλογιστεί κανείς ότι φιλοξενεί 56 

εθνικές ομάδες, κυρίαρχη των οποίων είναι η ομάδα των Han (91,9% του συνολικού 

πληθυσμού). Από τις υπόλοιπες 55 εθνικές ομάδες, που αναφέρονται ως εθνικές 

μειονότητες, οι 18 (Zhuang, Manchu, Hui, Miao, Uygur, Yi, Tujia, Mongolian, 

Tibetan, Bouyei, Dong, Yao, Korean, Bai, Hani, Kazak, Li και Dai) έχουν πληθυσμό 

που ξεπερνά το 1 εκ., ενώ η μεγαλύτερη είναι οι Zhuang με πληθυσμό 15,56 εκ. Οι 

κυρίαρχες θρησκείες είναι ο Ταοϊσμός, ο Βουδισμός, ο Κομφουκιανισμός, ο 

Μουσουλμανισμός και ο Χριστιανισμός. Ένα παράδοξο που συνδέεται με την Κίνα, 

αποτελεί το γεγονός ότι αν και υπάρχουν διάφορες ομιλούμενες γλώσσες με 

κυρίαρχες την γλώσσα των Μανδαρίνων ή Putonghua, τα Καντονέζικα ή Yue, τη 

διάλεκτο της περιοχής της Shanghai ή (Wu) και τη Minbei ή Fuzhou, εν τούτοις η 

γραπτή γλώσσα είναι κοινή για όλους τους Κινέζους.

Σύμφωνα με το διοικητικό σύστημα διαίρεσης της χώρας, αυτή χωρίζεται σε 

23 επαρχίες (provinces), 5 αυτόνομες περιοχές (autonomous regions), 4 

αυτοδιοικούμενους δήμους που υπάγονται άμεσα στην κεντρική κυβέρνηση 

(municipalities), καθώς επίσης 2 ειδικές διοικητικές περιοχές (special administrative 

regions) (δείτε Πίνακα 1). Σημειώνεται ότι για την Κινεζική ηγεσία, το νησιωτικό 

κράτος της Ταϊβάν αποτελεί κομμάτι της Κίνας.

Ιορδάνης Χατζηανδρέου - Διπλωματική Εργασία στο ΔΠΜΣ Διοίκησης Επιχειρήσεων β



Διερεύνηση Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος στην Κίνα. Αξιολόγηση Ευκαιριών και Κινδύνων

ΓΊιν.1 Επαρχίες, Αυτόνομες Περιοχές, Υπαγόμενες στην κεντρική κυβέρνηση 

αυτοδιοικούμενοι Δήμοι και Ειδικές διοικητικές περιοχές της Κίνας

Ονομασία Πρωτεύουσα
Εκταση

(10.000 τετρ. χλμ)

Πληθυσμός 

(10.000 άτομα)

Δήμος Beijing Beijing 1,68 1.383

Δήμος Tianjin Tianjin 1,13 1.004

Επαρχία Hebei Shijiazhuang 19,00 6.699

Επαρχία Shanxi Taiyuan 15,60 3.272

Αυτόνομη Περιοχή 

Inner Mongolia
Hohhot 118,30 2.377

Επαρχία Liaoning Shenyang 14,57 4.194

Επαρχία Jilin Changchun 18,70 2.691

Επαρχία Heilongjiang Harbin 46,90 3.811

Δήμος Shanghai Shanghai 0,62 1.614

Επαρχία Jiangsu Nanjing 10,26 7.355

Επαρχία Zhejiang Hangzhou 10,18 4.613

Επαρχία Anhui Hefei 13,90 6.328

Επαρχία Fujian Fuzhou 12,00 3.440

Επαρχία Jiangxi Nanchang 16,66 4.186

Επαρχία Shandong Jinan 15,30 9.041

Επαρχία Henan Zhengzhou 16,70 9.555

Επαρχία Hubei Wuhan 18,74 5.975

Επαρχία Hunan Changsha 21,00 6.596

Επαρχία Guangdong Guangzhou 18,60 7.783

Αυτόνομη Περιοχή 

Guangxi Zhuang
Nanning 23,63 4.788

Επαρχία Hainan Haikou 3,40 )796
1

Δήμος Chongqing Chongqing 8,20 3.097
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Επαρχία Sichuan Chengdu 48,80 8.640

Επαρχία Guiyang 17,00 3.799

Επαρχία Yunnan Kunming 39,40 4.287

Αυτόνομη Περιοχή του Tibet Lhasa 122,00 263

Επαρχία Shaanxi Xi'an 20,50 3.659

Επαρχία Gansu Lanzhou 45,00 2.575

Επαρχία Qinghai Xining 72,00 523

Αυτόνομη Περιοχή Ningxia Hui Yinchuan 6,64 563

Αυτόνομη Περιοχή Xinjiang 

Uygur
Urumqi 160,00 1.876

Hong Kong Special 

Administrative Region
Hong Kong 0,1092 667

Macao Special 

Administrative Region
Macao 0,0024 44

Επαρχία Taiwan 3.60 2.228
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1.2. ΠΟΛΙΤΙΚΟ & ΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

1.2.1. Πολιτικό περιβάλλον
Κυρίαρχο ρόλο στην πολιτική πραγματικότητα της χώρας διαδραματίζει το 

κομμουνιστικό κόμμα από το 1949, οπότε και ιδρύθηκε η Λαϊκή Δημοκρατία της 

Κίνας, μετά τον αγώνα αντίστασης κατά της Ιαπωνίας (1937-1945) και τον εμφύλιο 

πόλεμο με τους εθνικιστές της Kuomintang (1945-1949). Ανώτατα όργανα 

διαχείρισης των εθνικών θεμάτων αποτελούν η Εθνική Λαϊκή Συνέλευση και το 

Κρατικό Συμβούλιο, που είναι επιφορτισμένα με τη χάραξη της οικονομικής 

πολιτικής και τη λήψη όλων των κρίσιμων αποφάσεων. Αξίζει να αναφερθεί ότι ο 

πρώην Πρόεδρος Τζιανγκ Τζεμίν (JIANG Jemin) σε μια προσπάθεια να ενισχύσει την 

εικόνα του ως μεταρρυθμιστή, επιχείρησε να ανοίξει τις πόρτες του κόμματος στους 

επιχειρηματίες, χωρίς να αποφύγει τις έντονες αντιδράσεις από μερίδα του κόμματος. 

Μετά την πάροδο ενός και πλέον ετών, η στρατολόγηση επιχειρηματιών γίνεται με 

μεγάλη φειδώ, ενώ αποφεύγεται και η ανάδειξή τους σε εξέχουσες κομματικές θέσεις.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της 10ης Εθνικής Λαϊκής Συνέλευσης 

(15/03/2003), για τα επόμενα 5 χρόνια, αρχηγός του κράτους και Πρόεδρος της Κίνας 

αναδείχθηκε ο HU Jintao, που αντικατέστησε τον JLANG Jemin και αντιπρόεδρος ο 

ZENG Qinghong. Πρόεδρος της κυβέρνησης τοποθετήθηκε ο WEN Jianbao, που 

αντικατέστησε τον ZHU Rongji, με αντιπροέδρους τους HUANG Ju, WU Yi, ZENG 

Peiyan και HUI Liangyu. Πρέπει να σημειωθεί ότι, η εξέλιξη αυτή αποτελεί τη 

μαζικότερη αντικατάσταση μελών της ανώτατης βαθμίδας της ηγεσίας στην ιστορία 

της Λαϊκής Κίνας. Της οποίας απερχόμενης ηγεσίας, η διακατεχόμενη από την 

ιδεοληψία της σταθερότητας, πολιτική ατζέντα επηρεάστηκε από δύο τραυματικά 

γεγονότα - την πολιτιστική επανάσταση του MAO Zedong, στα μέσα της δεκαετίας 

του ’60 και τη σφαγή των διαμαρτυρόμενων για δημοκρατικές αλλαγές στην πλατεία 

Tiananmen. Οι νέοι ηγέτες, πολλοί εξ αυτών σπουδαγμένοι στη Δύση, 

αντιλαμβάνονται τις δυνατότητες που παρέχει η οικονομική φιλελευθεροποίηση, 

καθώς επίσης και τους υφιστάμενους πολιτικούς περιορισμούς στην πορεία της 

οικονομίας. Κληρονομούν την πολιτική καθοδήγηση μιας χώρας, της οποίας η 

συμμετοχή στον ΠΟΕ, της παρέχει όλα τα αναγκαία κίνητρα για την οικονομική 

φιλελευθεροποίηση, αλλά και μιας χώρας που χρειάζεται σημαντικές πολιτικές 

μεταρρυθμίσεις προκειμένου να καταστεί περισσότερο ανταγωνιστική. Η προσπάθεια
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ταυτόχρονης προώθησης μεταρρυθμίσεων τόσο σε πολιτικό όσο και οικονομικό 

επίπεδο απαιτεί ιδιαίτερα λεπτούς χειρισμούς.

1.2.2. Νομικό περιβάλλον
Ως προς το νομικό πλαίσιο, οι νόμοι και κανονισμοί στην Κίνα τείνουν να 

είναι πιο γενικοί σε σχέση με άλλες χώρες. Αυτό επιτρέπει την ελαστική εφαρμογή 

τους, ευνοώντας παράλληλα την ασυνέπεια και την σύγχυση, με αποτέλεσμα συχνά 

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εκεί να δυσκολεύονται να αντιληφθούν πότε οι 

ενέργειές τους παραβιάζουν κάποιο κανονισμό. Υπάρχει συχνά αλληλοκάλυψη 

αρμοδιοτήτων μεταξύ διαφόρων υπηρεσιών σε διάφορα κυβερνητικά επίπεδα που 

έχουν τη δυνατότητα παραγωγής κανονισμών, με αποτέλεσμα την συχνή εμφάνιση 

ασύμβατων μεταξύ τους κανονισμών.

Η έλλειψη ενός ξεκάθαρου και συνεκτικού πλαισίου νόμων και κανονισμών 

αποτελεί ένα αποτελεσματικό ανασχετικό παράγοντα για τη δραστηριοποίηση ξένων 

επιχειρήσεων στην εγχώρια αγορά. Αν και η Κίνα προσανατολίζεται προς ένα 

κράτος όπου θα ισχύουν κανόνες δικαίου (πρόσφατα σχετικά (1987) τέθηκε σε ισχύ 

ένας υποτυπώδης αστικός κώδικας), ωστόσο υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις που 

εμφανίζονται σε επίπεδο αστικού, διοικητικού, ποινικού και εμπορικού δικαίου. Ένα 

συνεκτικό νομικό πλαίσιο, σε συνδυασμό την αποχή επαρκούς προηγούμενης 

ενημέρωσης για τις προτεινόμενες αλλαγές στους νόμους και τους κανονισμούς, 

καθώς επίσης και η δυνατότητα συνεισφοράς στη διαμόρφωσή τους θα βοηθούσε 

εξαιρετικά στην βελτίωση των επιχειρηματικών συνθηκών.

Στην Κίνα, οι κανονισμοί είναι προϊόν διαφόρων υπουργείων και 

κυβερνητικών υπηρεσιών σε διάφορα επίπεδα (κεντρικής κυβέρνησης, επαρχίας και 

τοπικό), καθώς επίσης και του Εθνικής Λαϊκής Συνέλευσης (NPC). Παρά την 

ύπαρξη νόμων και κανονισμών που υποτίθεται ότι ρυθμίζουν τις συμπεριφορές 

ατόμων και οργανισμών, υπάρχει σχεδόν πάντα περιθώριο για διακριτική εφαρμογή 

τους από κυβερνητικούς λειτουργούς.

Ως προς τους τρόπους επίλυσης των διεθνών εμπορικών διαφωνιών, υπάρχουν 

τέσσερις εναλλακτικές λύσεις, δηλ. διαπραγμάτευση, συμβιβασμός, διαιτησία και 

προσφυγή στα δικαστήρια. Υπάρχουν δύο διαιτητικοί οργανισμοί που χειρίζονται 

υποθέσεις που αφορούν ξένες επιχειρήσεις στην Κίνα :

Η Διεθνής Οικονομική και Εμπορική Διαιτητική Επιτροπή (CIETAC) και η 

Θαλάσσια Διαιτητική Επιτροπή της Κίνας (CMAC). Η CIETAC με έδρα το Beijing
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έχει παραρτήματα στη Shenzhen και στη Shanghai και γραφεία συνδέσμου στις 

Dalian, Fuzhou, Changsha, Chengdu και Chongqing. H CMAC έχει έδρα το Beijing 

και γραφεία συνδέσμου στις Shanghai και Guangzhou. Οι διευθύνσεις των δύο 

επιτροπών είναι:

China International Economic and Trade Arbitration Commission 

Address: Golden Land Building, 32 Liang Ma Qiao Road,

Chaoyang District, Beijing 100016, P. R. China

Tel: 86-10-64646688 Fax: 86-10-64643500 / 64643520

http://www.CIETAC.orq.cn

E-mail: cietac@adndrc.org

China Maritime Arbitration Commission

Address:6/F Golden Land Office Building, 32 Liangmaqiao Road.

Chao Yang District, Beijing,China 

Zip code: 10016

Telephome number:(86-10)64646688 

Fax:(86-10)64643500/64643520 

E-mail:cmac@cmac. orq.cn 

Web site:www.cmac.org.cn

To China Council for the Promotion of International Trade/China Chamber of 

International Commerce (CCPIT/CCOIC) Conciliation Center είναι ο θεσμός που 

επιλύει διαφορές που προκύπτουν από διεθνείς εμπορικές και θαλάσσιες συναλλαγές 

μέσω συμβιβασμού. To CCPIT/CCOIC Conciliation Center με έδρα στο Beijing και 

περισσότερα από 30 επιπλέον γραφεία σε όλη την Κίνα ιδρύθηκε το 1987, ο δε 

βαθμός επίλυσης των διαφορών μέσω του φορέα αυτού ξεπερνά το 80%.

Δεδομένων των χρονοβόρων και πολυσύνθετων διαδικασιών που συνδέονται 

με την επίλυση των οικονομικών διαφορών, μέσω της προσφυγής σε δικαστήριο της 

Κίνας, η συγκεκριμένη επιλογή δεν είναι η πλέον ενδεδειγμένη.

Σε ότι αφορά τις εξελίξεις που συνδέονται με ξένες επενδύσεις στον τομέα του 

Real Estate, αυτές αντιμετωπίζουν κάποια πρακτικά εμπόδια: το συναλλακτικό 

κόστος για την αγορά και πώληση είναι υψηλό και οι απαιτούμενες διατυπώσεις για 

την πλήρη πιστοποίηση της κυριότητας είναι απαράδεκτα υπερβολικές. Ειδικότερα,

Ιορδάνης Χατζηανδρέου - Διπλωματική Εργασία στο ΔΠΜΣ Διοίκησης Επιχειρήσεων ] ]

http://www.CIETAC.orq.cn
mailto:cietac@adndrc.org
http://www.cmac.org.cn


Διερεύνηση Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος στην Κίνα. Αξιολόγηση Ευκαιριών και Κινδύνων

για την εμπορική ιδιοκτησία υπάρχουν δύο τύποι δικαιωμάτων χρήσης γης : ο 

διατιθέμενος (allocated) και ο χορηγημένος (granted). Διατιθέμενο δικαίωμα δεν 

μπορεί να μεταβιβαστεί και να υποθηκευτεί για τη λήψη δανείου, σε αντίθεση με το 

χορηγημένο. Το συναλλακτικό κόστος περιλαμβάνει τους ακόλουθους φόρους και 

αμοιβές : φόρος πράξης (deed tax), φόρος προστιθέμενης αξίας στη γη (land VAT), 

φόρος χαρτοσήμου (stamp tax) και χρέωση υπηρεσιών. Ως προς τον φόρο 

προστιθέμενης αξίας, σημειώνεται ότι η εφαρμογή του αναβλήθηκε δύο φορές, λόγω 

της σημαντικής επιβάρυνσης που επιφέρει στις μεταβιβάσεις, η επιβολή του όμως 

θεωρείται βέβαιη. Ακόμα και χωρίς τον υπολογισμό του, όμως, η συνολική 

επιβάρυνση από τις λοιπές χρεώσεις ξεπερνά το 10% της τιμής πώλησης του 

εμπορικού ακινήτου.

Αναφορικά με τις εξελίξεις που συνδέονται με το καθεστώς της ιδιοκτησίας, 

αξίζει μνείας η πρόσφατη τροπολογία (12/2003) στο Σύνταγμα του 1982, που 

προτάθηκε στη Διαρκή Επιτροπή του κινεζικού κοινοβουλίου. Σύμφωνα με αυτήν, η 

ιδιωτική ιδιοκτησία θα τεθεί σε ίση θέση με την κρατική περιουσία (η τελευταία είναι 

απαραβίαστη). Η τροπολογία αυτή, παράλληλα με αυτή της πολιτικής θεωρίας του 

πρώην προέδρου Τζιανγκ Τζεμίν «τριπλής εκπροσώπησης» (σύμφωνα με την οποία 

το κομμουνιστικό κόμμα θα πρέπει να εκπροσωπεί εκτός από την εργατική τάξη και 

τους επιχειρηματίες), αποτελούν μεταρρυθμίσεις που στοχεύουν στην τροποποίηση 

του νομικού πλαισίου της Κίνας, ώστε να ευθυγραμμιστεί με την ολοένα και πιο 

καπιταλιστική οικονομία της.

Ιορδάνης Χατζηανδρέου - Διπλωματική Εργασία στο ΔΠΜΣ Διοίκησης Επιχειρήσεων \2



Διερεύνηση Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος στην Κίνα. Αξιολόγηση Ευκαιριών και Κινδύνων

1.2.3. Φορολογικό & δασμολογικό καθεστώς
Σε ότι αφορά το φορολογικό καθεστώς, αυτό χαρακτηρίζεται από ασάφεια, 

συνεχείς αλλαγές και πολυπλοκότητα, στοιχεία που επιτρέπουν την άνθιση της 

διαφθοράς των κρατικών λειτουργών. Το φορολογικό σύστημα σε μεγάλο βαθμό 

διαμορφώθηκε στα μέσα της δεκαετίας του 90, με την καθιέρωση φόρου εισοδήματος 

για τις εταιρίες, φόρου προστιθέμενης αξίας και ειδικών φόρων κατανάλωσης για 

συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων. Ενώ, ο βασικός συντελεστής φόρου 

εισοδήματος για τις εταιρίες ανέρχεται σε 33% (30% εθνικός και 3% τοπικός φόρος), 

οι περισσότερες ξένες επιχειρήσεις (Foreign Invested Companies) φορολογούνται με 

χαμηλότερο συντελεστή (15% - 24%), λόγω της επιθυμίας της κινεζικής ηγεσίας να 

προσελκύσει ξένες επενδύσεις με την παροχή φορολογικών κινήτρων. Συνοπτικά, 

επιχειρήσεις με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά φορολογούνται με συντελεστή 15% :

• Ξένες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε ορισμένες ζώνες 

ελεύθερων συναλλαγών (Shenzhen, Zhuhai, Shantou, Xiamen και Hainan)

• Ξένες παραγωγικές επιχειρήσεις στις ζώνες οικονομικής και τεχνολογικής 

ανάπτυξης, στην περιοχή Pudong στη Σαγκάη

• Ξένες παραγωγικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς 

παραγωγής ενέργειας, μεταφοράς λιμενικών έργων και μεταποίηση 

εισαγόμενων προϊόντων για επανεξαγωγή, καθώς και σε τομείς υψηλής 

τεχνολογίας

Ενώ, επιχειρήσεις με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά φορολογούνται με 

συντελεστή 24% :

• Ξένες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε παράκτιες οικονομικές 

ζώνες, ζώνες ελεύθερων συναλλαγών ή ζώνες οικονομικής και τεχνολογικής 

ανάπτυξης (για όσες περιπτώσεις δεν εμπίπτουν στην παραπάνω κατηγορία με 

συντελεστή 15%) &

• Ξένες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε κρατικά τουριστικά 

θέρετρα

Επιπλέον, τα ατομικά εισοδήματα των ξένων υπηκόων που αποκτούνται στην 

Κίνα φοροαπαλλάσσονται μέχρι το ποσό των 4.000 γιουάν, τα δε διανεμόμενα 

μερίσματα των ξένων επιχειρήσεων είναι αφορολόγητα.

Σε ότι αφορά το δασμολογικό καθεστώς, και ειδικότερα, στη λήψη άδειας 

εισαγωγής, τα εισαγόμενα εμπορεύματα κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες
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(απαγόρευση εισαγωγής, περιορισμένες εισαγωγές και ελεύθερες εισαγωγές) ανάλογα 

με την επιβολή αυστηρών μη δασμολογικών περιορισμών, την επιβολή δασμών και 

την ελεύθερη εισαγωγή. Η είσοδος στον ΠΟΕ θα οδηγήσει στην κατάργηση κάθε μη 

δασμολογικού περιορισμού (ποσοστώσεις και άδειες εισαγωγής) και τη μείωση της 

μέσης δασμολογικής επιβάρυνσης σε 8%, μέχρι το 2005. Ωστόσο, η Κίνα δεν 

ανταποκρίνεται πιστά στις δεσμεύσεις που ανέλαβε με την είσοδό της στον ΠΟΕ. 

Χαρακτηριστικά, το Εμπορικό Επιμελητήριο της Ε.Ε. εξέδωσε κατάλογο, με 345 

σελίδες, όπου περιγράφει την ενοχλητική -όπως τη χαρακτηρίζει- τακτική της Κίνας 

που συνίσταται στο να κάνει χρήση συγκεκριμένων διατάξεων προκειμένου να 

«φρενάρει» ορισμένες δεσμεύσεις για το άνοιγμα των αγορών.
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2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

2.1. ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

Η συνολική αξία των παραχθέντων προϊόντων και υπηρεσιών αυξάνεται με 

διψήφιους αριθμούς τα τελευταία 20 χρόνια. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια έπεσε σε 

μονοψήφια νούμερα 7,3% για το 2001 και 8% για το 2002.

Ειδικότερα, το 2002 το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν ξεπέρασε τα 10 τρις, yuan 

(10.239,8 δις) (σχήμα 1), ενώ τα στοιχεία για το 1° τρίμηνο του 2003 εμφανίζονται 

ιδιαίτερα αυξημένα. Η προστιθέμενη αξία του πρωτογενούς τομέα ήταν 1.488,3 δις 

yuan, αυξημένη κατά 2,9%. Η προστιθέμενη αξία του δευτερογενούς τομέα ήταν

5.298.2 δις yuan, αυξημένη κατά 9,9% και η αντίστοιχη του τριτογενούς τομέα ήταν

3.453.3 δις yuan, αυξημένη κατά 7,3%.

Το γενικό επίπεδο τιμών υποχώρησε κατά ένα μικρό ποσοστό. Το γενικό 

επίπεδο τιμών καταναλωτή μειώθηκε κατά 0,8% σε σχέση με το 2001. 

Αναλυτικότερα, το επίπεδο τιμών καταναλωτή στις αστικές περιοχές μειώθηκε κατά 

1%, ενώ στις αγροτικές περιοχές κατά 0,4%. Σύμφωνα, όμως με πιο πρόσφατα 

στοιχεία, τον Μάϊο του 2003 (ο δεύτερος μήνας στη σειρά που σημειώνεται 

πληθωρισμός στην Κίνα, μετά από περισσότερο από ένα διάστημα μεγαλύτερο του 

έτους, που χαρακτηριζόταν από μείωση τιμών) ο δείκτης τιμών καταναλωτή 

σημείωσε αύξηση 0,7% σε σχέση με τον αντίστοιχο περυσινό μήνα. Πολλοί συνδέουν 

τις αυξήσεις τιμών (κυρίως της κτηματαγοράς) στην Κίνα με την ακολουθούμενη 

συναλλαγματική πολιτική και εκφράζονται φόβοι, και από την ηγεσία της κεντρικής 

τράπεζας, για μια μη ελέγξιμη άνοδο των τιμών, αντίστοιχη του έντονου 

πληθωρισμού που βίωσε η χώρα στα τέλη της δεκαετίας του 1980 και στην αρχή 

αυτής του 1990.

Σύμφωνα πάντα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία, η απασχόληση συνέχισε 

να αυξάνεται. Στο τέλος του 2002, το σύνολο των απασχολούμενων στην Κίνα 

αριθμούσε 737,4 εκ., 7,15 εκ. περισσότεροι από το 2001. Από αυτούς, 247,8 εκ. 

απασχολούνταν σε αστικές περιοχές (αύξηση 8,4 εκ. σε σχέση με το 2001). Στα τέλη 

του 2002, ο αριθμός των απολυμένων από τις κρατικές επιχειρήσεις (στο εξής SOE’s) 

που δεν επαναπροσλήφθηκαν ανήλθε σε 4,1 εκ., ή 1,05 εκ. λιγότεροι σε σχέση με το 

2001. Το ποσοστό ανεργίας στις αστικές περιοχές ανήλθε σε 4%, αυξημένο κατά 

0,4% σε σχέση με το 2001. Υπάρχουν όμως αναφορές που ανεβάζουν το πραγματικό
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ποσοστό ανεργίας σε 10%, ενώ το πρακτορείο ειδήσεων ΑΡ ανακοίνωσε ότι το 

ποσοστό ανεργίας στο Χονγκ Κονγκ, για το διάστημα Φεβρουάριου - Απριλίου 2003 

ανήλθε σε 7,8%. Ο δείκτης ανεργίας για το σύνολο της Κίνας, στα τέλη Σεπτεμβρίου, 

ήταν στο 4,2%.
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Σχήμα 1: Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν ξεπέρασε τα 10.000 δις

Πίν.2 Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (GDP) (Ιο Τρίμηνο 2003)

Απόλυτες Τιμές 

(δις. Yuan)

Ρυθμός ανάπτυξης σε 

σχέση με την ίδια 

περίοδο πέρυσι (%)

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν 2356,16 9,9

Πρωτογενής Τομέας 163,07 3,5

Δευτερογενής Τομέας 1341,41 12,3

Τριτογενής Τομέας 851,68 7,6

Σημείωση: Οι απόλυτες τιμές υπολογίζονται σε τρέχουσες τιμές, ενώ ο ρυθμός ανάπτυξης σε σταθερές τιμές.

Σε ορισμένους τομείς, οι οποίοι χαρακτηρίζονταν από μονοπωλιακές 

συνθήκες έχουν αρχίσει να γίνονται τα πρώτα βήματα για τον αποχαρακτηρισμό τους. 

Η μεταρρύθμιση και μείωση των απωλειών στις επιχειρήσεις της αμυντικής 

βιομηχανίας προχώρησε σταθερά, παράλληλα με τις μεταρρυθμίσεις στους τομείς
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των οικονομικών της κυβέρνησης, της φορολόγησης, του τραπεζικού συστήματος και 

της κοινωνικής ασφάλισης. Η επιδιωκόμενη ανάπτυξη στα δυτικά της χώρας 

παρουσίασε τα πρώτα θετικά βήματα.

Τα κυριότερα προβλήματα στην οικονομική απόδοση της χώρας, όπως 

προσδιορίζονται από το National Bureau of Statistics (NBS), την κρατική στατιστική 

υπηρεσία της Λ.Κίνας, περιλαμβάνουν τα εμπόδια στην οικονομική ανάπτυξη λόγω 

ανεπαρκούς ενεργούς ζήτησης και μη λογικό σύστημα προσφοράς (έλλειψη 

συντονισμού), έντονη πίεση για διατήρηση της απασχόλησης του πληθυσμού σε 

παράλογα υψηλά επίπεδα, δεδομένων των συνθηκών, αδυναμία στην προσπάθεια 

αύξησης του εισοδήματος στις αγροτικές περιοχές με εντονότερους ρυθμούς (γεγονός 

που ενισχύει την εσωτερική μετανάστευση και ειδικότερα την αστυφιλία) και η 

μεγάλη συχνότητα ατυχημάτων σε επιχειρήσεις του πρωτογενούς και δευτερογενούς 

τομέα.

Οι επενδύσεις σε πάγια στοιχεία του ενεργητικού διατήρησαν έντονα 

αυξητικούς ρυθμούς. Οι ολοκληρωμένες επενδύσεις σε πάγια στοιχεία για το 2002, 

ανήλθαν σε 4.320,2 δις yuan, αυξημένες κατά 16,1% σε σχέση με το 2001 και 

παρουσιάζοντας το μεγαλύτερο ποσοστό αύξησης από το 1996. Οι επενδύσεις για το 

διάστημα του 1ου πενταμήνου του 2003 αυξήθηκαν κατά 31,7% (1.058 δις yuan), σε 

σύγκριση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Ως προς την κατανομή των επενδύσεων στους επιμέρους τομείς της 

οικονομίας, η αύξηση τους στον πρωτογενή τομέα ήταν της τάξεως του 23,5% (110,6 

δις yuan), στο δευτερογενή 22,9% (1.070,3 δις yuan) και στον τριτογενή 14,4% 

(2.113,2 δις yuan).

Τα παραπάνω, ωστόσο, νούμερα θα πρέπει να ειδωθούν υπό το φως των 

συχνών καταγγελιών για «ρετουσάρισμα» των στατιστικών στοιχείων από τις 

αρμόδιες αρχές.
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Σχήμα 2: Συνεχής αύξηση των επενδύσεων σε πάγια στοιχεία του ενεργητικού

Πίνακας 3: Επενδύσεις σε πάγια στοιχεία του ενεργητικού

Item
Volumef'lOO 

million yuan£©

Increase over 

2001£"%£©

Επενδύσεις σε πάγια 43202 16.1

Εκ των οποίων Κρατικές μονάδες 31020 17.0

Συνεταιριστικές μονάδες 5901 11.8

Ιδιώτες αστικών & αγροτικών
6280 15.7

περιοχών
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2.2. ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ

Ως προς τις διεθνείς οικονομικές σχέσεις, το εξωτερικό εμπόριο παρουσίασε 

σημαντική αύξηση. Η συνολική αξία των εισαγωγών και των εξαγωγών το 2002 

έφτασε τα 620,8 δις $, 21,8% πάνω σε σχέση με το 2001. η αξία των εξαγωγών 

ανήλθε σε 325,6 δις $ αυξημένες κατά 22,3% και των εισαγωγών σε 295,2 δις $, 

αυξημένες κατά 21,2%.

Στο σημείο αυτό αξίζει να ειπωθεί ότι, η έντονη εξαγωγική παρουσία της 

Κίνας διήλθε δύο στάδια - κατά το αρχικό άνοιγμα της Κίνας στη διεθνή οικονομία 

(1980-1985) όπου το εμπόριο αναπτύχθηκε ταχύτερα από το ΑΕΠ (ακαθάριστο 

εγχώριο προϊόν) και το ποσοστό της Κίνας στο παγκόσμιο εμπόριο ανήλθε από 0,7% 

σε 2% και κατά το επόμενο της εμπορικής μεταρρύθμισης, όπου το διεθνές εμπόριο 

αναπτύχθηκε αντίστοιχα με το ΑΕΠ και το μερίδιο της Κίνας στο παγκόσμιο εμπόριο 

έφτασε σε 4% το 2000.

Το 2002 παρατηρήθηκε διαφορετικής έντασης αύξηση στις εξαγωγές στους 

μεγάλους εμπορικούς εταίρους της. Οι εξαγωγές της Κίνας στις ΗΠΑ ανήλθαν στα 70 

δις $, αυξημένα κατά 28,9%. Στο Χονγκ Κονγκ σε 58,5 δις $, αυξημένα κατά 25,6%. 

Στην Ιαπωνία σε 48,4 δις $ αυξημένα κατά 7,8%. Στις χώρες της Ε.Ε. σε 48,2 δις $, 

αυξημένα κατά 17,9%. Στις χώρες της ASEAN σε 23,6 δις $, αυξημένα κατά 28,3%. 

Στη Ν.Κορέα σε 15,5 δις $, αυξημένα κατά 23,8%. Στην Ταϊβάν σε 6,6 δις $, 

αυξημένα κατά 31,7%. Στη Ρωσία σε 3,5 δις $, αυξημένα κατά 29,9%. Οι κυριότεροι 

εταίροι, σε επίπεδο εξαγωγών, είναι οι ΗΠΑ 22,5%, Χονγκ Κονγκ 18%, Ιαπωνία 

14,9%, Ν.Κορέα 4,8%, Γερμανία 3,5%, Ολλανδία 2,8%, Ην.Βασίλειο 2,5%, 

Σινγκαπούρη 2,1%, Ταϊβάν 2%. Αντίστοιχα, οι κυριότεροι εταίροι, σε επίπεδο 

εισαγωγών, είναι οι Ιαπωνία 18,1%, Ταϊβάν 12,9%, Ν.Κορέα 9,7%, ΗΠΑ 9,2%, 

Γερμανία 5,6%, Χονγκ Κονγκ 3,6%, Μαλαισία 3,1%, Ρωσσία 2,8%.

Το ισοζύγιο πληρωμών είναι σε καλή κατάσταση. Το εμπορικό πλεόνασμα το 

2002, όπως προκύπτει από τα προαναφερθέντα, ήταν 30,4 δις $. Το ποσό των άμεσων 

ξένων επενδύσεων που πραγματοποιήθηκαν ανήλθε σε 52,7 δις $, αυξημένες κατά 

12,5% σε σχέση με το 2001. Η αξία που αφορά τα νέα υπογεγραμμένα συμβόλαια 

ανήλθε σε 17,9 δις $, αυξημένη κατά 8,7%. Στο τέλος του 2002, τα αποθεματικά σε 

ξένο συνάλλαγμα ανήλθαν σε 286,4 δις $, αυξημένα κατά 74,2 δις $ σε σχέση με το 

2001. Η συναλλαγματική ισοτιμία διατηρήθηκε σταθερή σε 1 USD = 8,2773 γιουάν 

(RMB yuan), γεγονός που αποτελεί και σημείο τριβής στις σχέσεις με τις ΗΠΑ. Οι

Ιορδάνης Χατζηανδρέου - Διπλωματική Εργασία στο ΔΠΜΣ Διοίκησης Επιχειρήσεων 19



Διερεύνηση Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος στην Κίνα. Αξιολόγηση Ευκαιριών και Κινδύνων

τελευταίες αποδίδουν στη συναλλαγματική πολιτική της Κίνας την απώλεια πολλών 

θέσεων εργασίας από τον μεταποιητικό τομέα στις ΗΠΑ και επιθυμούν την 

ανατίμηση του γιουάν, ως αποτέλεσμα της υιοθέτησης από την Κίνα μιας πιο 

ευέλικτης πολιτικής στη διαμόρφωση των συναλλαγματικών ισοτιμιών της.

□ Total export □ Total import

Σχήμα 3 : Σημαντική αύξηση στις Εισαγωγές & στις Εξαγωγές
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2.3. ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Κάνοντας μια σύντομη αναφορά στην ιστορία των άμεσων ξένων επενδύσεων 

(FDI) στην Κίνα, μπορεί να αναφερθεί ότι οι FDI στην Κίνα ξεκίνησαν το 1979, 

ακολουθώντας την υιοθέτηση μιας «πολιτικής ανοικτών θυρών» το 1978 από την 

πολιτική ηγεσία της χώρας και τη θέση σε ισχύ του νόμου για τις Joint Venture το 

1979. Παρόλα αυτά, η ξένη συμμετοχή στην Κίνα παρέμεινε περιορισμένη μέχρι το 

1992, όταν ο Πρόεδρος DENG Xiaoping θέλησε να προσελκύσει περισσότερες ξένες 

επενδύσεις και να προχωρήσει προς την φιλελευθεροποίηση του συστήματος. Η 

απαλοιφή κάποιων περιορισμών στις FDI, τους έδωσε ισχυρή ώθηση (150% για το 

1992 & 1993). Οι συνολικές ροές για FDI αναρριχήθηκαν από 4,4 δις $ το 1991 σε 28 

δις $ το 1993, για να εκτιναχθούν σε 44 δις $ το 1997.

billion US$

Σχήμα 4 : Συνολικές ροές FDI προς την Κίνα και ASEAN-5 αντίστοιχα

Περί τα μέσα της δεκαετίας του ’90 (1992-1997) η Κίνα είχε αναδειχθεί στο 

δεύτερο μεγαλύτερο υποδοχέα άμεσων ξένων επενδύσεων (FDI), μετά τις Η.Π.Α., για 

να υποχωρήσει στη συνέχεια στην παγκόσμια κατάταξη (6η το 2001 με 47 δις S), ως 

συνέπεια των μεγάλων μετακινήσεων κεφαλαίων που συνοδέυσαν τις τεράστιες 

διασυνοριακές συγχωνεύσεις και εξαγορές που σημειώθηκαν στα τέλη της δεκαετίας 

του 2000 στις ανεπτυγμένες οικονομίες του πλανήτη μας. Ωστόσο, το 2003, ξεπέρασε 

και τις Η.Π.Α. για να αναδειχθεί στην πρώτη θέση με περίπου 57 δις $. Επιπλέον, η
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Κίνα ήταν ο 8ος μεγαλύτερος εξαγωγέας κεφαλαίων παγκοσμίως και ο μεγαλύτερος 

μεταξύ των αναπτυσσόμενων κρατών. Από το 1993 και μέχρι το 2001 η Κίνα 

απορροφά το 50% των εισροών σε FDI που αντιστοιχούν στην Ασία.

Πίνακας 4: Foreign Direct Investment (FDI) επισκόπηση (εκ. $ & ποσοστά)

κΐ)ΐ nows
1985-1995 1997 1998 1999 2000

ν n inn 
inward ΙΓ690 44*237 43*751 40*319 40*772
Outward 159/ 2’563 2-634 1-775 916

Memorandum
Singapore
inward 4757 10*746 6*389 11*803 5*407

Outward l'425 9'465 795 4-277 4Ό66

United States 
inward 44'434 103*398 174434 283*376 300*912

Outwani 42-571 95-769 131-004 174-576 164-969

SowUs. East and South-East Asia
hint®! 29*841 96*338 86*>52 99*990 131*123

Outward 16-492 4V671 30-278 36-023 79Ό57
Developing countries

inward 50*912 Ι91Ό22 187*611 225*140 237*894
Outward 21-512 74-797 50-256 73-636 I04‘207

World
inward ΙΚΓΙ0Ι 478*082 694*457 1X188763 1*491*934

Outward 20748! 474ΌΙ0 684V39 IV42V5I 1-379-493

as a percentage of gross fixed capital formation
2001 1985-1995

(Annual nwiaue >
1997 1998 1999 2000

46846 6.4 14.6 12.9 IU 10.5
l‘775 1.0 0.8 0.8 ft 5 0.2

8*609 31.1 294 20,8 424 198
10-216 83 25.9 16 154 18.2

124*435 5.2 7.8 119 18.0 1725
U3V77 4.7 7.2 89 11.1 9.6

94*365 5.3 100 105 11.5 140
30-593 2.9 54 3.9 4.4 9.0

204*801 44 111 114 134 134
36-571 10 4.0 il 3.5 .5.8

735Ί44» 3.9 7.4 11.0 16.5 22.0
620713 45 7.4 no 15.9 20.6

KOI stocks

1980 1985 1990 1995 2000

China
inward 6 251 10499 24 762 137 435 348 346

Outward - 131 2 489 15 802 25 804

Memoramium
Singapore
inward 6 203 13016 2K 5<>5 59 582 95 714

Outward 3 718 4 387 7808 35 050 53009
United States 
inward K3 046 184615 394 911 535 553 1 214 254

Outward 215 375 238 3t>9 430521 6990/5 1 295 43 i

South. East and South-East Asia
inward 161 170 199 000 2H4two 522 011 1 168 470

Outwani 4 746 9519 41259 179 462 954»
Developing countries

inward 245 819 344 463 484 954 849915 2 002 173
Outward 22058 35 469 90404 270 925 75/ 632

World
inward 635 534 913 182 1 871 594 2 911 725 6 258 263

Outward 521 486 691 745 / 72/ 462 2854 855 6086 428

as a percentage <tf grass domestic product
2001 1980 1985 1990 1995 2000

395 192 3.1 3.4 7.0 19.6 32 J
27579 “ ~ U7 13 14

104 323 52.9 736 779 71.5 1038
63 225 31.7 248 21.3 42.0 57.5

1321063 3.0 4.4 6.9 7.3 12.4
/ 381 674 7.8 5.7 7.5 9.5 112

1 243 405 21.1 19.5 17.4 189 364
590213 /./ 10 2.6 6.7 18.2

2 «81 249 10 2 13.9 13.0 15,3 30.9
776065 13 1.7 2.8 5.1 11.9

6 845 723 6.1 7.8 8.9 10.0 20.0
6552Oil 5.4 62 84 9.9 19.6

Πηγή: UNCTAD, World Investment Report 2002
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2.4. ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Ωστόσο, είναι δύσκολη η αξιολόγηση της ακρίβειας των στοιχείων που 

αφορούν τα FDI, λόγω του φαινομένου της περιφοράς ή ‘round-tripping’. 

Συγκεκριμένα, η περιφορά των κεφαλαίων ή ‘round-tripping’ αναφέρεται ως το 

φαινόμενο, όπου Κινεζικές επιχειρήσεις μετακινούν κεφάλαια εκτός Κίνας - κυρίως 

στο Χονγκ Κονγκ και σε φορολογικούς παραδείσους της Καραϊβικής - και 

επανεισάγουν τα κεφάλαια αυτά με τη μορφή των FDI , ώστε να επιτύχουν 

προτιμησιακή φορολογική μεταχείριση, καθώς οι ξένες επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται στην Κίνα ( Foreign Invested Companies - FIEs), μεταξύ των 

άλλων φορολογικών διευκολύνσεων, απαλλάσσονται από την καταβολή φόρων για 

δύο χρόνια, αρχής γενομένης από την πρώτη κερδοφόρα χρήση και για τα επόμενα 

τρία χρόνια έχουν έκπτωση της τάξης του 50%. Δεδομένου του λαθραίου χαρακτήρα 

του ‘round-tripping’ δεν μπορούν να υπάρξουν ακριβή στοιχεία για το μέγεθος του, 

ωστόσο κάποιες έρευνες που έγιναν την προηγούμενη δεκαετία, στα πλαίσια της 

World Bank, υπολόγισαν ότι το φαινόμενο αυτό ευθύνεται για το 25% περίπου των 

συνολικών ροών FDI. Επιπλέον, όπως αναφέρεται από το Υπουργείο Εξωτερικού 

Εμπορίου και Οικονομικής Συνεργασίας της Κίνας (MOFTEC) το Χονγκ Κονγκ και 

τα British Virgin Islands είναι υπεύθυνα για το 50% των εισροών FDI στην Κίνα, από 

το 1998. Από την άλλη πλευρά, οι μεγάλες αναπτυγμένες χώρες, όπως οι ΗΠΑ, Ε.Ε. 

και Ιαπωνία ήταν υπεύθυνες μόνο για το 25%. Σύμφωνα με το Census and Statistics 

Department του Χονγκ Κονγκ , περί το 80% των εισερχόμενων FDI στο Χονγκ 

Κονγκ προέρχονται από την Κίνα, τα British Virgin Islands και τη Bermuda. 

Παρόμοια, περί το 80% - 90% των εξερχόμενων κεφαλαιακών επενδύσεων του 

Χονγκ Κονγκ κατευθύνεται στην Κίνα και σε διάφορους φορολογικούς παραδείσους. 

Υπάρχουν έμμεσες αποδείξεις ότι το φαινόμενο έχει ενταθεί από το 1992:

• Ο αριθμός των κινέζικων επιχειρήσεων στο Χονγκ Κονγκ που 

χαρακτηρίζονται ως Η-Share Firms (επιχειρήσεις, χωρίς μεγάλη συμμετοχή 

του κράτους, εισηγμένες στο χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ, αλλά με έδρα 

στην Κίνα, υπό την εποπτεία της Chinese Securities Regulatory Comission) 

έχει αυξηθεί από 6 το 1993 σε 50 το 2001. Αυτό είναι ενδεικτικό του 

φαινομένου, καθώς οι κινεζικές επιχειρήσεις προκειμένου να διεξάγουν 

‘round-tripping’ χρειάζονται θυγατρικές ή συγγενείς επιχειρήσεις στο 

εξωτερικό και το Χονγκ Κονγκ είναι η καταλληλότερη επιλογή.
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• Η συνολική κεφαλαιοποίηση των κινεζικών επιχειρήσεων ως ποσοστό της 

κεφαλαιοποίησης του συνόλου των εισηγμένων στο χρηματιστήριο του 

Χονγκ Κονγκ ανήλθε από 0,3% (332 εκ. $) το 1991 σε 23% (115 δις $) το 

2000 και

• Ο αριθμός των εταιριών που δραστηριοποιούνται στο Χονγκ Κονγκ με 

έδρα τη Bermuda και τα Cayman Islands αυξήθηκε 5,2 φορές από 178 το 1990 

σε 924 το 2000.

Δεδομένων των παραπάνω, δεν είναι παράδοξο ότι το Political and Economic 

Risk Consultancy ανακοίνωσε το Δεκέμβριο του 2001 ότι από τα 100 δις $ FDI με 

προορισμό την Κίνα και το Χονγκ Κονγκ, πιθανόν μόνον τα 36 δις $ ήταν 

πραγματικά FDI, με τα περισσότερα από αυτά να κατευθύνονται στην Κίνα.
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2.5. ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ FDI ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ 

ΚΙΝΑΣ

Σύμφωνα με τον Inward FDI Performance Index (ο λόγος του μεριδίου κάθε 

χώρας στο σύνολο των FDI προς το μερίδιο της χώρας αυτής στο παγκόσμιο ΑΕΠ), 

που χρησιμοποιείται από την UNCTAD και πιο συγκεκριμένα, βάσει του World 

Investment Report (WIR) 2002, η κατάσταση δεν εμφανίζεται εξίσου ρόδινη.

Πίνακας 5: UNCTAD INWARD FDI PERFORMANCE INDEX

Country
1988-

Value
1990

Rank
1 998-

Value
2000

Rank

Singapore 13 8 1 2.2 18
Hong Kong 5 4 4 5.9 2
Malaysia 4.4 8 1 .2 44
Thailand 2.6 25 1 .3 41
Myanmar 1 .9 36 0.6 82
Philippines 1 .7 39 0.6 89
Vietnam 1 .0 53 2.0 20
Taiwan 0.9 58 0.3 1 12
China 0.9 61 1 .2 47
Indonesia 0.8 63 -0.6 1 38
South Korea 0.5 93 0.6 87
Japan 0.0 128 0.1 131
Asia 1.07 - 0.85 -

Πηγή: UNCTAD, World Investment Report 2002

Ως προς την προοπτική των FDI στην Κίνα, η εισδοχή στον Παγκόσμιο 

Οργανισμό Εμπορίου (WTO) αναμένεται να δημιουργήσει περισσότερες ευκαιρίες 

για ξένες επενδύσεις, ιδιαίτερα σε τομείς στους οποίους μέχρι πρότινος υπήρχε 

περιορισμός πρόσβασης, όπως το λιανικό εμπόριο, οι υπηρεσίες διανομής, οι 

τηλεπικοινωνίες, και οι χρηματοπιστωτικές εργασίες και να επιταχύνει τις εξαγορές 

κινεζικών επιχειρήσεων από ξένες. Σύμφωνα με την Economist Intelligence Unit 

(EIU), προβλέπεται ετήσια αύξηση του ΑΕΠ κατά 7,5% για το διάστημα 2003 - 

2007. Η αυξανόμενη αγοραστική δύναμη συνδυασμένη με βελτιωμένη ποιότητα 

εργατικού δυναμικού θα συνδράμουν περαιτέρω στην προσέλκυση ξένων 

επενδύσεων. Επιπλέον, οι ξένες επιχειρήσεις εμφανίζονται θετικές στην προοπτική 

επένδυσης στην Κίνα, όπως αναδεικνύεται από την πρόσφατη σχετικά έρευνα του 

A.T.Keamy’s FDI Confidence Index, όπου η Κίνα για πρώτη φορά αναδεικνύεται

Ιορδάνης Χατζηανδρέου - Διπλωματική Εργασία στο ΔΠΜΣ Διοίκησης Επιχειρήσεων 25



Διερεύνηση Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος στην Κίνα. Αξιολόγηση Ευκαιριών και Κινδύνων

στον πλέον ελκυστικό προορισμό των FDI. Επιλογές εταιριών, όπως αυτές της 

Eastman Kodak Co. να επενδύσει 100 εκ. $ στην China Lucky Film Co. μεγαλύτερης 

εταιρείας παραγωγής φιλμ της χώρας, της Chrysler να διευρύνει την παρουσία της, 

προχωρώντας σε επένδυση ύψους 1 δις €, για την κατασκευή επιβατικών και 

επαγγελματικών οχημάτων και της Ford Motor Co. να αυξήσει κατά 1 με 1,5 δισ. $ 

τις επενδύσεις της στην Κίνα τα αμέσως επόμενα χρόνια με στόχο να επταπλασιάσει 

την παραγωγή της, φαίνεται να επιβεβαιώνουν την παραπάνω έρευνα.

Μολαταύτα, η ελκυστικότητα της Κίνας ως υποδοχέα θα μπορούσε να 

περιοριστεί από το υψηλό μεταφορικό κόστος, μέσα στην Κίνα, τους φόβους για 

κορεσμό της αγοράς, λόγω υπερπαραγωγής (π.χ. έρευνα της KPMG για 

υπερπαραγωγικότητα αυτοκινήτων) και το γεγονός ότι οι μεγάλες επενδυτικές 

δεσμεύσεις δεν εγγυούνται υψηλότερες αποδόσεις, καθώς σύμφωνα με το Υπουργείο 

Εμπορίου των ΗΠΑ, η απόδοση των αμερικανικών επενδύσεων στην Κίνα ήταν της 

τάξης του 12%, χαμηλότερη των αντίστοιχων στην Ινδονησία (15%) και στη 

Μαλαισία (17%).

Επιπλέον, οι ξένες άμεσες επενδύσεις και ο ρυθμός αύξησης των δανείων 

στην Κίνα μειώθηκαν τον Οκτώβριο, γεγονός που υποδηλώνει ότι η οικονομία ίσως 

να άρχισε να επιβραδύνεται ύστερα από αρκετούς μήνες ανάπτυξης. 

Σύμφωνα με την κεντρική τράπεζα της Κίνας, τα στοιχεία για τα δάνεια δείχνουν ότι 

οι προσπάθειές της για την αποφυγή «υπερθέρμανσης» της οικονομίας αποδίδουν, αν 

και οικονομολόγοι υποστηρίζουν ότι χρειάζονται περισσότερα στοιχεία για να 

καταλήξουν σε συμπεράσματα.

Οι ξένες άμεσες επενδύσεις στην Κίνα υποχώρησαν κατά ένα-τρίτο τον 

Οκτώβριο συγκριτικά με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, καταγράφοντας πτώση 

για πέμπτο διαδοχικό μήνα και φθάνοντας τα 3,4 δισ. δολάρια. Τους πρώτους δέκα 

μήνες του 2003, οι ξένες άμεσες επενδύσεις στην Κίνα διαμορφώθηκαν στα 43,6 δισ. 

δολάρια, σύμφωνα με στοιχεία του κινεζικού υπουργείου Εμπορίου, για να αγγίξουν 

ωστόσο τα 57 δις $ για το σύνολο του έτους (μέγεθος σύμφωνο με τις αρχικές 

προβλέψεις).

Την ίδια στιγμή, τα δάνεια σε γιουάν αυξήθηκαν κατά 61,6 δισ. γιουάν τον 

Οκτώβριο (7,44 δισ. δολάρια), συγκριτικά όμως με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο 

ο δανεισμός ήταν χαμηλότερος κατά 10,6 δισ. γιουάν, σύμφωνα με στοιχεία της 

κεντρικής τράπεζας της χώρας.
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Η προσφορά χρήματος σημείωσε σημαντική αύξηση. Το τέλος του 2002, η 

προσφορά χρήματος υπό την ευρεία έννοια (M2 - περιλαμβάνει τις τραπεζικές 

καταθέσεις ταμιευτηρίου και προθεσμίας και την προσφορά ΜΙ) ανήλθε σε 18.500,7 

δις yuan, αυξημένη κατά 16,8% και αυτή υπό την στενή έννοια (ΜΙ - περιλαμβάνει 

τη νομισματική κυκλοφορία και τις καταθέσεις όψεως) ανήλθε σε 7.088,2 δις yuan, 

αυξημένη κατά 16,8% ενώ η νομισματική κυκλοφορία ανήλθε σε 1.727,8 δις yuan, 

αυξημένη κατά 10,1%.

Οι τραπεζικές καταθέσεις και τα δάνεια αυξήθηκαν επίσης σημαντικά. Οι 

καταθέσεις σε yuan και ξένο συνάλλαγμα σε πιστωτικά ιδρύματα ανέρχονταν σε 

18.338,8 δις yuan, αυξημένες κατά 18,1%. Τα δάνεια σε yuan και ξένο συνάλλαγμα 

σε πιστωτικά ιδρύματα έφτασαν τα 13.980,3 δις $, αυξημένα κατά 15,4%. Η δομή 

των χρηματοδοτήσεων, σύμφωνα πάντα με την NBS, συνέχισε να βελτιώνεται. Οι 

χρηματοδοτήσεις που χορηγήθηκαν από αγροτικούς πιστωτικούς συνεταιρισμούς 

ανήλθαν σε 1.394 δις yuan, αυξημένες κατά 195,3 δις yuan. Τα καταναλωτικά δάνεια 

έφτασαν τα 1.066,9 δις yuan, αυξημένα κατά 369,4 δις yuan. Στα προηγούμενα ποσά 

συμπεριλαμβάνονται και τα στεγαστικά δάνεια ιδιωτών, το ύψος των οποίων ανήλθε 

σε 825,8 δις yuan, αυξημένα κατά 267,1 δις yuan.
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Σχήμα 5: Σημαντική αύξηση των καταθέσεων σε RMB Yuan από ιδιώτες
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Το 2002 τα ποσά που συγκεντρώθηκαν, μέσω της έκδοσης μετοχών, στα 

χρηματιστήρια της Shanghai (ιδρύθηκε το 1990) και της Shenzhen (ιδρύθηκε το 

1991) ανήλθαν σε 96,2 δις yuan, μειωμένα κατά 29 δις yuan. Ο αριθμός των 

εισηγμένων στα δύο χρηματιστήρια αυξήθηκε από 1.160 σε 1.224, ενώ η συνολική 

κεφαλαιοποίηση των εισηγμένων έφτασε τα 3.832,9 δις yuan, μειωμένη κατά 11,9%.

Πίνακας 6: Ανταγωνιστικότητα της Κίνας σύμφωνα με το IMD World 

Competitiveness INDEX

1999 2000 2001 2002 2003

Argentina 16 22 25 25 29

Australia 10 10 11 10 10

Brazil 21 20 19 16 20

Canada 5 7 6 5 6

China Mainland 2 3 3 4 2

Colombia 22 21 20 20 21

France 7 8 8 6 4

Germany 3 5 4 3 3

India 20 13 15 12 12

Indonesia 26 19 17 19 24

Italy 15 14 18 13 15

Japan 11 16 14 15 14

Korea 19 11 9 11 18

Maharashtra (India) 0 0 0 0 16

Malaysia 6 2 2 8 8

Mexico 9 15 13 18 17

Philippines 14 17 21 14 19

Poland 17 18 24 23 27

Romania 0 0 0 0 26

Russia 25 26 16 22 25

Sao Paulo (Brazil) 0 0 0 0 22

South Africa 12 24 22 21 23

Spain 18 9 10 7 9

Taiwan 8 12 12 17 11

Thailand 13 6 7 9 7

Turkey 24 25 26 26 28

United Kingdom 4 4 5 2 5

Usa 1 1 1 1 1
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Η συνολική παραγωγή των ασφαλιστικών εταιριών (κινεζικών και ξένων) 

έφτασε τα 305,3 δις yuan, αυξημένη κατά 44,3%. Από το ποσό αυτό, τα ασφάλιστρα 

που αφορούσαν τις ασφάλειες ζωής έφτασαν τα 195,7 δις yuan, όσα αφορούσαν τον 

κλάδο υγείας και ατυχήματος τα 31,8 δις yuan και όσα τον κλάδο περιουσίας τα 77,8 

δις yuan. Τέλος, οι συνολικές αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν από τις 

ασφαλιστικές εταιρίες ανήλθαν σε 70,7 δις yuan.

Σύμφωνα με το IMD World Competitiveness Yearbook του 2003, η Κίνα 

κατατάσσεται στη δεύτερη θέση από πλευράς ανταγωνιστικότητας, μεταξύ των 

κρατών, ο πληθυσμός των οποίων ξεπερνά τα 20 εκ.
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2.6. Ο ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Η αναφορά σε ειδική ενότητα των εξελίξεων στο τραπεζικό σύστημα 

επιβάλλεται από τη βαρύτητά του στη διαμόρφωση του συνολικού οικονομικού 

περιβάλλοντος, ειδικότερα αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαιτερότητες της κινεζικής 

οικονομίας. Το τραπεζικό σύστημα έχει υποστεί σημαντικές μεταβολές την τελευταία 

δεκαετία, με αποτέλεσμα οι διοικήσεις των τραπεζών να απολαμβάνουν κάποια 

αυτονομία στον τρόπο άσκησης των αρμοδιοτήτων τους, χωρίς ωστόσο να 

διαταράσσεται ο καθοριστικός ρόλος της κεντρικής τράπεζας στον επηρεασμό της 

κατανομής των πιστώσεων.

Ενδεικτική της αλλαγής κλίματος, όμως είναι η γνωστοποίηση της πρόθεσης 

της China Banking Regulatory Commission να επιτρέψει στους ξένους επενδυτές να 

αποκτήσουν συμμετοχή έως και 20%, από 15% που ίσχυε, σε κάθε μία από τις 

τράπεζές της, απαλλάσσοντας αυτές από υποχρεώσεις ύψους 4,14 τρισ. γουάν (500 

δισ. δολ.), σε επισφαλή δάνεια. Η απαλλαγή των τραπεζών από τις υποχρεώσεις τους, 

που εξυπηρετεί τα σχέδια για είσοδο των τραπεζών αυτών στα χρηματιστήρια της 

Νέας Υόρκης και του Χονγκ Κονγκ (η Bank of China έχει ήδη παρουσία στο 

χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ, μέσω της BOC Hong Kong Holdings), θα είναι η 

δεύτερη μέσα σε πέντε χρόνια. Το 1998 η Κίνα δαπάνησε 270 δισ. γουάν 

προκειμένου να αυξήσει το κεφάλαιο των τραπεζών, συμπεριλαμβανομένης της 

ICBC, της Bank of China, της China Construction Bank και της Agricultural Bank of 

China. Ο χρόνιος δανεισμός σε ευνοούμενα από το κράτος εγχειρήματα και 

επιχειρήσεις έχει προκαλέσει στις κινεζικές τράπεζες ένα τεράστιο όγκο μη 

εξυπηρετούμενων δανείων, τα οποία αντιστοιχούν στο 25% - 30% των συνολικών 

χορηγήσεων των 4 μεγαλύτερων τραπεζών. Εν τούτοις από τον έλεγχο των 4 

τραπεζών που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο της Shanghai (Shanghai Pudong, 

Bank of Communications, Shenzhen Development Bank and China Merchants Bank) 

διαπιστώθηκε, ότι με βάση τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, υπάρχει μια υποεκτίμηση 

του ύψους των μη εξυπηρετούμενων δανείων σε ποσοστό 25%. Ένα μειονέκτημα του 

κινεζικού τραπεζικού συστήματος είναι ότι ο τρόπος αντιμετώπισης των δανείων 

βασίζεται στο παρελθόν (backward-looking) αντί να βασίζεται στην προοπτική 

(forward-looking), γεγονός που δεν επιτρέπει την ουσιαστική ανάλυση της 

χρηματοοικονομικής «υγείας» του δανειζόμενου και της ικανότητάς του να 

αποπληρώσει. Ένας ακόμη παράγοντας που δυσχεραίνει τη σαφή εκτίμηση της
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έκτασης του ενδεχόμενου προβλήματος είναι η μη ύπαρξη ομοιόμορφων κανόνων για 

τη δημιουργία προβλέψεων.

Αποκαλυπτική της εικόνας του τραπεζικού τομέα αποτελεί η έκθεση της 

Standard & Poor's (09/2003), σύμφωνα με την οποία εμφανίζεται βελτίωση της 

συνολικής κατάστασης, η οποία αποδίδεται στην ταχύτατα αναπτυσσόμενη 

οικονομία, στη συνειδητοποιημένη στάση των αρμόδιων αρχών και στην 

κυβερνητική δέσμευση για παροχή βοήθειας. Παρόλα αυτά επισημαίνεται η ύπαρξη 

αρνητικών παραγόντων, όπως το υψηλό επίπεδο προβληματικών στοιχείων του 

ενεργητικού, κεφαλαιακή ανεπάρκεια καθώς επίσης ανεπάρκεια στην διαμόρφωση 

προβλέψεων από επισφαλείς απαιτήσεις.

Οι ξένες τράπεζες δεν μπορούν να δεχτούν καταθέσεις ή να χορηγήσουν 

δάνεια σε γιουάν, εκτός και αν υπάρχει ειδική άδεια για συγκεκριμένες περιοχές της 

παράκτιας Κίνας. Περί τις 160 ξένες τράπεζες είχαν παρουσία στην Κίνα είτε με 

γραφεία αντιπροσωπείας, είτε με υποκαταστήματα, ωστόσο το μερίδιό τους στην 

αγορά είναι εξαιρετικά μικρό.

Η συμμετοχή της Κίνας στον ΠΟΕ αναμένεται να ελαστικοποιήσει τους όρους 

συμμετοχής των ξένων στην κινεζική πραγματικότητα. Σημάδι της προοπτικής αυτής 

αποτελεί και η δυνατότητα συμμετοχής ξένων σε εταιρίες ασφάλειας ζωής σε 

ποσοστό 50%, ενώ δεν περνάει απαρατήρητο το ότι διασταυρώνουν τα ξίφη τους 

στην κινεζική αγορά οι Citigroup και Deutsche Bank. Οι δύο κολοσσιαίοι τραπεζικοί 

όμιλοι μονομαχούν για την εξαγορά μεριδίου στην τρίτη σε ενεργητικό τράπεζα της 

Κίνας, China Construction Bank, καθώς οξύνεται ο ανταγωνισμός των διεθνών 

χρηματοπιστωτικών οργανισμών που ενδιαφέρονται να αναλάβουν τη θέση του 

συμβούλου στη διαδικασία πώλησης μετοχών της, συνολικής αξίας 5 δισ. δολαρίων 

εκτός της κινεζικής επικράτειας.

Ένα άλλο βήμα στην κατεύθυνση της αποκανονικοποίησης του τραπεζικού 

συστήματος είναι το εγχείρημα της κεντρικής τράπεζας για την επέκταση των 

τραπεζών στο σύνολο των τραπεζικών εργασιών. Το πιλοτικό πρόγραμμα, σε πρώτο 

στάδιο, θα καλύψει το δέλτα του ποταμού Yangtze (αφορά τη Shanghai και τις 

επαρχίες Jiangsu και Zhejiang). Φιλοδοξία της κεντρικής τράπεζας είναι να 

καταστήσει την περιοχή αυτή, που συμβάλλει στη διαμόρφωση του ακαθάριστου 

εγχώριου προϊόντος σε ποσοστό 20%, σε εθνικό κέντρο χρηματοοικονομικής έρευνας 

και ανάπτυξης. Σημειώνεται ότι οι κινεζικές τράπεζες περιορίζονται στην εκτέλεση 

συγκεκριμένων εργασιών. Έτσι, σύμφωνα με το ισχύον σύστημα, η Bank of China
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εμφανίζεται ως η πλέον διεθνοποιημένη, λόγω του ρόλου της στη διεξαγωγή 

εργασιών συναλλάγματος, τη διαμεσολάβηση και την υποβοήθηση του εξωτερικού 

εμπορίου. Ενδεικτική του ειδικού βάρους της συγκεκριμένης τράπεζας, είναι η 

κατάταξή της, από το περιοδικό Banker, στην 15η θέση παγκοσμίως, με βάση μια 

σειρά από στοιχεία που αφορούν την κεφαλαιακή διάρθρωση, τα στοιχεία του 

ενεργητικού, τα προ φόρων κέρδη και την αποδοτικότητα του ενεργητικού.
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3. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & 

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

Η αναφορά στο ευρύτερο κοινωνικό και πολιτιστικό περιβάλλον περιλαμβάνει 

τις σημαντικές εξελίξεις που σημειώνονται σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης. Πιο 

συγκεκριμένα, το 2002 υπήρχαν 9,03 εκ. εγγεγραμμένοι προπτυχιακοί φοιτητές στα 

πανεπιστήμια όλης της χώρας συμπεριλαμβανομένων 3,21 εκ. νεοεισερχόμενων σε 

αυτά. Ινστιτούτα ανώτερης εκπαίδευσης είχαν 5,59 εκ. εγγεγραμμένους σπουδαστές, 

συμπεριλαμβανομένων 2,22 εκ. νεοεισερχόμενων σε αυτά. Επιπλέον, υπήρχαν 

500.000 μεταπτυχιακοί φοιτητές σε πανεπιστήμια και ερευνητικά ινστιτούτα, 

συμπεριλαμβανομένων 200.000 νεοεισερχόμενων σε αυτά.

Πίνακας 7: Πρωτοετείς και Απόφοιτοι

Μονάδα: 10.000 άτομα

Κατηγορία 1998 1999 2000 2001 2002 Σύνολο
1998-2002

Εισερχόμενοι

Μεταπτυχιακοί 7,3 9,2 12,8 16,5 20,3 66,1

Γενικά Πανεπιστήμια 108 160 221 268 321 1078

Ινστιτούτα Ενήλικης Εκπαίδευσης 100 116 156 196 222 790

Επαγγελματικά Σχολεία 520 473 411 400 470 2274
Γενικά ανώτερα Επαγγελματικά 
Σχολεία 360 396 473 558 677 2464

Απόφοιτοι

Μεταπτυχιακοί 4,7 5,5 5,9 6,8 8,1 31,0

Γενικά Πανεπιστήμια 83 85 95 104 134 501

Ινστιτούτα Ενήλικης Εκπαίδευσης 83 89 88 93 118 471
Γενικά ανώτερα Επαγγελματικά 
Σχολεία 252 263 302 341 384 1542

Θα πρέπει να τονιστεί ότι μέχρι στα τέλη της δεκαετίας του ’80, υπήρξε 

υψηλό ποσοστό ανεργίας που συνδεόταν με την απεριόριστη προσφορά ανειδίκευτου 

και ημιειδικευμένου εργατικού δυναμικού στις αστικές περιοχές, ενώ παράλληλα 

υπήρχε έντονη έλλειψη ειδικευμένου δυναμικού. Οι ρίζες του φαινομένου αυτού 

βρισκόταν στο γεγονός ότι η πολιτιστική επανάσταση του MAO Zedong είχε
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στερήσει σε μια ολόκληρη γενιά την πρόσβαση στα πανεπιστήμια και την 

επαγγελματική εκπαίδευση, δημιουργώντας ένα κενό στη σύνθεση του επιστημονικού 

εργατικού δυναμικού. Ως αποτέλεσμα η επιστημονική κοινότητα της χώρας 

αποτελούνταν από μικρό αριθμό ηλικιωμένων επιστημόνων, που στην πλειοψηφία 

τους είχαν σπουδάσει στο εξωτερικό πριν το 1949, ένα επίσης μικρό αριθμό 

μεσήλικων επιστημόνων και ένα μεγάλο αριθμό νέων επιστημόνων που είχαν 

αποφοιτήσει από κινέζικα πανεπιστήμια, μετά το 1980 ή είχαν επιστρέφει από 

σπουδές στο εξωτερικό. Στο πεδίο της διαχείρισης των κονδυλίων που αφορούν την 

εκπαίδευση, η Κίνα επιχειρεί να συνδυάσει την επίτευξη του στόχου της παροχής 

ανταγωνιστικού επιπέδου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, καλύπτοντας παράλληλα τις 

ανάγκες σε επίπεδο βασικής εκπαίδευσης (τομέας που αγγίζει περισσότερους σε 

περισσότερες περιοχές της χώρας).

Εν τούτοις, υπάρχει η άποψη, ότι η Κίνα επενδύει υπερβολικά σε υλικά και 

όχι αρκετά στο λαό της, γεγονός που απειλεί τη μελλοντική ευημερία της και αυξάνει 

το χάσμα ανάμεσα στους φτωχούς και τους πλουσίους. Η Κίνα δαπανά λιγότερα στην 

εκπαίδευση από άλλες αναπτυσσόμενες χώρες, σύμφωνα με στοιχεία των Ηνωμένων 

Εθνών. Το 1998-99 (τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία), η Κίνα ξόδεψε ποσό 

αντίστοιχο με το 2,2% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος για την εκπαίδευση. Αν 

και υπάρχουν ενδείξεις ότι η τάση αυτή έχει αρχίσει να αλλάζει οι δαπάνες για την 

εκπαίδευση στις φτωχότερες δυτικές επαρχίες της Κίνας είναι πενιχρές.

Ολοένα και μεγαλύτερο κομμάτι του πληθυσμού της παράκτιας Κίνας 

εξοικειώνεται με τον δυτικό τρόπο ζωής (η εμφάνιση του internet υπήρξε σύμμαχος 

σε αυτή την εξέλιξη - περί τους 78 εκ. χρήστες), γεγονός που ενισχύει τη διάθεση των 

ξένων επιχειρήσεων να προχωρήσουν σε FDI.

Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί ο γάμος του 40χρονου Κινέζου 

μεγιστάνα της Sina.com και της 33χρονης κόρης του Κινέζου προέδρου HU Jintao, 

που δείχνει πόσο γρήγορα έχουν αλλάξει οι παράμετροι των κοινωνικών τάξεων στην 

Κίνα, μετά από 25 έτη μεταρρυθμίσεων των αγορών. Ο 40χρονος Μάο από τη 

Σαγκάη, ο οποίος είχε πρόσφατα διατελέσει διευθύνων σύμβουλος της εισηγμένης 

στην αγορά Nasdaq κινεζικής διαδικτυακής πύλης Sina Corp., κατείχε την ενδέκατη 

θέση στην τελευταία λίστα με τους πλουσιότερους Κινέζους επιχειρηματίες στο χώρο 

της τεχνολογίας πληροφορικής, που δημοσίευσε η Euromoney Institutional Investor, 

με περιουσία η οποία εκτιμάται από 35 - 60 εκ. $. Ο γάμος αποτέλεσε το θέμα 

συζήτησης στο Beijing μεταξύ της άρχουσας κινεζικής τάξης, στην οποία δεν
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ανήκουν μόνο τα παιδιά των ηγετών της χώρας, αλλά και η ταχύτατα αναπτυσσόμενη 

ομάδα των εύπορων και νέων επιχειρηματιών.

Ο ρυθμός φυσικής αύξησης του πληθυσμού συνέχισε να μειώνεται. Στα τέλη 

του 2002, ο συνολικός πληθυσμός ανέρχονταν σε 1.284,53 εκ. στη διάρκεια του 2002 

υπήρξαν 16,47 εκ. γεννήσεις (ρυθμός γεννήσεων : 12,86/1.000 άτομα) και 8,21 εκ. 

θάνατοι (ρυθμός θανάτων : 6,41/1.000 άτομα). Ως αποτέλεσμα η αύξηση του 

πληθυσμού για το 2002 ανήλθε σε 8,26 εκ. που αντιστοιχούσε σε φυσικό ρυθμό 

αύξησης 6,45/1.000 άτομα. Είναι αξιοσημείωτο ότι, η πολιτική περιορισμού των 

γεννήσεων, που είχε τεθεί στα τέλη της δεκαετίας του 70, αφορούσε, ουσιαστικά, την 

κυρίαρχη πληθυσμιακή ομάδα των Han. Τα αποτελέσματα της πολιτικής αυτής είχαν 

επικριθεί, καθώς ειδικά στην ύπαιθρο, είχαν ευνοήσει στην εξόντωση πολλών 

κοριτσιών κατά τη γέννησή τους, δεδομένης της επιθυμίας των γονέων για αρσενικά 

παιδιά. Το μέτρο έχει οδηγήσει πλέον, σύμφωνα με τις επίσημες αρχές, στη 

συνειδητοποιημένη στάση των Κινέζων, σε θέματα οικογενειακού προγραμματισμού, 

χωρίς την ανάγκη επιβολής μέτρων κύρωσης.

Πίνακας 8 : Σύνθεση του πληθυσμού

Πληθυσμός στο τέλος του 
χρόνου 
(10.000)

Ποσοστό

Σύνολο 12.845,3 100,0

Αστικός 5.021,2 39,1

Αγροτικός 7.824,1 60,9

Αρσενικός 6.611,5 51,5

Θηλυκός 6.233,8 48,5

0-14 ετών 2.877,4 22,4

15-64 ετών 9.030,2 70,3

65 ετών και πλέον 937,7 7,3

Το επίπεδο διαβίωσης στις αστικές και αγροτικές περιοχές συνέχισε να 

βελτιώνεται. Το ετήσιο κατά κεφαλή διαθέσιμο εισόδημα στις αστικές περιοχές ήταν 

7.703 yuan (πραγματική αύξηση της τάξης του 13,4%, δεδομένης της μείωσης των 

τιμών). Το ετήσιο κατά κεφαλή διαθέσιμο εισόδημα στις αγροτικές περιοχές ήταν 

2.476 yuan (πραγματική αύξηση της τάξης του 4,8%). Οι συντελεστές Engel (που 

αναφέρονται στο ποσοστό των δαπανών για διατροφή ως προς το σύνολο των
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δαπανών των νοικοκυριών) ήταν 37,7% για τα αστικά νοικοκυριά και 46,2% για τα 

αγροτικά νοικοκυριά, μειωμένοι κατά 0,25 και 1,5% αντίστοιχα. Σύμφωνα με πιο 

πρόσφατα στοιχεία, που αφορούν το 1° εξάμηνο του 2003, το κατά κεφαλή διαθέσιμο 

εισόδημα σε εθνικό επίπεδο σημείωσε αύξηση 9%.

Πίνακας 9 : Βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης

Μονάδα 1998 1999 2000 2001 2002

Κατά κεφαλή διαθέσιμο εισόδημα 

αστικού πληθυσμού
Yuan 5425 5854 6280 6860 7703

Κατ' κεφαλή διαθέσιμο εισόδημα 

αγροτικού πληθυσμού
Yuan 2162 2210 2253 2366 2476

Συντελεστής Engel αστικού πληθυσμού % 44,5 41,9 39,2 37,9 37,7

Συντελεστής Engel αγροτικού πληθυσμού % 53,4 52,6 49,1 47,7 46,2
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4. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ξεκινώντας την αναφορά στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τεχνολογικού 

περιβάλλοντος της Κίνας, θα πρέπει να αναφερθεί ότι η ανάπτυξη του τεχνολογικού 

τομέα της Κίνας εμποδίζεται από την έλλειψη ενός ασφαλούς λιμανιού για τις 

επενδύσεις από μικρές και μεσαίες ξένες επιχειρήσεις, των οποίων, κατά γενική 

ομολογία, οι καινοτόμες πρωτοβουλίες οδηγούν σε ανάπτυξη τις βιομηχανίες υψηλής 

τεχνολογίας στις αναπτυγμένες χώρες της Δύσης. Για τις επιχειρήσεις αυτές, η 

ελκυστικότητα της Κινέζικης αγοράς και το ελπιδοφόρο εργατικό δυναμικό, εν μέρει 

μόνο, μπορεί να υπερκεράσει τα εμπόδια που ορθώνουν η πολυνομία, και η τεράστια 

διαφθορά των κρατικών λειτουργών. Ωστόσο, δεν είναι λίγες εκείνες οι εταιρείες που 

επιλέγουν τη συνεργασία με μεγάλες κρατικές επιχειρήσεις της Κίνας.

Πρόσφατα, η τέταρτη σε μέγεθος αεροπορική βιομηχανία στον κόσμο, 

Empresa Brasileira de Aeronautica SA ανακοίνωσε τα σχέδιά της για την κατασκευή 

νέων αεροσκαφών, σε συνεργασία με την China Aviation Industry Corp. II, 

επεκτείνοντας τη συνεργασία της σε μια προσπάθεια να ευνοηθεί από την ανάπτυξη 

στην αγορά μεταφορών της Κίνας (η σχετική ζήτηση αναμένεται να διαμορφωθεί σε 

635 αεροσκάφη τα επόμενα 20 χρόνια, ποσοστό 8% της συνολικής παγκόσμιας 

παραγωγής αεροσκαφών).

Εξελίξεις όπως η παραπάνω, αλλά και αυτή που σχετίζεται με τον 

αναμενόμενο διπλασιασμό του αριθμού των χρηστών κινητής τηλεφωνίας στην Κίνα 

μέχρι το 2007, σε 500 εκ. συνδρομητές, έναντι 250 εκ. συνδρομητών σήμερα 

(πρόβλεψη καθόλου απίθανη αν αναλογιστεί κανείς πως το ποσοστό διείσδυσης στην 

Κίνα -τη μεγαλύτερη αγορά κινητής τηλεφωνίας στον κόσμο- είναι ακόμη χαμηλά, 

στο 20%) συμβάλλουν στην ανάληψη έντονων επενδυτικών πρωτοβουλιών από 

ξένους φορείς.

Ως προς τον αριθμό των χρηστών internet, συνεχίστηκε η έντονα αυξητική 

τάση, με αποτέλεσμα να κατατάσσεται η Κίνα πλέον στη δεύτερη θέση παγκοσμίως, 

μετά τις ΗΠΑ. Ένας στους εννέα χρήστες παγκοσμίως βρίσκεται στην Κίνα, αφού ο 

αριθμός τους αυξήθηκε σε 78 εκ. που αντιστοιχεί σε ποσοστό αύξησης 32% σε σχέση 

με την προηγούμενη χρονιά. Το γεγονός αυτό ανησυχεί ιδιαίτερα την κινεζική 

κυβέρνηση, που αγωνίζεται να ασκήσει έλεγχο στο περιεχόμενο. Ωστόσο, θεωρείται 

μια χαμένη μάχη, καθώς το internet έχει αναδειχθεί σε μέσο ανοικτής αμφισβήτησης 

της κυριαρχίας του κομμουνιστικού κόμματος ή και διαμόρφωσης ακόμα του
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μελλοντικού πολιτικού τοπίου. Η οικονομική διάσταση της εκρηκτικής αυτής 

ανάπτυξης, διαπιστώνεται αν αναλογιστεί κανείς ότι ένας επιχειρηματίας του χώρου, 

ο William Ding Lei της Netease είναι ο πλουσιότερος άνθρωπος της Κίνας (7,5 δις 

γιουάν), ενώ και το υπ'αρθμόν 1 portal της Κίνας αποτελεί κερδοφόρα εταιρία 

εισηγμένη στο Nasdaq..

□ Fixed telephone □ lobi lephone

Σχήμα 6: Ταχεία ανάπτυξη χρηστών τηλεφώνων (σταθερών & κινητών)

Το 2002, η δαπάνη για έρευνα και ανάπτυξη (R&D) ανήλθε σε 116,1 δις. 

yuan, που αντιστοιχεί σε αύξηση 11,3% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ 

αποτελεί και το 1,1% του συνολικού ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (GDP). Η 

μεγάλη πλειοψηφία των κονδυλίων αυτών διατέθηκαν μέσω των 4 βασικών 

προγραμμάτων :

• Εθνικό Πρόγραμμα για τις Τεχνολογίες «Κλειδιά» (National Key 

Technologies R&D Program) που κάλυψε 219 επιμέρους εγχειρήματα

• Πρόγραμμα Έρευνας και Ανάπτυξης στην Υψηλή Τεχνολογία (Hi-Tech 

Research and Development Program) που κάλυψε 1812 επιμέρους 

εγχειρήματα

• Κινεζικό ταμείο για την καινοτομία (China Innovation Fund) που κάλυψε 

1318 επιμέρους εγχειρήματα

• Εθνικό Πρόγραμμα για τα Νέα Προϊόντα (National New Products 

Program) που κάλυψε 1288 επιμέρους εγχειρήματα
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Σημαντική πρόοδος σημειώθηκε στους τομείς της τεχνολογίας πληροφοριών 

(IT), της βιοτεχνολογίας και της επανδρωμένης διαστημικής τεχνολογίας. Απτά 

δείγματα της προόδου στους τομείς αυτούς, αποτελούν η επιτυχής ανάπτυξη του CPU 

chip “Dragon I”, τα σημαντικά επιτεύγματα στον τομέα του γενετικού κώδικα του 

ρυζιού και η επιτυχής εκτόξευση και επιστροφή των διαστημικών σκαφών Shenzhou 

III και Shenzhou IV. Πολύ πρόσφατα, μάλιστα, η Κίνα προστέθηκε στο πολύ μικρό 

κατάλογο των χωρών που έχουν αποστείλει άνθρωπο στο διάστημα. Συγκεκριμένα, 

στις 15/10/2003, η Κίνα εκτόξευσε το επανδρωμένο διαστημόπλοιο Shenzhou 5, με 

πλήρωμα τον «ταϊκοναύτη» (όπως βαφτίστηκε από την κινεζική λέξη για το 

διάστημα) Yang Liwei. Σημαντικό επίτευγμα, επίσης, θεωρείται η κατασκευή του 

πρώτου συμβατού με την εγχώρια προδιαγραφή γνωστή ως TD-SCDMA τηλεφώνου. 

Η κίνηση αυτή αποτελεί ορόσημο, καθώς θα μπορούσε να βοηθήσει στη λήψη 

απόφασης σχετικά με το χρόνο χορήγησης αδειών κινητής τρίτης γενιάς στη χώρα.
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5. ΕΛΛΗΝΟ-ΚΙΝΕΖΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

5.1. ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ

Οι ελληνο-κινεζικές οικονομικές σχέσεις σε μεγάλο βαθμό διαμορφώνονται 

στο πλαίσιο των ευρύτερων σχέσεων ΕΕ και Κίνας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της 

Eurostat, το εμπορικό έλλειμμα της ΕΕ με την Κίνα αυξήθηκε το πρώτο τρίμηνο του 

2003, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2002, κατά 11,7%, αποτέλεσε δε 

συνέπεια της αύξησης των εξαγωγών της ΕΕ κατά 23% (9 δις €) και της αύξησης των 

εισαγωγών από την Κίνα κατά 16,1% (21,9 δις €). Σημειώνεται ότι όλο το 2002, το 

εμπορικό έλλειμμα της ΕΕ με την Κίνα είχε αυξηθεί κατά 3,2%, το δε συνολικό 

εμπόριο με την Κίνα είχε διαμορφωθεί σε 115,3 δις €. Η συμμετοχή της Ελλάδας στη 

διαμόρφωση των παραπάνω μεγεθών είναι εξαιρετικά μικρή (τόσο σε ότι αφορά τις 

εισαγωγές, αλλά και τις εξαγωγές). Οι εργασίες της διάσκεψης κορυφής ΕΕ και 

Κίνας, που πραγματοποιήθηκε στα τέλη του Οκτωβρίου 2003, αφορούσαν στην 

υπογραφή δύο σημαντικών συμφωνιών.

Η πρώτη αφορά στη συμμετοχή της Κίνας στο δορυφορικό σύστημα 

πλοήγησης της Ευρώπης, Γαλιλαίο (Galileo). Σημειώνεται ότι το Πεκίνο έχει 

υποσχεθεί να επενδύσει στο σύστημα περίπου 230 εκατομμύρια δολάρια. 

Η δεύτερη συμφωνία αφορά τη θέσπιση μέτρων για τη διευκόλυνση της μετάβασης 

των κινέζων τουριστών στην Ευρώπη καθώς μέχρι σήμερα η δυσκολία στην έκδοση 

ταξιδιωτικής βίζας απέτρεπε αρκετούς Κινέζους τουρίστες να επισκεφθούν την 

Ευρώπη.

Από τη διάσκεψη, και στο περιθώριό της, καθώς επίσης και από την ετήσια 

συνάντηση της μικτής οικονομικής επιτροπής, προέκυψε η επιθυμία της Κίνας για 

διπλασιασμό των εμπορικών της συναλλαγών με την Ε.Ε. μέσα στην επόμενη 

δεκαετία (200 δισ. δολάρια από τα 100 δισ. στα οποία αναμένεται να διαμορφωθεί 

φέτος). Κάτι τέτοιο θα καταστήσει Κίνα και ΕΕ υπ' αριθμόν ένα εταίρους, σε ότι 

αφορά το εμπόριο και τις επενδύσεις.

Η παραπάνω εξέλιξη θα βοηθήσει την Κίνα να αντιμετωπίσει τις έντονες 

πιέσεις που δέχεται από τις ΗΠΑ, για αλλαγή της συναλλαγματικής της πολιτικής.

Έντονη επιθυμία για ενίσχυση των οικονομικών σχέσεων υπάρχει επίσης και 

από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χαρακτηριστική είναι η πρωτοβουλία της 

Γερμανίας να προχωρήσει στην υπογραφή συμφωνίας με το υπουργείο οικονομικών
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της Κίνας για παροχή δανείου ύψους € 19,2 εκ. για τη χρηματοδότηση κινεζικών 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Ειδικότερα, σε ότι αφορά τις διμερείς σχέσεις Ελλάδας - Κίνας, οι εμπορικές 

σχέσεις παρουσιάζουν σημαντική ανισοσκέλεια εις βάρος της Ελλάδας, αφού οι 

εισαγωγές κινέζικων προϊόντων στην Ελλάδα συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία, 

συμβάλλοντας στον αυξανόμενο ρυθμό της ελλειμματικότητας του εμπορικού 

ισοζυγίου εις βάρος της χώρας μας. Πιο συγκεκριμένα, και σύμφωνα με την ΕΣΥΕ, 

ισχύουν τα ακόλουθα:

Πίνακας 10 : Εμπορικό ισοζύγιο Ελλάδας - Κίνας (Εισαγωγές)

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

Έτος Ποσότητα (τόνοι) Αξία (χιλ. $) % Μεταβολή

1997 101.892 473.825

1998 133.829 590.530 24,63

1999 287.710 558.455 (5,43)

2000 319.778 673.663 20,63

2001 525.468 894.047 32,71

2002 302.281 1.082.826 21,12

Πίνακας 11 : Εμπορικό ισοζύγιο Ελλάδας - Κίνας (Εξαγωγές)

ΕΞΑΓΩΓΕΣ

Έτος Ποσότητα (τόνοι) Αξία (χιλ. $) %Μεταβολή

1997 264.496 57.298

1998 84.805 17.398 (69,64)

1999 74.989 19.565 12,46

2000 134.882 30.633 56,57

2001 193.546 47.815 56,09

2002 164.156 63.660 33,14

Από την προσεκτικότερη ανάλυση των σχετικών στοιχείων, προκύπτει ότι τα 

κυρίως εισαγόμενα προϊόντα αφορούν τον τομέα των παιδικών αμαξιών, των 

παιχνιδιών και των αθλητικών ειδών, τον τομέα των πλοίων, πλοιαρίων και λοιπών
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πλωτών κατασκευών (τομέας για τον οποίο θα γίνει αναφορά παρακάτω) και τον 

τομέα των μηχανικό εξοπλισμό θέρμανσης και ψύξης.

Πίνακας 12 : Τα κυριότερα εισαγόμενα προϊόντα της Ελλάδας από την Κίνα το 2001

& 2002

2001 2002

Προϊόν Χιλ. $ % Χιλ. $ %

Παιχνίδια & αθλητ. Είδη 91.398 10,22 110.141 10,17

Πλοία & πλωτές κατασκευές 107.194 11,99 87.699 8,10

Μηχ/κός εξοπλισμός

θέρμάνσης & ψύξης

75.102 8,40 86.823 8,02

Είδη ταξιδιού 37.994 4,25 49.132 4,54

Οικιακές συσκευές ηλ/κές 23.335 2,61 39.411 3,64

Υποδήματα 32.861 3,68 37.796 3,49

Λοιπά βιομηχανικά είδη 28.661 3,21 34.561 3,19

Τεχνουργήματα από πλαστικές 

ύλες

23.442 2,62 29.153 2,69

Βιομηχανικά είδη από κοινά 

μέταλλα

19.404 2,17 25.893 2,39

Υφάσματα από τεχνητές

υφαντικές ύλες

20.117 2,25 24.635 2,28

Σύνολο 894.047 100,00 1.082.826 100,00

Οι εξαγωγές της χώρας μας στην Κίνα επικεντρώνονται στους κλάδους των 

χημικών και πλαστικών. Πιο αναλυτικά, η χώρα μας εξάγει στην Κίνα κυρίως 

λιπάσματα, μη πετρελαιοειδή ορυκτά, τεχνουργήματα από μάρμαρο και τσιμέντο, 

μηχανές και λιπαντικά έλαια.
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Πίνακας 13 : Τα κυρτότερα εξαγόμενα προϊόντα από την Ελλάδα στην Κίνα

το 2001 & 2002

2001 2002

Προϊόν Χιλ. $ % Χιλ. $ %

Μηχανές επεξεργ. Υφαντικών 

ινών & δέρματος

6.999 14,64 23.768 37,34

Πέτρες, άμμος & χαλίκια 10.822 22,63 14.669 23,04

Λιπάσματα βιομηχ/μένα 11.388 23,82 10.159 15,96

Λυχνίες κάθε είδους 2.275 4,76 2.388 3,75

Βαμβάκι - - 1.536 2,41

Πλάκες, φύλλα, ταινίες από 

πλαστικό υλικό

748 1,56 1.224 1,92

Ασβέστης, τσιμέντο, έτοιμα 

υλικά κατασκευής

2.228 4,66 651 1,02

Χαλκός - - 597 0,94

Απορρίμματα & θραύσματα 

από σίδηρο-χαλκό

614 1,29 588 0,92

Μηχανήματα & εργαλεία για 

ειδικευμένες βιομηχανίες

161 0,34 536 0,84

Σύνολο 47.815 100,00 63.660 100,00
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5.2. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ

Οι σε γενικότερο πλαίσιο οικονομικές σχέσεις Ελλάδας-Κίνας έχουν αρχίσει 

να αναπτύσσονται μόνο κατά τα τελευταία χρόνια και βρίσκονται σε νηπιακό στάδιο. 

Η ελληνική επενδυτική δραστηριότητα στην Κίνα περιορίζεται σε ελάχιστες 

επιχειρήσεις, οι οποίες είτε έχουν πείρα διεθνών συνεργασιών (π.χ. Πετζετάκις με μία 

μεικτή επιχείρηση στον τομέα παραγωγής πλαστικών σωλήνων για αγροτικές, 

κυρίως, χρήσεις) είτε θέλουν να αναπτύξουν τέτοιες συνεργασίες με στόχο να 

διευρύνουν τις δυνατότητες δραστηριοποίησής τους και πέρα από την Ελλάδα (π.χ 

Αργυρομεταλλευμάτων & Βαρυτίνης).

Συγκεκριμένα, μέχρι σήμερα έχουν ξεκινήσει και πραγματοποιηθεί 44 

ελληνικές επενδύσεις σε διάφορες περιοχές της Κίνας, αξίας άνω των 100 εκατ. 

δολαρίων, οι οποίες στο σύνολό τους πηγαίνουν πολύ καλά και η παραγωγή τους 

αυξάνει με πολύ υψηλούς ρυθμούς.

Οι Αργυρομεταλλευμάτων & Βαρυτίνης (η εκεί παρουσία της περιλαμβάνει 2 

μεικτές επιχειρήσεις με αντικείμενο την εξόρυξη περλίτη), Πλαστικά Κρήτης, όμιλος 

Λάτση, F.H.L. Κυριακίδης Μάρμαρα (μέσω της δημιουργίας της Beijing 

Construction Ltd), Coco-mat, Compucon, Όμιλος Βιοχάλκο κ.λπ. είναι μερικές από 

τις πιο σημαντικές ελληνικές επενδύσεις, οι οποίες όχι μόνο στο σύνολό τους πήγαν 

καλά αλλά και ετοιμάζουν νέα επενδυτικά σχέδια για περαιτέρω επέκταση τους στην 

Κίνα, ώστε να καλύψουν ευρύτερες περιοχές.

Η Μάρμαρα Λαζαρίδης είναι μια από τις ελληνικές που τελευταία 

επεκτείνεται στην Κίνα. Συγκεκριμένα, περαιτέρω επέκταση των δραστηριοτήτων 

της στην Κίνα επιδιώκει η Γ. Λαζαρίδης Μάρμαρα Δράμας, στόχος που 

επιτυγχάνεται μέσω της θυγατρικής Shangai Jinheng Stone Materials Co Ltd, που 

ίδρυσε με συμμετοχή 90% και λειτουργεί από το Μάιο του 2003.

Σκοπός της Shanghai Jinheng Stone Materials Co Ltd είναι η εισαγωγή 

πρώτων υλών και ημιεπεξεργασμένων φυσικών πετρωμάτων στην κινεζική αγορά. 

Στις εγκαταστάσεις της, εκτός από αποθηκευτικούς χώρους υπάρχει η δυνατότητα 

επεξεργασίας των υλικών αυτών, ενώ για εμπορικούς σκοπούς διατηρεί 

υποκαταστήματα στο Xiamen. Η εν λόγω εταιρεία έχει, επίσης, προχωρήσει στην 

εξαγορά λατομείου γρανίτη στην επαρχία Guan Gdong, με συνολικό κόστος 

επένδυσης τα 3.700.000 ευρώ.
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Σημειωτέον ότι, η Κίνα διαθέτει μεγάλα κοιτάσματα γρανιτών, τα οποία 

μπορούν (και ενδιαφέρονται) να αξιοποιήσουν ελληνικές επιχειρήσεις με την 

κατάλληλη τεχνογνωσία, ενώ το κόστος των κινεζικών γρανιτών είναι κατά πολύ 

χαμηλότερο αυτών της διεθνούς αγοράς.

Η Πλαστικά Κρήτης ολοκλήρωσε την κατασκευή του εργοστασίου της 

Shanghai HiTeC Plastics Co Ltd, που είναι το joint venture, που σύστησε στην Κίνα 

με τη συμμετοχή κινεζικών κρατικά ελεγχόμενων επιχειρήσεων και ταϊβανέζων 

επιχειρηματιών και ξεκίνησε την παραγωγή φύλλων κάλυψης θερμοκηπίων και 

γεωμεμβρανών τον Ιανουάριο 2003. Η πορεία της επιχείρησης, της οποίας ο στόχος 

είναι η ανάδειξή της σε κύριο προμηθευτή της Κίνας και της Άπω Ανατολής σε φιλμ 

θερμοκηπίων, μέχρι τώρα, κρίνεται ως επιτυχής.

Για πρώτη φορά επίσης η εταιρεία Ευρωσύμβουλοι δραστηριοποιείται στην 

Κίνα με την ανάληψη της τελικής φάσης του εκπαιδευτικού προγράμματος της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε συνεργασία με την κυβέρνηση της Κίνας που αποσκοπεί 

στην ενίσχυση των εμπορικών και επενδυτικών συναλλαγών τους. Το πρόγραμμα 

αυτό αναφέρεται σε νέους Ευρωπαίους επιχειρηματίες με ενδιαφέρον να επεκτείνουν 

τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες στην Κίνα προσφέροντάς τους μαθήματα 

γλώσσας και πρακτική άσκηση στο επιχειρηματικό περιβάλλον της χώρας.

Πέρα όμως, από τις γνωστές αυτές επιχειρήσεις και άλλες μικρότερου 

μεγέθους έχουν επιχειρηματική παρουσία στην Κίνα. Βιομηχανίες μαρμάρου όπως η 

Μαρμαροβιομηχανία Γουρλής και Μάρμαρα Σαμσούς Ε.Σωτηρίου έχουν 

εγκαταστήσει στη νότια Κίνα γραφεία αντιπροσωπείας και τοπικά κέντρα διανομής Η 

εταιρεία Λ. Κύβελος Technindustry Α.Ε. έχει ιδρύσει μεικτή εταιρεία με σκοπό την 

παραγωγή και επεξεργασία πλαστικών πρώτων υλών (πολυβινίλιο).

Παράλληλα, πολλές επιχειρήσεις βρίσκονται στο στάδιο της διερεύνησης των 

δυνατοτήτων δραστηριοποίησής τους στην Κίνα, όπως η Άλκο Ελλάς που έχει 

ανακοινώσει τα σχέδια επέκτασης της στην αναπτυσσόμενη αγορά της Κίνας (στην 

οποία το 2003 ο τομέας του προφίλ αλουμινίου θα αναπτυχθεί κατά 10%) πιθανότατα 

μέσω της γερμανικής θυγατρικής εταιρείας του ομίλου.
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5.3. Η ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΗΝ 
ΕΛΛΑΔΑ

Από την άλλη πλευρά η κινεζική επιχειρηματική παρουσία στην Ελλάδα είναι 

εμφανής με τρεις εταιρείες, αποκλειστικά στο ναυτιλιακό τομέα: πρόκειται για τις 

Cosco Shipping Agency (πρώτη σε αριθμό πλοίων για containers), Skepans Seafer 

και China Classification Service. Κατά καιρούς, έχουν δραστηριοποιηθεί οι China 

Seaman Club Co. Ltd, στον τομέα παροχής ναυτιλιακών υπηρεσιών, η εταιρία 

Noringo του Οργανισμού Εξωτερικού Εμπορίου της Κίνας, η οποία ασχολείται με 

βιομηχανικά προϊόντα και μηχανολογικό εξοπλισμό και ο μεγάλος όμιλος 

βιομηχανικών και εμπορικών επιχειρήσεων Northern Company of China. Εξάλλου 

πάνω από 50 εμπορικές επιχειρήσεις από την Κίνα λειτουργούν στην Ελλάδα.

Η επιχειρηματική δραστηριοποίηση αυτών των εμπορικών επιχειρήσεων 

αποτέλεσε συνέπεια της συνειδητοποίησης των μεγάλων περιθωρίων κέρδους και της 

ιδιαίτερα υψηλής ζήτησης που υπάρχει για προϊόντα κινεζικής προέλευσης. 

Ενδεικτική της ζήτησης αυτής αποτελεί η αυξημένη παρουσία του κινέζικου 

παραεμπορίου στις λαϊκές αγορές όλης της χώρας. Η επόμενη κίνηση για τους 

κινέζους μικροεπιχειρηματίες - η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων για το επίσημο 

κράτος αποτελεί τουρίστες - ήταν η δημιουργία καταστημάτων χονδρικής πώλησης. 

Με την πάροδο του χρόνου αυξάνεται η παρουσία των κινέζων εμπόρων που δρουν 

αυτόνομα, δημιουργώντας τα δικά τους δίκτυα πώλησης και ταυτόχρονα αυξάνονται 

και τα προϊόντα που εμπορεύονται (ρούχα, υποδήματα, αξεσουάρ, ηλεκτρικές 

μικροσυσκευές, τσάντες, παιχνίδια, καλλυντικά, αλλά και είδη πρώτης ανάγκης). Οι 

χαμηλές τιμές πώλησης οφείλονται στα χαμηλά ενοίκια που καταβάλλουν - 

δεδομένης της χρήσης χώρων σε υποβαθμισμένες, κατά βάση, περιοχές - και τα 

φθηνά εργατικά χέρια, που παράγουν τα εμπορεύματα που διαθέτουν.

Υπάρχουν καταγγελίες από μέρους των ελλήνων συναδέλφων τους, για 

παράνομη εισαγωγή αδασμολόγητων ειδών, ωστόσο αντιτείνεται ότι πολλά από τα 

εμπορεύματα προέρχονται από την Ιταλία.

Ιδιαίτερα θετική για την ελληνική πλευρά κρίνεται η πρόσφατη ανακοίνωση 

Ελλήνων και Κινέζων επιχειρηματιών για την πρόθεσή τους να προχωρήσουν άμεσα 

σε μεγάλες επιχειρηματικές επενδύσεις στην πόλη του Βόλου. Ως αποτέλεσμα, 200 

θέσεις εργασίας θα δημιουργηθούν για τους κατοίκους της Μαγνησίας. Πρόκειται για
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την εταιρεία «Μαυρονάνος Group Dimini Greece» οι ιδιοκτήτες της οποίας κ.κ. 

Μαυρονάνος και Σιάμο Λι συζήτησαν για τη δημιουργία εργοστασίου 

ελληνοκινεζικών συμφερόντων κατασκευής γεννητριών ντίζελ, αντλιών και 

αφαλατωτών νερού. Στο Βόλο θα γίνεται η συναρμολόγηση των μηχανημάτων τα 

οποία στη συνέχεια θα εξάγονται στην Ευρώπη. Διαθέτουν σύμφωνα με τις δηλώσεις 

τους δική τους τεχνολογία η οποία είναι φθηνότερη οικονομικά, άρα και 

ανταγωνιστική.

Πρόκειται για την πρώτη ελληνοκινεζική συνεργασία -επένδυση στο πλαίσιο 

της οποίας θα επενδυθούν 10 εκατομμύρια δολάρια σε τρία στάδια και συγκεκριμένα 

στο πρώτο στάδιο, αυτό της εγκατάστασης 2 εκατ. δολάρια, στο δεύτερο με την 

έναρξη της παραγωγής 5 εκατ. δολάρια και στην τρίτη φάση θα επενδυθούν ακόμη 3 

εκατ. δολάρια ξέχωρα από τα κεφάλαια που θα απαιτηθούν για την προετοιμασία της 

παραγωγής και τις πάγιες εγκαταστάσεις. Ήδη οι ενδιαφερόμενοι επισκέφτηκαν 

χώρους στη ΒΙΠΕ Βόλου και συγκεκριμένα εργοστάσια που έχουν διακόψει τη 

λειτουργία τους. Το κινέζικο εργοστάσιο βρίσκεται στη Σαγκάη και έτσι τα υλικά θα 

μεταφέρονται από το εκεί λιμάνι με κοντέινερς στο λιμάνι του Βόλου. Σύμφωνα με 

τον κ. Μαυρονάνο ήδη έχει υπογραφεί συμβόλαιο με τους Κινέζους επιχειρηματίες 

και ζήτησε «η πόλη να τους σεβαστεί ώστε και εκείνοι να ανταποδώσουν το σεβασμό 

τους». Εκφράζεται η πεποίθηση ότι η πρώτη φάση θα ξεκινήσει στους πρώτους μήνες 

του 2004, δεδομένου ότι ήδη υπάρχουν παραγγελίες από την Ευρώπη ύψους 5 εκατ. 

δολαρίων για τις οποίες έχει γίνει γνωστό ότι θα γίνονται από το Βόλο. Σημειώνεται 

ότι, η κινεζική κυβέρνηση ενθαρρύνει τους επιχειρηματίες να επεκταθούν εκτός της 

χώρας τους και ότι τα κεφάλαια που θα επενδυθούν είναι ιδιωτικά και δεν έχουν 

σχέση με το κράτος.

Ενδεικτικό του ενδιαφέροντος των Κινέζων για την Ελλάδα, είναι οι 

σημαντικές συζητήσεις με στόχο τη δημιουργία joint ventures στην Κίνα και οι 

συναντήσεις για αλληλοενημέρωση με Έλληνες επιχειρηματίες που είχαν την 

ευκαιρία να πραγματοποιήσουν τα μέλη της πολυμελούς αντιπροσωπείας που 

συνόδευε τον υφυπουργό Εμπορίου της Κίνας κ. Zhang Zhigang, κατά τη διάρκεια 

της επίσκεψης του στην Ελλάδα.
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5.4. ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ιδιαίτερο ρόλο στην ενίσχυση των διμερών οικονομικών σχέσεων, 

διαδραματίζουν οι επιμέρους εμπορικές συμφωνίες που υπογράφονται από τοπικούς 

και λοιπούς φορείς.

Η προγραμματική συμφωνία που υπέγραψαν το Τεχνολογικό Πάρκο 

Θεσσαλίας και το Ινστιτούτο Dalian της Κινέζικης Ακαδημίας Επιστημών για την 

προώθηση της συνεργασίας τους στους τομείς της έρευνας, των νέων τεχνολογιών, 

της καινοτομίας και της ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας, αναμένεται να είναι 

προπομπός μιας σειράς ανάλογων κινήσεων.

Η συμφωνία αφορά σε:

• Ανταλλαγή πληροφοριών για την ανάπτυξη επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων,

• Συνεργατική έρευνα και επιστημονική ανάπτυξη με συνεργαζόμενα 

ερευνητικά κέντρα, οργανισμούς και τον ακαδημαϊκό χώρο

• Ανταλλαγή ανθρώπινου δυναμικού για καινοτόμες τεχνολογίες και, 

τέλος,

• Δημιουργία επενδυτικών δραστηριοτήτων

Η συμφωνία συνεργασίας που υπογράφηκε τον Οκτώβριο του 2003 στην 

Αθήνα μεταξύ του Ελληνοκινεζικού Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου και 

του Κινεζικού Επιμελητηρίου για το Διεθνές Εμπόριο της επαρχίας Shandong έχει ως 

βασικό στόχο την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ ελληνικών επιχειρήσεων και 

επιχειρήσεων που εδρεύουν και δραστηριοποιούνται στην επαρχία Shandong.

Στο πλαίσιο της έκθεσης που πραγματοποιήθηκε το ίδιο χρονικό διάστημα 

κορυφαίοι πολιτικοί παράγοντες και εκπρόσωποι επιχειρήσεων από την κινεζική 

επαρχία Shandong παρείχαν πληροφορίες σχετικά με γενικά θέματα που αφορούν την 

ανάληψη ενδεχόμενων επενδυτικών δραστηριοτήτων στη μεγάλη αυτή κινεζική 

επαρχία καθώς και την ανάπτυξη συνεργασιών με ελληνικές επιχειρήσεις, 

απευθύνοντας, παράλληλα, πρόσκληση στους Έλληνες επιχειρηματίες να κάνουν 

επενδύσεις με φορολογικά κ.λπ. κίνητρα και εξαιρετικά χαμηλό εργατικό κόστος και 

ειδικότερα προς τους Έλληνες εφοπλιστές να αξιοποιήσουν τα 30 ναυπηγεία, που θα 

υπερδιπλασιάσουν το δυναμικό τους.
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Υπογραμμίζεται ιδιαίτερα ότι, οι επιχειρήσεις της Shandong έχουν 

πρωτοφανείς ρυθμούς ανάπτυξης εργασιών στα τελευταία χρόνια, ενώ το συνολικό 

οικονομικό προϊόν της έφθασε να καλύπτει σχεδόν το 10% του προϊόντος ολόκληρης 

της οικονομίας της Κίνας, ενώ για το έτος 2003 το ακαθάριστο προϊόν της επαρχίας 

Shandong αναμένεται να αυξηθεί κατά 13,6%, η δε βιομηχανική παραγωγή της 

αυξάνει με ετήσιο ρυθμό 22%, τον υψηλότερο σε ολόκληρη την Κίνα.

Η Shandong με έκταση 156.700 τ. χλμ. στις ανατολικές ακτές της Κίνας και 

πληθυσμό 90.000.000 κατοίκους αποτελεί μια ισχυρή οικονομική βάση και 

συγκαταλέγεται στις κυριότερες επαρχίες - κέντρα που προσελκύουν το μεγαλύτερο 

όγκο των ξένων επενδύσεων. Οι κύριοι τομείς δραστηριοποίησης αφορούν : 

υφάσματα & ενδύματα, μηχανολογικά προϊόντα, χημικά, τρόφιμα μια και είναι και 

περιοχή αγροτικής παραγωγής, οικιακό εξοπλισμό, και βιομηχανίες παραγωγής 

ενέργειας.

Ωστόσο, έντονη είναι η στροφή προς την παραγωγή προϊόντων υψηλής 

προστιθέμενης αξία, με αποτέλεσμα να είναι ραγδαία η ανάπτυξη στα ηλεκτρονικά, η 

τεχνολογία της πληροφορικής, η βιοφαρμακευτική και οι νέες τεχνολογίες. 

Ήδη, οι συναλλαγές μεταξύ της επαρχίας Shandong και της Ελλάδας σημειώνουν 

ταχεία άνοδο, με αποτέλεσμα ο συνολικός όγκος εισαγωγών - εξαγωγών μεταξύ των 

δύο πλευρών να ανέλθει στα 40.000.000 δολ. κατά το 2002.

Μια ακόμα πρωτοβουλία που συμβάλλει στην ανάπτυξη του διμερούς 

εμπορίου, είναι η επίσκεψη που πραγματοποίησε στην Κίνα ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων 

Κρήτης, με τη συνεργασία της ελληνικής πρεσβείας στο Πεκίνο, στο πλαίσιο των 

προσπαθειών που καταβάλλει με σκοπό την προώθηση των κρητικών προϊόντων στις 

αγορές του εξωτερικού, και κατόπιν σχετικών προσκλήσεων, από μεγάλες και 

ιδιαίτερα αξιόλογες κινέζικες εισαγωγικές εταιρείες, οι οποίες δραστηριοποιούνται 

στον τομέα εισαγωγής και εμπορίας ποιοτικών και βιολογικών τροφίμων. Κατά την 

επίσκεψη, διαπιστώθηκε το έντονο ενδιαφέρον των κινέζικων εταιρειών για εισαγωγή 

κρητικών ποιοτικών και βιολογικών προϊόντων (παρθένο ελαιόλαδο, ελιές, μέλι, 

αρωματικά φυτά) στην αγορά της Κίνας.

Ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Κρήτης, έχοντας υλοποιήσει μια σειρά αξιόλογων 

δράσεων, προκειμένου να διεισδύσουν και να αναπτυχθούν τα κρητικά προϊόντα στην 

κινεζική αγορά και θέλοντας να επιτευχθεί αυτός ο στόχος , προγραμματίζει τη 

διοργάνωση Κρητικής συμμετοχής στην ««Πρώτη Διεθνή Εκθεση Εισαγωγικών της 

Κίνας-Pioneering Business Opportunities in China», η οποία θα λάβει χώρα στην
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Καντόνα, μια εκδήλωση θεμελιώδους σημασίας για τη διενεργούμενη μετάβαση της 

Κίνα σε συνθήκες ελεύθερης αγοράς, δεδομένου ότι η Κίνα διέπεται από έλλειμμα 

της απαραίτητης για την οικονομική της ανάπτυξη εσωτερική ζήτηση.

Σε μια άλλη εξέλιξη το Επιμελητήριο Ηρακλείου διερευνά τις προοπτικές 

στενότερης συνεργασίας ανάμεσα στην Κίνα και την Κρήτη, 

και κυρίως τις προοπτικές συνεργασίας των δύο περιοχών στον τομέα του τουρισμού, 

αποτελεί δε συνέχεια μιας σειράς από συναντήσεις και επιχειρηματικές επαφές τα 

τελευταία τρία χρόνια. Αναμένεται, μάλιστα η υπογραφή συνεργασιών στον 

τουριστικό τομέα ανάμεσα στην Κίνα και την Κρήτη το Δεκέμβριο του 2003.

Σημειώνεται ότι, την αναγκαιότητα προβολής και προώθησης του κρητικού 

ελαιολάδου και του κρασιού στην κινεζική αγορά, πράγμα που ήδη επιχειρούν οι 

Ισπανοί και Ιταλοί εξαγωγείς των συγκεκριμένων προϊόντων, έχουν επισημάνει και οι 

ίδιες οι κινεζικές εισαγωγικές επιχειρήσεις.
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6. ΔΥΝΑΜΕΙΣ - ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ - ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ - ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Ον ξένες εταιρίες έχουν μια προϊστορία μεγάλων απωλειών, από τη 

δραστηριοποίησή τους στην αγορά της Κίνας.

Το 1979-1985, στο ύψος της παγκόσμιας ενεργειακής κρίσης, προσπάθειες 

δυτικών πετρελαϊκών εταιριών απέβησαν άκαρπες με τη φωτεινή εξαίρεση της 

ARCO στη νήσο Hainan. Το 1985 η Occidental Petroleum εγκαταλείπει ένα 

επενδυτικό σχέδιο 750 εκ. $. Μέσα σε 10 χρόνια από τη δραστηριοποίησή της στην 

Κίνα το 1988, η Procter & Gamble έχασε 150 εκ. $. Η General Motors εγκαταλείπει 

το 1993 το joint venture που είχε συστήσει, για την παραγωγή φορτηγών, ενώ η Bell 

South διαπιστώνει ότι η συμφωνία συνεργασίας το 1994, με την κρατική China 

Unicom δεν είναι επικερδής. Η Whirlpool ανακοινώνει το 1996 απώλειες ύψους 142 

εκ. $, που αφορούν το διάστημα 1994-1996. Τέλος, η Peugeot αποσύρεται το 1997, 

μετά από 12 απογοητευτικά χρόνια, ενώ η Qualcomm διαπιστώνει με τον πιο 

επώδυνο τρόπο την αδυναμία να επιτύχει μια ελπιδοφόρα συμφωνία, λόγω του 

«σαμποτάζ» που υφίσταται από κυβερνητικούς αξιωματούχους.

Η παραπάνω αναφορά αποτελεί την καλύτερη απόδειξη ότι η 

δραστηριοποίησή στην Κίνα δεν αποτελεί σίγουρη επενδυτική επιλογή. Όπως όλες οι 

επενδυτικές κινήσεις, εμπεριέχει μεγάλο βαθμό αβεβαιότητας, η ένταση της οποίας 

είναι συνάρτηση των συνθηκών που διαμορφώνουν το ευρύτερο περιβάλλον. Ως εκ 

τούτου, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει μια ανάλυση των δυνάμεων, αδυναμιών, ευκαιριών 

και απειλών (SWOT analysis).

6.1. Δυνάμεις

Καταρχήν, μια ιδιαίτερα θετική εξέλιξη που δεν μπορεί να παραγνωριστεί, 

καθώς συνδέεται με ένα πάγιο αίτημα των ελλήνων επιχειρηματιών, είναι η 

υπογραφή της συμφωνίας αποφυγής διπλής φορολογίας, κατά τη διάρκεια της 

επίσκεψης του Έλληνα πρωθυπουργού στην Κίνα.

Στα πλεονεκτήματα της δράσης της πλειοψηφίας των ελληνικών επιχειρήσεων 

στην Κίνα, που επιχειρείται σε ένα ύστερο στάδιο σε σχέση με τις υπόλοιπες 

επιχειρήσεις των άλλων κρατών, μπορεί να συμπεριληφθεί η δράση τους ως Late 

Movers. Ειδικότερα, έχοντας το πλεονέκτημα της συγκριτικής προτυποποίησης 

(benchmarking) και της μελέτης της επιχειρηματικής παρουσίας των πρωτοπόρων

Ιορδάνης Χατζηανδρέου - Διπλωματική Εργασία στο ΔΠΜΣ Διοίκησης Επιχειρήσεων 51



Διερεύνηση Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος στην Κίνα. Αξιολόγηση Ευκαιριών και Κινδύνων

στη χώρα αυτή, μπορούν να εφαρμόσουν καλύτερες επιχειρηματικές πρακτικές, 

προσαρμοσμένες στην κινεζική πραγματικότητα, ώστε να αποφύγουν δυσάρεστες 

εμπειρίες όπως οι προαναφερθείσες. Ένα στοιχείο που χαρακτηρίζει την πλειοψηφία 

των ελληνικών επιχειρήσεων, το μικρό τους μέγεθος, σε σχέση με τις ανταγωνίστριες 

επιχειρήσεις, είναι δυνατό υπό προϋποθέσεις να τις εξασφαλίσει την απαιτούμενη 

ευελιξία.

Ενθαρρυντικό στοιχείο, επίσης, θεωρείται η θετική στάση των Κινέζων 

απέναντι στην Ελλάδα, που προκύπτει από την εκτίμηση που τρέφεται για τον αρχαίο 

ελληνικό πολιτισμό (ειδική αναφορά για τις προοπτικές στο χώρο του τουρισμού, 

γίνεται στην ενότητα των ευκαιριών).

Ισχυρό χαρτί των ελληνικών επιχειρήσεων είναι η ύπαρξη των διαφόρων 

κοινοτικών προγραμμάτων, όπως το Asia Invest. Το πρόγραμμα παρουσιάζει 

δυνατότητες για χρηματοδότηση δραστηριοτήτων, κατά 50% ή και 100% της 

συνολικής δαπάνης. Σημειώνεται ότι, η συμμετοχή στο πρόγραμμα αφορά ομάδες 

επιχειρήσεων για τις οποίες η υποβολή συγκεκριμένης πρότασης γίνεται μέσω μη 

κερδοσκοπικού φορέα (επιμελητήρια, βιομηχανικές, τομεακές ενώσεις και 

συνδέσμους) με χρηματοδότηση που μπορεί να φθάσει στο 50% της συνολικής 

δαπάνης - με εξαίρεση της υπ' αρ. 4 κατηγορίας που αφορά μόνο μεμονωμένες 

εταιρείες συμβούλων με χρηματοδότηση ως και 100% της συνολικής δαπάνης. Το 

πρόγραμμα περιλαμβάνει τέσσερις επί μέρους κατηγορίες:

• Business Priming Fund που καλύπτει την πραγματοποίηση ερευνών 

αγοράς και παρακολούθηση των συνθηκών ανάπτυξης επιχειρηματικής 

δραστηριότητας στις ασιατικές αγορές και τη διενέργεια εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων εξοικείωσης με τη γλώσσα και την επιχειρηματική κουλτούρα 

μιας χώρας (το ανώτατο ύψος χρηματοδότησης φθάνει στα 160.000 €),

• Asia Enterprise, (το ανώτατο ύψος της χρηματοδότησης φθάνει στα 

100.000 €),

• Asia Partenariat, που φέρνει σε επαφή επιχειρήσεις από περισσότερους 

τομείς και οι δραστηριότητές της πραγματοποιούνται κατά κανόνα στην Ασία, 

το δε ανώτατο ύψος της χρηματοδότησης φθάνει στο 1.000.000 €) &

• Asia Investment Facility, που αφορά, όπως προαναφέραμε, μεμονωμένες 

εταιρείες συμβούλων (consulting firms) και με χρηματοδότηση που, μόνο για
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αυτήν την κατηγορία, μπορεί να καλύψει το 100% της συνολικής δαπάνης (το 

ανώτατο ύψος της χρηματοδότησης φθάνει στις 150.000 €).

6.2. Αδυναμίες

Κάτι που δεν είναι δυνατόν να αγνοηθεί είναι η μεγάλη απόσταση η οποία 

χωρίζει τη χώρα μας από την Κίνα. Είναι φυσικό ότι ορισμένες αδυναμίες μπορούν 

να αναχθούν σε καθαρά οικονομικής φύσης προβλήματα, όπως είναι το υψηλό 

κόστος μεταφοράς των προϊόντων (το οποίο, εξάλλου, επιβαρύνεται σημαντικά λόγω 

των μικρών γενικώς ποσοτήτων των ελληνικών εξαγωγών). Επιπλέον, σημαντικό 

είναι το κόστος για επικοινωνίες και για τη συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις & 

αποστολές (με αποτέλεσμα την ελλιπή και περιστασιακή παρουσία στην κινεζική 

αγορά.

Ακόμα, το αχανές της χώρας, οι δυσκολίες επικοινωνίας και η γενικότερη 

διαφορά κουλτούρας, δυσχεραίνουν τις συνθήκες ανάπτυξης των διμερών σχέσεων. 

Γεγονός είναι, ότι, για μια χώρα σαν την Ελλάδα της οποίας οι επιχειρήσεις είναι 

μικρού μεγέθους, συγκρινόμενες με τις πολυεθνικές, ακόμα κι η εγκατάσταση και 

διατήρηση ενός γραφείου αντιπροσωπείας είναι πολυδάπανη.

Σημαντικό ανασχετικό παράγοντα αποτελεί επίσης αυτό που αφορά σε 

διαδικαστικά θέματα (άδειες εισαγωγών, θεσμικές & νομικές ρυθμίσεις κλπ.). Παρά 

τους ισχυρισμούς οι οποίοι κατά καιρούς ακούγονται περί του αντιθέτου (από την 

κινεζική πλευρά), η αλήθεια είναι ότι οι σημαντικές αγορές πραγματοποιούνται είτε 

άμεσα, είτε έμμεσα από κρατικούς οργανισμούς (το σύστημα εξωτερικού εμπορίου 

της Κίνας είναι "συγκεντρωτικό"). Όπως είναι φυσικό, πολιτικές σκοπιμότητες και 

κυβερνητικές πιέσεις επηρεάζουν τις όποιες αποφάσεις για εισαγωγές στην Κίνα. 

Ενδεικτικό της υστέρησης της χώρας μας στον τομέα αυτό, είναι το γεγονός ότι η 

επίσκεψη του κ.Σημίτη στην Κίνα, τον Ιούνιο του 2002, ήταν η πρώτη Έλληνα 

πρωθυπουργού μετά από 16 χρόνια.

Η διείσδυση ενός προϊόντος σε μια αγορά μπορεί να απαιτεί την επιβολή του 

από την κρατική μηχανή - όταν αυτή ελέγχει την αγορά όπως συμβαίνει στην Κίνα 

όπου υφίστανται κρατικά μονοπώλια - ή την υποστήριξή του από επιχειρήσεις οι 

οποίες διαθέτουν κατάλληλο δίκτυο διανομής και δυνατότητες διαφημιστικής 

προβολής. Στην Κίνα, το πρόβλημα της αποτελεσματικής διείσδυσης αντιμετωπίζεται 

μέχρι στιγμής μόνον από τις μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις οι οποίες οργανώνουν
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μόνες τους τις απαραίτητες υπηρεσίες υποστήριξης.

Επισημαίνεται επίσης ότι το χαμηλό κατά κεφαλήν εισόδημα των κινέζων 

καταναλωτών και (ως εκ τούτου) οι μικρές οικονομικές δυνατότητες της κινεζικής 

αγοράς όσον αφορά άλλα προϊόντα δευτερεύουσας και τριτεύουσας σημασίας 

αποτελούν εμπόδιο στην εξαγωγή ελληνικών προϊόντων και περιορίζουν τις 

ελληνικές εξαγωγές σε είδη πρώτης ανάγκης κυρίως - και στις απόλυτα αναγκαίες 

ποσότητες.

Εξάλλου, οι μέχρι στιγμής εμπειρίες οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η Κίνα δεν 

αποτελεί σταθερό αγοραστή ελληνικών προϊόντων (εκτός ίσως από τα λιπάσματα και 

τα μάρμαρα) αλλά ευκαιριακό· έτσι, αρκετοί Έλληνες επιχειρηματίες αποφεύγουν να 

προβούν σε επενδύσεις και μεγάλες δαπάνες με μόνο στόχο την κινεζική αγορά.

Ένα ακόμα από τα σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές 

επιχειρήσεις στις συναλλαγές τους με την Κίνα είναι η ασυνέπεια ως προς την 

τήρηση των συμφωνηθέντων (σε αρκετές περιπτώσεις οι παραλαβές δεν 

ανταποκρίνονται στα παραγγελθέντα προϊόντα, παραδίδονται είδη διαφορετικής ή 

κατώτερης ποιότητας κλπ.). Επισημαίνεται ότι, πολλές ελληνικές επιχειρήσεις 

βρίσκονται πράγματι σε δύσκολη θέση δεδομένου ότι δεν υπάρχει, ουσιαστικά, 

κατάλληλος φορέας στον οποίο να μπορούν να απευθυνθούν με στόχο τη δικαίωσή 

τους - παρά την ύπαρξη των αναφερθέντων στο κεφάλαιο, που αφορά στο νομικό 

περιβάλλον. Ας σημειωθεί ότι για μερίδα εξαγωγικών προϊόντων κι αναφορικά με την 

προστασία για θέματα πατεντών, ορισμένοι τομείς ή προϊόντα εξακολουθούν να μην 

τυγχάνουν νομικής προστασίας: τα φαρμακευτικά, τα κτηνιατρικά, τα φυτοφάρμακα 

και ορισμένα πρόσθετα τροφίμων και ποτών.

Τέλος, οι ελληνικές εξαγωγές περιορίζονται λόγω του ότι η ελληνική 

παραγωγή είτε πρόκειται για αγροτική είτε για βιομηχανική, είναι ανταγωνιστική 

αυτής της Κίνας: βασικά εξαγωγικά προϊόντα, αφού τόσο τα φρούτα και τα λαχανικά, 

τα παρασκευάσματα διατροφής, ο καπνός, όσο και τα κλωστοϋφαντουργικά, 

ανταγωνίζονται αυτά τα αντίστοιχα της Κίνας.

6.3. Ευκαιρίες

Η υπογραφή του πρωτοκόλλου για την προώθηση του ελαιόλαδου στην Κίνα 

ενδέχεται να διευρύνει τους εξαγωγικούς ορίζοντες των ελλήνων ελαιοπαραγωγών, 

προσθέτοντας στον παγκόσμιο χάρτη ένα νέο «πελάτη».
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Η γνωριμία των Κινέζων με την καλλιέργεια του ελαιόδενδρου, αναμένεται να 

συμβάλλει στον εθισμό των Κινέζων στη χρήση του, δεδομένης μάλιστα της 

αδυναμίας - λόγω κλιματολογικών συνθηκών - εκτεταμένης καλλιέργειας στην Κίνα, 

η προκύπτουσα ζήτηση θα καλυφθεί με εισαγωγές.

Μια σημαντική ευκαιρία σχετίζεται με το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που δείχνουν 

οι Κινέζοι για τον ελληνικό πολιτισμό και κατ' επέκταση κεντρίζει το ενδιαφέρον των 

Κινέζων για επίσκεψη στην Ελλάδα. Τη λογική του κεντρίσματος του ενδιαφέροντος 

αυτού εξυπηρετεί με τον καλύτερο τρόπο η δημιουργία Κέντρου Ελληνικών Σπουδών 

στο πανεπιστήμιο του Beijing και εκδηλώσεις, όπως η έκθεση εκατόν είκοσι αρχαίων 

έργων τέχνης, με τον τίτλο «Αρχαία Ελλάδα: Θνητοί και αθάνατοι» που θα 

φιλοξενηθεί στο Πεκίνο από την 1η Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου. Η Ελλάδα και η 

Κίνα έχουν ιδιαίτερο λόγο να επιθυμούν την τουριστική συνεργασία, καθώς το 

Πεκίνο είναι η πόλη που θα διοργανώσει τους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2008. 

Επίσης, οι δύο χώρες δεν αποκλείεται να συνδεθούν με ένα επιπλέον διεθνές 

γεγονός, αφού η Θεσσαλονίκη διεκδικεί τη διοργάνωση της EXPO το 2008 και η 

Shanghai την αντίστοιχη του 2010.

Σύμφωνα με προβλέψεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού σε λίγα 

χρόνια η Κίνα θα αποτελέσει διεθνώς την τέταρτη δύναμη στον εξερχόμενο τουρι

σμό ενώ έως το έτος 2020 εκτιμάται ότι οι Κινέζοι τουρίστες που θα ταξιδέψουν 

εκτός των συνόρων της χώρας τους θα ξεπεράσουν τα 100 εκ. Σήμερα, 

υπολογίζεται ότι 30-40 εκ. Κινέζοι ανήκουν στην ισχυρή οικονομικά τάξη και 

μπορούν να χαρακτηριστούν ως υποψήφιοι υψηλού εισοδηματικού επιπέδου 

τουρίστες. Επιπλέον, οι κινέζοι τουρίστες εμφανίζονται ως βασικοί πελάτες πολλών 

εκ των σύγχρονων μορφών τουρισμού - πέρα από το κλασικό «ήλιος, θάλασσα, 

αμμουδιά» - που προσπαθεί να προωθήσει η χώρα μας (ιαματικός, ταξιδιωτικός, 

περιπατικός, πολιτιστικός κλπ).

Αξίζει να σημειωθεί ότι η διακίνηση των Κινέζων εκτός της χώρας τους δεν 

είναι ελεύθερη. Επιτρέπεται, μόνο, στους χαρακτηρισμένους ως επίσημους 

τουριστικούς προορισμούς . Για παράδειγμα τέτοιοι προορισμοί είναι η Ιαπωνία, η 

Μαλαισία η Νότια Κορέα, η Σιγκαπούρη και η Ταϊλάνδη. Στην Ευρώπη μέχρι 

σήμερα ταξιδεύουν κυρίως, στελέχη ιδιωτικών εταιρειών και δημόσιων οργανισμών. 

Στόχος της ελληνικής πλευράς είναι να χαρακτηρισθεί και η χώρα μας επίσης 

τουριστικός προορισμός ένα θέμα το οποίο συζητήθηκε κατά τη διάρκεια της 

επίσκεψης του πρωθυπουργού κ. Σημίτη στην Κίνα, χωρίς, ωστόσο να υπογραφεί
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σχετική συμφωνία. Επίσης, δυναμικά προς αυτή την κατεύθυνση στην Ευρώπη έχει 

κινηθεί και η Γερμανία η οποία επιθυμεί τον χαρακτηρισμό της ως επίσημο 

τουριστικό προορισμό.

Στην Κίνα λειτουργούν 60 με 70 τουριστικά γραφεία τα οποία ελέγχονται από 

το κράτος και προωθούν τους Κινέζους στους επίσημους τουριστικούς 

προορισμούς

Μεταξύ των θεμάτων που εξετάζονται είναι η χορήγηση ομαδικής βίζας 

στους Κινέζους τουρίστες, οι οποίοι θα επισκέπτονται την Ελλάδα σε συνεργασία με 

έναν ορισμένο αριθμό των παραπάνω τουριστικών γραφείων.

Παράλληλα, θα εξετασθεί το μοντέλο που εφαρμόζεται ήδη στην Αυστραλία 

και απαλείφει σε μεγάλο βαθμό τον κίνδυνο μη επαναπατρισμού των Κινέζων. Ήδη, 

σε πιλοτικό επίπεδο πραγματοποιούνται πτήσεις τσάρτερ κάθε εβδομάδα με 

προορισμό την Αθήνα, ενώ υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από τουλάχιστον 3 

αεροπορικές εταιρείες της Κίνας, να συμπεριλάβουν στα δρομολόγια των πτήσεων 

τους την Ελλάδα.

Θετική κίνηση είναι η λειτουργία γραφείου του Ελληνικού Οργανισμού 

Τουρισμού στη Shanghai, όπου το εισοδηματικό επίπεδο των κατοίκων είναι υψηλό 

και η συνεργασία των προσπαθειών του EOT με τον Κυπριακό Οργανισμό 

Τουρισμού για την ανάδειξη των δύο χωρών ως ενιαίου προορισμού (two centers 

destination).

Σημαντικό πεδίο συνεργασίας υπάρχει στον τομέα της ναυτιλίας, όπου η Κίνα 

σχεδιάζει την ανάδειξη της Κίνας σε υπ'αριθμόν ένα κατασκευαστή μέχρι το 2015. 

Ήδη, ανακοινώθηκε η κατασκευή του μεγαλύτερου ναυπηγείου της Κίνας, 

προϋπολογισμού 20 - 30 δις γιουάν (2,4 - 3,6 δις $). Σε συνομιλίες με έλληνες 

εφοπλιστικούς παράγοντες διαπιστώθηκε ταύτιση απόψεων σε θέματα που 

αφορούσαν τη ναυπήγηση νεότευκτων πλοίων, που θα εξυπηρετήσουν τον 

αυξανόμενο όγκο του διεθνούς εμπορίου της Κίνας. Το θέμα αυτό, εξάλλου είχε τεθεί 

και στη διάρκεια της επίσκεψης του Έλληνα πρωθυπουργού.

Ο οικοδομικός οργασμός που σημειώνεται στην Κίνα και η ανάδειξή της στο 

μεγαλύτερο κατασκευαστικό εργοτάξιο του κόσμου (εκτροπή του ποταμού Yangtze, 

κατασκευή αγωγού φυσικού αερίου μήκους χιλιάδων χιλιομέτρων που θα μεταφέρει 

αέριο από την περιοχή της κεντρικής Ασίας Xinjiang στο διψασμένο ενεργειακά 

δέλτα του ποταμού Yangtze στην ανατολική ακτή της Κίνας, δημιουργία της 

υπερταχείας σιδηροδρομικής γραμμής, που θα ενώνει τις παράκτιες περιοχές της
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νοτιοανατολικής Κίνας, κατασκευή υδροηλεκτρικών σταθμών παραγωγής 

ηλεκτρικού ρεύματος στην Guizhou και τη Guangxi για να τροφοδοτήσουν τη την 

περιοχή της Guangdong, προσπάθειες κάλυψης του κενού στο οδικό δίκτυο, 

εκτεταμένες επενδύσεις στο χώρο της δημιουργίας παραγωγικών εγκαταστάσεων) 

δημιουργεί σημαντικές προοπτικές για ανάληψη δράσης από μέρους των ελληνικών 

επιχειρήσεων σε τομείς, όπως οι κατασκευές, η βιομηχανία μαρμάρου, η 

μεταλλουργική βιομηχανία, η τσιμεντοβιομηχανία και η παραγωγή τελικών 

προϊόντων τσιμέντου. Στα παραπάνω έργα θα πρέπει να συνυπολογιστούν τα 

ολυμπιακά έργα για το 2008, που αφορούν 142 συνολικά έργα (κατασκευή υπόγειων 

σιδηρόδρομων, εναέριων σιδηρόδρομων, αυτοκινητόδρομων, την προέκταση του 

αεροδρομίου της πόλης του Beijing και τη βελτίωση του περιβάλλοντος).

Ειδικότερα, η αναμενόμενη - κατόπιν συντονισμένης προσπάθειας της ένωσης 

των ευρωπαϊκών κατασκευαστικών εταιριών, με διεθνή δραστηριότητα (EIC) - άρση 

των περιορισμών στη συμμετοχή αμιγώς αλλοδαπών εταιριών στην εκτέλεση 

κατασκευαστικών έργων, που συγχρηματοδοτούνται από διεθνείς 

χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, θα συμβάλλει στη βελτίωση του επενδυτικού 

κλίματος για τις ελληνικές κατασκευαστικές εταιρίες. Κάποια επιμέρους 

προβλήματα, που συνδέονται με τον υπολογισμό της αποκτηθείσας εμπειρίας σε έργα 

εκτός Κίνας και του ενεργητικού των επιχειρήσεων εκτός Κίνας αναμένεται να 

ξεπεραστούν με τη βαθμιαία εφαρμογή των υποχρεώσεων που ανέλαβε η Κίνα με την 

είσοδο της στον ΠΟΕ. Το γεγονός αυτό θα πρέπει να ειδωθεί με ιδιαίτερη προσοχή 

δεδομένης της ολοκλήρωσης σε μεγάλο βαθμό των έργων που συνδέονται με την 

ολυμπιακή προετοιμασία και το Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης.

Σε ότι αφορά τα ελληνικά μάρμαρα, η αγορά της Κίνας είναι ήδη ένας από 

τους σημαντικότερους εξαγωγικούς προορισμούς των ελληνικών επιχειρήσεων. 

Αυτό, εν τούτοις δεν αρκεί, αφού η συγκεκριμένη αγορά είναι ένας από τους 

μεγαλύτερους εισαγωγείς του κόσμου. Και αυτό παρά το γεγονός ότι η χώρα διαθέτει 

ιδιαίτερα μεγάλα αποθέματα. Παράγοντες, όπως η έλλειψη τεχνογνωσίας στην κοπή 

και επεξεργασία (έλλειψη έμπειρου και επαρκώς εκπαιδευμένου εργατικού 

δυναμικού), το μικρό μέγεθος των μονάδων παραγωγής και η δύσκολη πρόσβαση σε 

πολλούς χώρους εξόρυξης, λόγω του κακού δικτύου μεταφορών, δεν επιτρέπουν την 

ανάπτυξη της εγχώριας παραγωγής. Το μεγαλύτερο ποσοστό των εισαγωγών αφορά 

σε όγκους, ακατέργαστες ή ημικατεργασμένες πλάκες, ενώ το μικρότερο ποσοστό 

αφορά στο τελικό γυαλισμένο προϊόν. Επιδίωξη των Κινέζων είναι η σύσταση joint
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ventures για την εξασφάλιση πρώτης ύλης. Ιδιαίτερα επιθετικά κινούνται οι Ιταλοί 

και τελευταία οι Ισπανοί, με τη δημιουργία παραγωγικών μονάδων, παρέχοντας 

τεχνογνωσία (το Know How θεωρείται ιδιαίτερα επωφελές αντισταθμιστικό όφελος 

και η κινεζική κυβέρνηση προωθεί τις συνεργασίες που ενθαρρύνουν τη μεταφορά 

του), εξοπλισμό και κεφάλαια με στόχο τόσο την αγορά της Κίνας, όσο και τις 

γειτονικές χώρες. Κάτι το οποίο θα μπορούσε να αποτελέσει παράδειγμα για τον 

τρόπο προσέγγισης της αγοράς αυτής από μέρους των γειτόνων μας, είναι η 

δημιουργία με ιταλικά κεφάλαια σχολής λατόμων ταχύρυθμης εκπαίδευσης στη νότια 

Κίνα.

Ένα άλλο πεδίο στο οποίο μπορεί να αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο η 

ελληνική εξαγωγική (και όχι μόνο) δραστηριότητα είναι τα λιπάσματα, όπου όπως 

και στην περίπτωση των μαρμάρων αποτελούν παραδοσιακό εξαγωγικό προϊόν της 

χώρας μας. Και αυτό, λόγω της μεγάλης ζήτησης της κινεζικής αγοράς (σύμφωνα με 

κινεζικές εκτιμήσεις οι ανάγκες της χώρας, μέχρι το 2010, θα φθάσουν τα 50 εκ. 

τόνους ετησίως). Η εγχώρια παραγωγή χαρακτηρίζεται από ποιοτικά προβλήματα και 

αυτό επιταχύνει τις εξελίξεις για το άνοιγμα του κλάδου σε ξένες επενδύσεις. Τα 

ελληνικά λιπάσματα (που περιέχουν άζωτο, φώσφορο και κάλιο) έχουν γίνει 

αποδεκτά ως προϊόντα άριστης ποιότητας.

Ως αποτέλεσμα του συνδυασμού της ύπαρξης μιας ευάριθμης, πλέον, ομάδας 

πληθυσμού υψηλού εισοδήματος με την αλλαγή του τρόπου ζωής που επέρχεται από 

τη γνωριμία με το δυτικό τρόπο ζωής, προέκυψε η αύξηση της κατανάλωσης του 

κρασιού. Για την μεγάλη πλειοψηφία των κινεζικών οικογενειών, η κατανάλωση του 

κρασιού συνδυάζεται με εξαιρετικά εορταστικά γεγονότα. Ωστόσο, το κρασί αρχίζει 

πλέον να καθιερώνεται ως το συνοδευτικό ποτό των επιχειρηματικών συναντήσεων, 

αντικαθιστώντας άλλα πιο παραδοσιακά ποτά, μια τάση που ενισχύεται από την 

μανία των νέων Κινέζων να υιοθετούν δυτικά πρότυπα. Το προφίλ του καταναλωτή 

διαμορφώνεται από χαρακτηριστικά, όπως υψηλό εισόδημα, μικρές και μέσες 

ηλικίες, υψηλό μορφωτικό επίπεδο, συνείδηση της αξίας της καλής υγείας, αυξημένο 

ενδιαφέρον για το κρασί, την ιστορία του και τον τόπο προέλευσής του. Ιδιαίτερα 

θετικό στοιχείο θεωρείται το γεγονός ότι τα κρασιά σε συσκευασία δώρου είναι πολύ 

δημοφιλή και σε αυτό συντείνει το ότι οι Κινέζοι έχουν αναπτυγμένο το αίσθημα της 

προσφοράς δώρων στις πολυάριθμες γιορτές που περιλαμβάνει το κινεζικό έτος.

Ένας άλλος τομέας, που θα μπορούσε να δώσει διέξοδο στην ελληνική 

επιχειρηματικότητα είναι η κλωστοϋφαντουργία, αν και ως πρώτη ανάγνωση
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ακούγεται παράδοξο. Με την κρίση του 1997 στη νοτιοανατολική Ασία και την 

πτώση του εργατικού κόστους, που επέφερε σε χώρες όπως η Ταϊλάνδη, η Ινδονησία, 

η Μαλαισία, το Βιετνάμ και λιγότερο οι Φιλιππίνες, η Κίνα απώλεσε σε μεγάλο 

βαθμό το συγκριτικό πλεονέκτημα που χαρακτήριζε την παραγωγή της στον τομέα 

της κλωστοϋφαντουργίας, έναν κατ' εξοχή τομέα έντασης εργασίας. Προσπαθώντας 

να αντιπαρέλθει την εξέλιξη αυτή, η κινεζική ηγεσία επιδιώκει την τεχνολογική 

αναβάθμιση της παραγωγής της. Ήδη, από το 1998 σε επιχειρηματική σύνοδο 

κορυφής στο Beijing, ο ZHU Rongji αναφέρεται στην ανάγκη ανάδειξης της Κίνας σε 

ποιοτικό παραγωγό, το προϊόν της οποίας θα είναι το αποτέλεσμα επένδυσης σε 

προηγμένη τεχνολογία. Στο πλαίσιο των στόχων που τέθηκαν την επομένη της 

συνειδητοποίησης των συνεπειών της κρίσης του 1997, επιδιώκονται συνεργασίες 

τόσο μεταξύ των εγχώριων παραγωγών, όσο και συγχωνεύσεις για δημιουργία 

οικονομιών κλίμακας, που θα διευκολύνουν την εισαγωγή νέας τεχνολογίας και 

σύγχρονων τεχνικών management. Παράλληλα, αποθαρρύνονται οι ξένες επενδύσεις 

που δεν έχουν τα παραπάνω χαρακτηριστικά. Με τον τρόπο αυτό επιχειρείται η 

εκπαίδευση του δυναμικού και η αύξηση της αποδοτικότητας.

Αναφοράς αξίζει τέλος η σημαντική διεύρυνση της αγοράς παγωτού, με τη 

φρενίτιδα των κινέζων καταναλωτών για γνωριμία με νέες γεύσεις, με αποτέλεσμα να 

διαγκωνίζονται πολλοί εγχώριοι και ξένοι παραγωγοί, μεταξύ αυτών και οι Nestle και 

Unilever.

Συνοπτικά, και με βάση την έκθεση του τμήματος του εξωτερικού εμπορίου 

της ελληνικής πρεσβείας στην Κίνα, ενδιαφέρον για την ελληνική βιομηχανία και 

άλλους κλάδους παροχής υπηρεσιών παρουσιάζουν οι παρακάτω τομείς:

• Τεχνολογίες πληροφορικής & τηλεπικοινωνίες

• Εξόρυξη και επεξεργασία μετάλλων

• Εξόρυξη και επεξεργασία μαρμάρων

• Συμμετοχή σε ναυπηγεία για νέες κατασκευές και ναυπηγο-επισκευαστικές

εργασίες

• Εταιρίες παραγωγής τσιμέντου

• Μονάδες παραγωγής ειδικών χρήσεων πλαστικών

• Εταιρίες παραγωγής ειδικών χρήσεων χημικών για αγροτικές και οικιακές

χρήσεις φιλικών προς το περιβάλλον
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• Μονάδες καλλιέργειας, διαλογής συσκευασίας και τυποποίησης 

κηπευτικών, νωπών φρούτων και λαχανικών

• Πτηνοτροφεία/εκκολαπτήρια, παραγωγή & πάχυνση

• Ιχθυοκαλλιέργειες

• Αξιοποίηση φυτικών ελαίων και ελαιούχων σπόρων

• Επεξεργασία και συσκευασία αλιευμάτων

• Οινοποιία

• Παρασκευή φυτοφαρμάκων και παραγωγή χημικών πρόσθετων 

(λιπασμάτων)

• Δημιουργία ψυκτικών θαλάμων για βιομηχανικές χρήσεις

• Μελισσοκομία

• Επεξεργασία αρωματικών φυτών και παιδικές τροφές

• Επεξεργασία αλεύρων και υποπροϊόντων σίτου

• Γ ουνοποιία

• Προϊόντα αλουμινίου και χαλυβουργικά (η αύξηση της παραγωγής 

αυτοκινήτων και της κατασκευής κατοικιών έχει συμβάλλει στην αύξηση της 

ζήτησης, ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι, από το 2002, αποτελεί την κορυφαία 

εισαγωγέα χαλυβουργικών στον κόσμο)

• Μηχανολογικός εξοπλισμός

• Τουρισμός, ξενοδοχεία & κρουαζιέρες

6.4. Κίνδυνοι

Οι συνθήκες αδιαφάνειας που ισχύουν στο εισαγωγικό καθεστώς. 

Επισημαίνεται ακόμα, η πολυνομία κι η έλλειψη ενός σταθερού θεσμικού πλαισίου. 

Πολλές φορές οι νόμοι μιας περιοχής μπορεί να βρίσκονται σε αντίθεση με τους 

νόμους της κεντρικής κυβέρνησης καθώς, σε κάθε επαρχία της χώρας, τόσο οι 

τοπικές αρχές όσο και ο στρατός παίζουν σημαντικό ρόλο στην οικονομική ζωή 

αναπτύσσοντας αυτόνομη και ανεξάρτητη από την κεντρική διοικητική 

επιχειρηματική δραστηριότητα.

Η έκθεση σε μια τόσο ευμεγέθη αγορά της αγοράς προϋποθέτει συγκριτικά 

μεγάλη δέσμευση κεφαλαίου, είτε με τη μορφή των υπό εξαγωγή εμπορευμάτων, είτε 

με τη μορφή της άμεσης επένδυσης στην Κίνα (στη δεύτερη περίπτωση το
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δεσμευμένο κεφάλαιο είναι συνήθως σαφώς πολύ μεγαλύτερο). Στη μεν πρώτη 

περίπτωση ενδεχόμενη ακύρωση μιας παραγγελίας που δεν καλύπτεται από τα 

κατάλληλα πιστωτικά εργαλεία (άνοιγμα ενέγγυας πίστωσης - Letter of Credit) 

ενδεχομένως να κλονίσει μια μικρομεσαία ελληνική επιχείρηση. Χρήσιμη κρίνεται, 

ως εκ τούτου η επιμονή στην ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών, μέσω 

προεμβάσματος ή ανοίγματος ενέγγυας πίστωσης. Η εμπειρία έχει δείξει ωστόσο ότι 

στις πλείστες των περιπτώσεων που αφορούν ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η 

κινεζική πλευρά έχει τη διαπραγματευτική ισχύ να επιβάλλει τους όρους της.

Ένας άλλος κίνδυνος προκύπτει από το γεγονός ότι η κινεζική αγορά είναι 

ανώριμη στο σύνολό της. Κατά συνέπεια, χαρακτηρίζεται από κενά σε ότι την αφορά, 

από την δυσκολία διαπίστωσης συγκεκριμένου καταναλωτικού προτύπου ως την 

έλλειψη ικανοποιητικών δικτύων διανομής με τη μορφή τουλάχιστον που 

λειτουργούν στις δυτικές οικονομίες.
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7. Συμπεράσματα

Οι μέχρι στιγμής σχέσεις Ελλάδας-Κίνας έχουν περιορισθεί, κυρίως, στις 

(παθητικές σε βάρος της χώρας μας) εμπορικές συναλλαγές· τα τελευταία χρόνια 

παρατηρούνται λιγοστές (44) επενδύσεις ελληνικών συμφερόντων στην Κίνα ενώ 

ελάχιστες επίσης κινεζικές επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Εν τούτοις, από κινεζικής πλευράς, εκφράζεται έντονο ενδιαφέρον για 

ανάπτυξη των διμερών σχέσεων. Υπάρχει η δυνατότητα, αφενός, για αύξηση των 

ελληνικών εξαγωγών προς την Κίνα και, αφετέρου για εντονότερη δραστηριοποίηση 

των Ελλήνων (κυρίως μέσω της δημιουργίας joint ventures με κινεζικές επιχειρήσεις) 

σε διάφορους παραγωγικούς τομείς.

Ωστόσο, πρέπει να γίνουν κάποιες επισημάνσεις. Η ανάπτυξη των εμπορικών 

σχέσεων με την Κίνα είναι αποσπασματική (δηλαδή, δεν εφαρμόζεται μια 

συγκροτημένη πολιτική) και στηρίζεται κυρίως στην πρωτοβουλία των Ελλήνων 

επιχειρηματιών. Επιπλέον, δεν έχουν συνειδητοποιηθεί οι τεράστιες δυνατότητες που 

προσφέρει η αγορά της Κίνας και δεν υπάρχει συστηματικότητα των προσπαθειών 

διείσδυσης των ελληνικών επιχειρήσεων σ' αυτήν. Τέλος, υπάρχουν αντικειμενικά 

όρια στις δυνατότητες μείωσης του εμπορικού ελλείμματος με την Κίνα τα οποία 

τίθενται λόγω διαφοράς μεγέθους: ενώ η Κίνα, με σχεδόν 1,3 δις κατοίκους, έχει 

μεγάλες εξαγωγικές δυνατότητες για ποικιλία προϊόντων και σε πολύ μεγάλες 

ποσότητες, η εξαγωγική (προς την Κίνα) δυνατότητα της Ελλάδας είναι περιορισμένη 

τόσο λόγω του γεγονότος ότι τα προϊόντα που η χώρα μας μπορεί να διαθέσει 

παράγονται σε πολύ μικρότερες ποσότητες σε σχέση μ' αυτές που ζητούνται όσο και 

λόγω του ότι η χώρα μας δεν διαθέτει τα προϊόντα εκείνα που στην Κίνα ζητούνται 

περισσότερο (προϊόντα σύγχρονης τεχνολογίας και βιομηχανικά).

Οι ελληνικές επιχειρήσεις, πέρα από τη δυνατότητα ανάπτυξης των εξαγωγών 

τελικού προϊόντος στην επιτόπιο αγορά (η οποία ως αντίληψη είναι πλέον πολύ 

περιορισμένη) θα πρέπει να εξετάζουν πολύ σοβαρά τη δυνατότητα δημιουργίας 

στρατηγικών οικονομικών συμμαχιών. Επισημαίνεται, ότι οι πρωτοβουλίες 

δημιουργίας τέτοιων συμμαχιών στηρίζονται με ειδικά αναπτυξιακά προγράμματα 

της Ε.Ε. (π.χ. τα ECIP και ASIA INVEST) τα οποία στοχεύουν στην υποβοήθηση 

μικρομεσαίων ,κυρίως, Ευρωπαϊκών επιχειρήσεων.

Αξίζει να παρατηρηθεί ότι, μέχρι στιγμής, οι προσπάθειες των ξένων 

συμφερόντων έχουν εστιασθεί, κατά βάση, στα μεγάλα αστικά κέντρα (Beijing,
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Tianjin, Shanghai, Guangdong) καν στνς νοτιοανατολικές παράκτιες περιοχές. Όμως, 

στο εσωτερικό της χώρας εκτείνεται ένας αχανής χώρος, μέχρι τώρα αποκομμένος 

από την αναπτυξιακή διαδικασία και τον εκσυγχρονισμό, με τεράστιες ανάγκες κατά 

τα επόμενα χρόνια για έργα υποδομών, παραγωγικές εγκαταστάσεις και ευκαιρίες 

απασχόλησης.

Ως προς την ανάπτυξη των εμπορικών σχέσεων, εκτιμάται ότι το κυριότερο 

πρόβλημα που ενδέχεται να αντιμετωπίσει η προσφορά των ελληνικών προϊόντων 

είναι, ουσιαστικά, αυτό των παραγωγικών δυνατοτήτων των ελληνικών επιχειρήσεων 

- με προϋπόθεση, κατά τα λοιπά, την εφαρμογή μακροχρόνιας στρατηγικής στο 

πλαίσιο της οποίας θα εντάσσονται επισταμένες έρευνες αγοράς, σωστή οργάνωση 

και συγκεκριμένες τακτικές marketing.

Οι τακτικές αυτές θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες της 

κινεζικής κουλτούρας, όπως αυτή διαμορφώνεται από την επίδραση των θρησκειών 

που κυριάρχησαν στο παρελθόν και των οποίων η λατρεία αναβιώνει στις ημέρες μας 

και της κομμουνιστικής εμπειρίας των 60 περίπου ετών και επιδρούν στη 

διαμόρφωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, μέσω των guanxi (σχέσεις). Είναι 

χαρακτηριστικό, ότι τα περισσότερα στελέχη στη χώρα θεωρούν τα κείμενα των 

συμβολαίων ουσιαστικά επουσιώδη συγκριτικά με τις προσωπικές δεσμεύσεις μεταξύ 

συνεργατών. Μολονότι οι προσπάθειες για ένα λεπτομερές συμβόλαιο είναι 

σημαντικές, θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι οι Κινέζοι συχνά αντιμετωπίζουν 

οποιαδήποτε συμφωνία με ξένους μόνο σαν ένα στοιχείο μιας μεγαλύτερης, συνεχούς 

συνεργασίας. Πρόκειται για μια πρακτική και ρεαλιστική φιλοσοφία, που κάθε ξένος, 

ο οποίος επιθυμεί να κάνει δουλειές στην Κίνα μακροπρόθεσμα, θα πρέπει να 

εκτιμήσει και να υιοθετήσει στις επιχειρήσεις του.

Η Κίνα αποτελεί την πολυπληθέστερη αγορά του κόσμου και επομένως δεν 

μπορεί να μην παρουσιάζει ενδιαφέρον για τους έλληνες εξαγωγείς. Αλλωστε, είναι 

μια χώρα με εντυπωσιακή παραγωγή και εξαγωγές, γεγονός ενδεικτικό για τις 

ανάγκες της σε εισαγωγές πρώτων υλών.

Δεν πρέπει να διαφεύγει της προσοχής μας ότι η σημασία της προοπτικής 

δραστηριοποίησης κινέζικων επιχειρήσεων στην Ελλάδα συνδέεται κυρίως με την 

προοπτική πρόσβασης σε μια διευρυμένη αγορά 500 εκ. ανθρώπων (οι επιμέρους 

αγορές της Ε.Ε., των Βαλκανίων, των μεσογειακών χωρών της Βόρειας Αφρικής και 

της Μέσης Ανατολής), προς την οποία η χώρα μας θα χρησιμεύει ως οικονομικό 

κέντρο / "γέφυρα". Οι στόχοι μιας τέτοιας πολιτικής μπορεί να περιλαμβάνουν :
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• Προσέλκυση κινέζικων επενδύσεων (κινεζικές ή μεικτές επιχειρήσεις)

• Αντιπροσώπευση από Έλληνες επιχειρηματίες, ή από μεικτές

ελληνοκινεζικές επιχειρήσεις, κινέζικων εταιρειών ή προϊόντων

• Πραγματοποίηση κοινών επενδύσεων σε τρίτες χώρες

• Δραστηριοποίηση ελλήνων επιχειρηματιών στον τομέα των υπηρεσιών για

εξυπηρέτηση των κοινών συμφερόντων

Όσον αφορά στα παραπάνω, θα πρέπει να επισημανθεί ότι, προς το παρόν, η 

Κίνα δεν ενδιαφέρεται για παραγωγή προϊόντων στην Ελλάδα (εκτός της εξαίρεσης 

στο Βόλο). Ενδιαφέρεται, όμως, όπως έχει τονισθεί από πολλούς Κινέζους 

κυβερνητικούς εκπροσώπους και από μεγάλες κινεζικές κρατικές εταιρείες να 

χρησιμοποιήσει τη χώρα μας ως γέφυρα διείσδυσης σε άλλες αγορές, κυρίως για 

τοποθέτηση των κινέζικων προϊόντων.

Το νέο σεληνιακό έτος που αρχίζει στις 22 Ιανουάριου 2004 των Δυτικών 

είναι, σύμφωνα με τους Κινέζους, η χρονιά του Πιθήκου, όπου τα πάντα είναι 

δυνατά. Μια τέτοια χρονιά, που διακρίνεται από κερδοσκοπική διάθεση, ρίσκο και 

ευκαιρίες, μια χρονιά που φέρνει την Κίνα πιο κοντά στην πλήρη προσαρμογή της 

στις απαιτήσεις που προέκυψαν από την εισδοχή της στον ΠΟΕ, η ελληνική 

επιχειρηματικότητα δεν νομιμοποιείται να απέχει από τη διαμόρφωση του 

παγκόσμιου σκηνικού.
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ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

www.chinaonline.com Δικτυακός τόπος με ειδησεογραφικές αναφορές 

www.xinhuanet.com Ιστοσελίδα του ειδησεογραφικού πρακτορείου 

www.bireview.com.cn Ιστοσελίδα της εφημερίδας Beijing Review 

www.foxnews.com Ιστοσελίδα του Fox News 

www.news.bbc.co.uk Ιστοσελίδα του BBC 

www.china.org.cn Δικτυακός τόπος με ειδησεογραφικές αναφορές 

http://english.peopledailv.com.cn Ιστοσελίδα της εφημερίδας People’s Daily 

www.cri.com.cn Ιστοσελίδα του China Radio

www.cctv.com Ιστοσελίδα της Κεντρικής Κινεζικής Τηλεόρασης (CCTV) 

www.chinatoday.com.cn Ιστοσελίδα του μηνιαίου περιοδικού China Today 

www.china-pictorial.com.cn Ιστοσελίδα του μηνιαίου περιοδικού China 

Pictorial

www.abc.net.au Ιστοσελίδα του ABC Australia 

www.atimes.com Ιστοσελίδα της εφημερίδας Asian Times 

www.china.org.cn Δικτυακό κυβερνητικό κέντρο πληροφόρησης 

www.moftec.gov.cn Ιστοσελίδα του Υπουργείου Διεθνούς Εμπορίου και 

Οικονομικής Συνεργασίας

www.ccpit.org Ιστοσελίδα του Κινεζικού Συμβουλίου για την Προώθηση του 

Διεθνούς Εμπορίου

www.fdi.org Ιστοσελίδα του Υπουργείου Εμπορίου, με αναφορά στις άμεσες 

ξένες επενδύσεις

www.cadz.org.cn Ιστοσελίδα της Κινεζικής Ένωσης των Αναπτυξιακών

Ζωνών

www.svftd.gov.cn Ιστοσελίδα του Shenyang Finance and Trade Development

Zone

www.stats.gov.cn Ιστοσελίδα της Στατιστικής υπηρεσίας της Κίνας 

www.chinagate.com.cn Ιστοσελίδα για την προώθηση των επενδύσεων στην 

Κίνα, υπό την αιγίδα και της World Bank

www.worldbank.org σελίδα της Παγκόσμιας Τράπεζας

www.imf.org Ιστοσελίδα του ΔΝΤ

www.adb.org Ιστοσελίδα της Asian Development Bank
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