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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄                                     

ΚΙΝΑ - ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 
1. Στοιχεία Γεωγραφίας  

Με έκταση 9.596.961 τετρ. χλµ. η Κίνα είναι η µεγαλύτερη σε έκταση χώρα στην 
περιοχή της Ανατολικής Ασίας και η τέταρτη µεγαλύτερη στον κόσµο µετά την Ρωσία, τον 
Καναδά και τις Ηνωµένες Πολιτείες. Συνορεύει µε 14 κράτη: Βιετνάµ, Λάος, Βιρµανία, Ινδία, 
Μπουτάν, Νεπάλ, Πακιστάν, Αφγανιστάν, Τατζικιστάν, Κιργισία, Καζακστάν, Ρωσία, Μογγολία 
και Βόρεια Κορέα. Η χώρα περιβάλλεται από την Ανατολική Θάλασσα της Κίνας, τον Κόλπο 
της Κορέας, την Κίτρινη Θάλασσα και τη Νότια Θάλασσα της Κίνας και η ακτογραµµή της 
εκτείνεται σε µήκος 14,500 km. Πρωτεύουσα της Κίνας είναι το Πεκίνο. 

Η χώρα επίσηµα διαιρείται σε 34 διοικητικά διαµερίσµατα µε δικές τους τοπικές 
κυβερνήσεις εκ των οποίων 23 είναι επαρχίες, 4 ανεξάρτητοι ∆ήµοι, 5 αυτόνοµες επαρχίες και 2 
Ειδικές ∆ιοικητικές Περιοχές.  

Λόγω της έκτασης της χώρας υπάρχει µεγάλη διαφοροποίηση στο κλίµα που κυµαίνεται 
από τροπικό στο νότο έως υπο-αρκτικό στο βορρά. Το γεωφυσικό ανάγλυφο αποτελείται από 
βουνά, υψίπεδα, έρηµους δυτικά και πεδινές εκτάσεις, λόφους και ποτάµια δέλτα ανατολικά. Το 
καλλιεργήσιµο έδαφος φθάνει στο 11.62% του συνόλου.  
 

2. Πληθυσµός  
Σύµφωνα µε τις επίσηµες στατιστικές ο πληθυσµός της Κίνας στο τέλος του 2015, 

ανερχόταν σε  1.374, 62 δις κατοίκους1 και ως εκ τούτου η χώρα αποτελεί το πολυπληθέστερο 
κράτος στον πλανήτη. Σε ότι αφορά την κατανοµή ανά φύλο ο άρρεν πληθυσµός ανερχόταν σε 
704,14 εκ. και ο γυναικείος σε 670,48 εκ., ενώ η αναλογία ανά φύλο στο συνολικό πληθυσµό 
ήταν  105,02 (γυναίκες 100, άρρενες έναντι θηλέων)  ενώ  η αναλογία φύλου κατά τη γέννηση 
ήταν 113,51. Το 91,6% είναι Κινέζοι Χαν ενώ υπάρχουν 56 εθνοτικές οµάδες που 
αναγνωρίζονται από την Κυβέρνηση. Το 56,1% (771,16 εκ. έναντι των 749,16 εκ το 2014 που 
αντιστοιχούσε στο 54,77%) του πληθυσµού ζει σε αστικές περιοχές και οι µεγαλύτερες πόλεις 
της χώρας είναι η Σαγκάη, το Πεκίνο, το Guangzhou, το Shenzhen το Chongqing και το Wuhan.   

Ιδιαίτερα σηµαντική εξέλιξη και ορόσηµο τόσο για την κινεζική κοινωνία όσο και για 
την οικονοµική ανάπτυξη είναι η κατάργηση της «πολιτικής του ενός παιδιού» µε τη χορήγηση 
του δικαιώµατος απόκτησης και δεύτερου τέκνου. Η εν λόγω αλλαγή υπαγορεύθηκε κυρίως από 
τις δυσοίωνες προοπτικές της σταδιακής γήρανσης του πληθυσµού και των στρεβλώσεων στην 
οικονοµία λόγω της συρρίκνωσης του ανθρώπινου και εργατικού δυναµικού.  
 

3. Πολιτικό Σύστηµα (Πολίτευµα- Πολιτικά κόµµατα) 
Το πολίτευµα της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της Κίνας χαρακτηρίζεται ως σοσιαλιστική 

∆ηµοκρατία. Η διακυβέρνηση ασκείται από το Κ. Κ. Κίνας µέσω της Κεντρικής Κυβέρνησης 
και τις επαρχιακές- τοπικές Κυβερνήσεις.  

Πρόεδρος της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της Κίνας είναι ο κ. XI Jinping ο οποίος επίσης είναι 
o Γεν. Γραµµατέας του ΚΚΚ και Πρόεδρος της Κεντρικής Στρατιωτικής Επιτροπής. 
Η εκτελεστική εξουσία ασκείται από την Κυβέρνηση (State Council) της οποίας προΐσταται ο 
Πρωθυπουργός LI Keqiang, η νοµοθετική από Εθνικό Λαϊκό Κογκρέσο (Κοινοβούλιο - NPC) 
και η δικαστική από Ανώτατο Λαϊκό ∆ικαστήριο (Supreme People's Court).  

                                                           
1 http://www.stats.gov.cn/enGliSH/PressRelease/201601/t20160119_1306072.html 
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Οι ένοπλες δυνάµεις της χώρας, ο Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός, People's Liberation Army 
(PLA) διοικείται από την Κεντρική Στρατιωτική Επιτροπή.  
 
4. Noµοθετική Εξουσία  

Το βασικό νοµοθετικό σώµα της χώρας είναι το Εθνικό Λαϊκό Κογκρέσο (Κοινοβούλιο) 
(NPC), το οποίο αποτελείται από 2.987 µέλη τα οποία εκλέγονται από τα λαϊκά περιφερειακά 
και επαρχιακά όργανα και το στρατό για πενταετή θητεία και η ολοµέλεια του οποίου 
συνέρχεται κάθε Μάρτιο στο Πεκίνο.  
 
5. Εξωτερικές Σχέσεις 
 

5.1 Κίνα - Ευρωπαϊκή Ένωση 
Η Κίνα και η Ε.Ε. έχουν συνάψει σχέσεις το 1975, ενώ το 1978 υπεγράφη εµπορική 

συµφωνία µεταξύ των δύο εταίρων Στη δεκαετία του 1980 εγκαινιάστηκε η επιστηµονική και 
τεχνολογική συνεργασία, πολιτικές διαβουλεύσεις, ισχυροποίηση των εµπορικών και 
οικονοµικών σχέσεων 
Από το 1998 λαµβάνει χώρα η ετήσια διάσκεψη κορυφής Ε.Ε. - Κίνας και οι εµπορικοί δεσµοί 
συνεχώς ισχυροποιούνται. H στρατηγική συνεργασία Ε.Ε. - Κίνας (The EU-China 
Comprehensive Strategic Partnership το 2013) και η "China-EU 2020 Strategic Agenda for 
Cooperation" στοχεύουν στην εµβάθυνση της διµερούς συνεργασίας. Οι τέσσερεις πυλώνες της 
Agenda  είναι: α) Ειρήνη και Σταθερότητα, β) Ανάπτυξη και Ευηµερία, γ) Καινοτοµία και 
Βιώσιµη Ανάπτυξη, δ) Πολιτιστικές Ανταλλαγές και Επαφές των πολιτών  
(http://eeas.europa.eu/china/docs/eu-china_2020_strategic_agenda_en.pdf)   

Η Κίνα αποτελεί σήµερα το δεύτερο εµπορικό εταίρο της Ε.Ε. µετά τις ΗΠΑ και, αντίστοιχα, η 
Ε.Ε. το µεγαλύτερο εµπορικό εταίρο της Κίνας. Η επίσκεψη του Προέδρου Χi  στα θεσµικά 
όργανα της Ε.Ε. έδωσε περαιτέρω ώθηση στις διµερείς σχέσεις. Επίσης κατά το 2015 
εορτάσθηκαν τα 40 χρόνια διπλωµατικών σχέσεων Ε.Ε. - Κίνας.   

Ιδιαίτερα σηµαντική κρίνεται η υπό διαπραγµάτευση επενδυτική Συµφωνία Ε.Ε. – Κίνας. 
Η εν λόγω Συµφωνία είναι ιδιαίτερα σηµαντική για την Κίνα η οποία επιδιώκει στο τέλος του 
2016 να λάβει καθεστώς Οικονοµίας Αγοράς στον ΠΟΕ, τονίζοντας τα ανοίγµατα στα οποία 
έχει προβεί έπειτα από ένα χρόνο µεταρρυθµίσεων. Το θέµα πάντως της χορήγησης του εν λόγω 
καθεστώτος από την Ε.Ε. φαίνεται ότι θα αποτελέσει σηµείο τριβής στο άµεσο µέλλον. 
Παράλληλα η κινεζική πλευρά θεωρεί ότι πολλά από τα επιδιωκόµενα από την Ε.Ε. 
προσιδιάζουν σε Ζώνη Ελευθέρων Συναλλαγών την οποία και προτείνει. Το 2014 
διευθέτήθηκαν κατ΄αρχήν µε φιλικό τρόπο οι ανακύψασες τα τελευταία εµπορικές διαφορές στις 
περιπτώσεις των φωτοβολταϊκών, πολυσιλικόνης και τηλ/κού εξοπλισµού. Πάντως η Ε.Ε. 
εκφράζει σκεπτικισµό επί της πορείας διευθέτησης και θέτει θέµατα όπως η ανάγκη για την 
ολοκλήρωση της διµερούς διαπραγµάτευσης επί των Γεωγραφικών Ονοµασιών. Η Κίνα 
αναφέρει τις επιφυλάξεις της επί περιοριστικών εξαγωγικών µέτρων της Ε.Ε. για τα αγαθά 
διπλής χρήσης (π.χ. υλικού παρακολούθησης). Ακόµη υπογραµµίζεται η σηµασία ενίσχυσης του 
διαλόγου επί του ρυθµιστικού πλαισίου για τα φαρµακευτικά και τις ιατρικές συσκευές.  
 Στις 29 Ιουνίου 2015 ο Πρωθυπουργός της Κίνας συναντήθηκε στις Βρυξέλλες µε τον 
Πρόεδρο Ε. Επιτροπής Τούσκ και τον Πρόεδρο του Ε. Συµβουλίου Γιούνκερ. Ο Κινέζος Υπ. 
Εµπορίου Γκάο συναντήθηκε µε τον Επίτροπο Μάλµστροµ. Εκτός από το 19ο Γύρο Υψηλού 
διαλόγου ΕΕ-Κίνας παραλλήλως έλαβε χώρα και Επιχειρηµατική αποστολή και εκδήλωση για 
την Σινο-Ευρωπαϊκή συνεργασία στον τοµέα της πνευµατικής ιδιοκτησίας. Μάλιστα 
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υιοθετήθηκε µνηµόνιο κατανόησης για θέµατα Πνευµατικής Ιδιοκτησίας. Στο κοινό 
ανακοινωθέν υπάρχουν αναφορές για ανάγκη για φιλόδοξα αποτελέσµατα στις 
διαπραγµατεύσεις της Συµφωνίας για την Προστασία των ΓΕ και της Συµφωνίας για τις 
Επενδύσεις  και υποστήριξη αναφορών για πρόοδο στις συνεχιζόµενες πλειονοµερείς 
διαπραγµατεύσεις ΠΟΕ. Ο κινέζος Πρωθυπουργός ανακοίνωσε τη συµµετοχή της χώρας του στο 
αναπτυξιακό πακέτο Γιούνκερ µε 360 εκ. ευρώ.  
 Άλλο θέµα των διµερών σχέσεων αποτελεί η Συµφωνία επί ΓΕ µεταξύ ΕΕ-Κίνας. Η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε επίσπευση διαπραγµατεύσεων καθώς υπάρχει κίνδυνος για 
περαιτέρω κακόβουλες καταταχωρήσεις εµπορικών σηµάτων. Η κινεζική πλευρά ζήτησε 
συµπερίληψη µη γεωργικών Κινεζικών προϊόντων ΓΕ στην συµφωνία.  
 
5.2 Συµµετοχή Κίνας σε ∆ιεθνείς  Οργανισµούς  

Η Κίνα συµµετέχει στους κάτωθι διεθνείς Οργανισµούς: 
ADB, AfDB (µη περιφερειακό µέλος), APEC, ARF, ASEAN (dialogue partner), BIS, CDB, 
CICA, EAS, FAO, FATF, G-20, G-24 (observer), G-77, IADB, IAEA, IBRD, ICAO, ICC, 
ICRM, IDA, IFAD, IFC, IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO, IMSO, Interpol, IOC, IOM 
(παρατηρητής), IPU, ISO, ITSO, ITU, LAIA (παρατηρητής), MIGA, MINURSO, MINUSMA, 
MONUSCO, NAM (παρατηρητής), NSG, OAS (παρατηρητής), OPCW, Pacific Alliance 
(παρατηρητής), PCA, PIF (εταίρος), SAARC (παρατηρητής), SCO, SICA (παρατηρητής), UN, 
UNAMID, UNCTAD, UNESCO, UNFICYP, UNHCR, UNIDO, UNIFIL, UNISFA, UNMIL, 
UNMISS, UNMIT, UNOCI, UNSC (µόνιµο µέλος), UNTSO, UNWTO, UPU, WCO, WHO, 
WIPO, WMO, WTO, ZC 
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5.3 ∆ιεθνείς Συµφωνίες  
Η Κίνα έχει προβεί στην υπογραφή πολυάριθµων συµφωνιών µε διεθνείς οργανισµούς, 

καθώς επίσης στην υπογραφή διµερών συµφωνιών µε αρκετές χώρες σε πολλούς διαφορετικούς 
τοµείς ενδιαφέροντος. Ιδιαίτερη έµφαση έχει δοθεί τελευταία στη σύναψη Συµφωνιών 
Ελευθέρου Εµπορίου προκειµένου να τονωθεί και να διερυνθεί το διεθνές εµπόριο της χώρας. Οι 
σχετικές Συµφωνίες εµπεριέχονται στον κάτωθι πίνακα:  

 

Πηγή: Ministry of Commerce, PR China 

 

5.4 ∆ιµερείς Συµφωνίες 

Οι σχέσεις Ελλάδας-Κίνας στον οικονοµικό τοµέα διέπονται από τα εξής κείµενα: 
- Συµφωνία πολιτικών αεροπορικών µεταφορών (Πεκίνο, 23.5.1973) και συµπληρωµατικό 
Μνηµόνιο Κατανοήσεως, το οποίο τροποποιεί επί το πλέον φιλελεύθερο τις διατάξεις της 
ισχύουσας Συµφωνίας. 
- Συµφωνία Εµπορίου-Πληρωµών (Πεκίνο, 23.5.1973) και Τροποποίηση Συµφωνίας 
Εµπορίου-Πληρωµών (Αθήνα, 25.6.1976). Η τροποποιηµένη συµφωνία ισχύει πλέον µόνο στο 
βαθµό που ρυθµίζει θέµατα µη καλυπτόµενα από κοινοτική αρµοδιότητα.   
- Συµφωνία περί Αµοιβαίας Προστασίας των Εµπορικών και Βιοµηχανικών Σηµάτων 
(Πεκίνο, 19.4.1975, Ν. 242/1975, ΦΕΚ 295/Α/30.12.1975) 
- Συµφωνία Συνεργασίας στον τοµέα του Τουρισµού (Πεκίνο, 16.4.1988, Ν.1944/1991, 
ΦΕΚ 194/Α/16.12.1991). Οι δύο πλευρές υπέγραψαν στο Πεκίνο νέα Συµφωνία (23.6.2006). 
Στο πλαίσιο της επίσηµης επίσκεψης του κινέζου Π/Θ στην Αθήνα (2-4.10.2010) υπογράφηκε 
Πρωτόκολλο Συνεργασίας µεταξύ των Υπ. Πολιτισµού και Τουρισµού και κ/Εθνικής Αρχής 
Τουρισµού. 
- Συµφωνία Οικονοµικής και Τεχνικής Συνεργασίας (Πεκίνο, 25.6.1983, Ν.1613/1986, 
ΦΕΚ 111/Α/18.7.1986) 

ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΙΝΑΣ (FREE TRADE AGREEMENTS – FTA)  
ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΣΕ ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

1. China-ASEAN FTA 
2. China-Pakistan FTA 
3. China-Chile FTA 
4. China-New Zealand FTA 
5. China-Singapore FTA 
6. China-Peru FTA 
7. Mainland and Hong Kong Closer 

Economic Partnership Arrangement  
8. Mainland and Macao Closer 

Economic Partnership Arrangement 
9. China-Costa Rica FTA  
10. China-Iceland FTA  
11. China-Switzerland FTA 
12. China-Australia FTA (20.12.2015) 
13. China-South Korea FTA 

(20.12.2015) 

 

1. China-India Regional Trade Arrangement 
Joint FeasibilityStudy 

2. China-Columbia FTA Joint Feasibility 
Study 

3. China-Israel FTA Joint Feasibility Study 
4. China-Moldova FTA Joint Feasibility Study 
5. China-Nigeria FTA Joint Feasibility Study 
6. China-Nepal FTA Joint Feasibility Study 
7. China-Maldives FTA Joint Feasibility Study 
8. China-South Pacific island countries FTA 

Joint FeasibilityStudy 
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- Συµφωνία Οικονοµικής, Βιοµηχανικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας (Πεκίνο, 
25.6.1992, Ν. 2140/1993, ΦΕΚ 85/Α/1993) 
- Συµφωνία για την Προώθηση και Αµοιβαία Προστασία των Επενδύσεων (Πεκίνο, 
25.6.1992, Ν. 2136/1993, ΦΕΚ 83/Α/28.5.1993)  
- Μνηµόνιο  κατανόησης µεταξύ των Υπουργείων Γεωργίας της Ελλάδος και της Κίνας 
για συνεργασία στον τοµέα της γεωργίας (Πεκίνο, 3.6.2002, N.3222/ΦΕΚ19/Α/2.2.2004).  
- Συµφωνία των Υπουργείων Ελλάδος-Κίνας για Συνεργασία στον τοµέα ∆ασοπονίας 
(Πεκίνο, 3.6.2002, Ν.3117/2003, ΦΕΚ 52/Α/4.3.2003) 
- Συµφωνία Επιστηµονικής  και Τεχνολογικής Συνεργασίας (Πεκίνο, 15.11.1979, Ν. 
1097/1980, ΦΕΚ 285/Α/17.12.1980). Στο πλαίσιο αυτής έχουν υπογραφεί από το 1987 µέχρι 
σήµερα 10 πρωτόκολλα συνεργασίας (διετούς διάρκειας έκαστο), το τελευταίο εκ των οποίων 
στο Πεκίνο στις 27.5.2005). Ενδιάµεσα πραγµατοποιείται Συνάντηση Εργασίας (τελευταία στις 
12.11.2007 στην Αθήνα). 
- Συµφωνία για τις Θαλάσσιες Μεταφορές Ελλάδος-Κίνας (Πεκίνο, 16.10.1995, 
Ν.2419/1996, ΦΕΚ 141/Α/3.7.1996) 
- Συµφωνία Αποφυγής ∆ιπλής Φορολογίας Ελλάδος-Κίνας (Πεκίνο, 3.6.2002. Κύρωση µε 
το Ν.3331/2005.) Εφαρµόζεται από την 1.1.2006.  
- Μνηµόνιο Κατανόησης στον τοµέα των Μικρο-Μεσαίων Επιχειρήσεων (Πεκίνο, 
20.1.2006). Η πρώτη (και τελευταία) σύνοδος της Κοινής Οµάδας Εργασίας έλαβε χώρα στην 
Αθήνα στις 24.5.2006.  
- Μνηµόνιο Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής 
∆ηµοκρατίας και του Κινεζικού Συµβουλίου Προώθησης του ∆ιεθνούς Εµπορίου (CCPIT) της 
Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της Κίνας για τη «∆ηµιουργία ∆ικτύου Συνεργασίας για την Υποστήριξη 
Επιχειρήσεων» (Πεκίνο, 11.5.2007). 
- Μνηµόνιο Κατανόησης Αναπτυξιακής Συνεργασίας Ελλάδος-Κίνας. Υπογράφηκε στις 
23 Ιουνίου 2008 στο Πεκίνο, στο πλαίσιο της επίσηµης επίσκεψης του Προέδρου της 
∆ηµοκρατίας στο Πεκίνο (22 – 27.6.2008). Παραµένει ανενεργό. 
- Πρωτόκολλο  Φυτοϋγειονοµικών Απαιτήσεων για την εξαγωγή καρπών ακτινιδίων. 
Υπογράφηκε στις 24.11.2008 στην Αθήνα στο πλαίσιο της επίσηµης επίσκεψης του κ/Προέδρου 
στην Ελλάδα. 
- Συµφωνία Συνεργασίας µεταξύ Ελληνικού Οργανισµού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) και 
∆ιοίκησης Τυποποίησης της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της Κίνας (SAC) στον τοµέα της τυποποίησης 
(24.1.2008). Στο πλαίσιο της επίσηµης επίσκεψης του κινέζου Π/Θ στην Αθήνα (2-4.10.2010) 
υπογράφηκε νέο Μνηµόνιο Συνεργασίας µεταξύ των δύο φορέων. 
- Μνηµόνιο Συνεργασίας σε τεχνικά ζητήµατα για τη διαπίστευση µεταξύ Εθνικού 
Συστήµατος ∆ιαπίστευσης και Εθνικής Κινέζικης Υπηρεσίας ∆ιαπίστευσης  της Αξιολόγησης 
της Συµµόρφωσης (CNAS). Υπογράφηκε στις 25.11.2008 στην Αθήνα στο πλαίσιο της επίσηµης 
επίσκεψης του κ/Προέδρου στην Ελλάδα. 
- Μνηµόνιο κατανόησης για τη συνεργασία στον τοµέα των επενδύσεων µεταξύ Invest in 
Greece Agency και κινεζικού Οργανισµού Beijing Investment Promotion Bureau (BIPB), 
Πεκίνο 4.11.2009. 
- Κείµενο εκδήλωσης προθέσεων για τη συνεργασία στον τοµέα των επενδύσεων µεταξύ 
Invest in Greece Agency και κινεζικού Οργανισµού China Beijing Equity Exchange (CBEX), 
Πεκίνο 4.11.2009. 
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- Μνηµόνιο Κατανόησης για τη συνεργασία στο Ναυτιλιακό Τοµέα µεταξύ ΥπΟιΑΝ και 
κινεζικού (κ/) Υπ. Μεταφορών. Υπογράφηκε στο πλαίσιο της επίσηµης επίσκεψης του 
κ/Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης στην Αθήνα, (15.6.2010). 
- Μνηµόνιο Κατανόησης για την ενίσχυση της διµερούς συνεργασίας στον τοµέα των 
επενδύσεων µεταξύ ΥπΟιΑΝ και κ/Υπ. Εµπορίου. Υπογράφηκε στο πλαίσιο της επίσηµης 
επίσκεψης του κινέζου Π/Θ στην Αθήνα (2-4.10.2010).  
- Κείµενο εκδήλωσης προθέσεων για τη συνεργασία στον τοµέα των επενδύσεων µεταξύ 
Invest in Greece Agency και China Investment Promotion Agency (CIPA). Υπογράφηκε στο 
πλαίσιο της επίσηµης επίσκεψης του κινέζου Π/Θ στην Αθήνα (2-4.10.2010). 
- Σχέδιο ∆ράσης για το 2011 και το 2012 για τη συνεργασία στον τοµέα της ναυτιλίας 
µεταξύ του Υπουργείου Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας και του κ/ Υπουργείου 
Μεταφορών (21.2.2011) 
- Συµφωνία µεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και της Γενικής 
∆ιοίκησης Επιθεώρησης Ποιότητας, Ελέγχου και Καραντίνας της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της 
Κίνας, για τη συνεργασία σε θέµατα ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας αγροτικών προϊόντων 
και τροφίµων (16.5.2011) 
- Μνηµόνιο Κατανόησης για την προώθηση της επιχειρηµατικής και επενδυτικής 
συνεργασίας στους τοµείς των υποδοµών και της µεταποίησης µεταξύ του Υπουργείου 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του κ/Υπουργείου Εµπορίου. Υπογράφηκε 
στο πλαίσιο της επίσηµης επίσκεψης του κ/ Προέδρου της Λαϊκής Πολιτικής Συµβουλευτικής 
∆ιάσκεψης στην Αθήνα (24.10.2011). 
- Μνηµόνιο Κατανόησης για τη συνεργασία στον τοµέα του Τουρισµού µεταξύ της 
Πρεσβείας της Ελλάδος στο Πεκίνο και της ∆ιοίκησης Τουρισµού της Επαρχίας Guangdong. 
Υπογράφηκε στο πλαίσιο της επίσηµης επίσκεψης του Αντιπροέδρου της Ελληνικής 
Κυβέρνησης κ. Θ. Πάγκαλου στην Επαρχία Guangdong (5.11.2011). 

Toν Ιούνιο του 2014 στο πλαίσιο της επίσκεψης του κινέζου Π/Θ Li Keqiang στη χώρα 
µας το διµερές οικονοµικό θεσµικό πλαίσιο εµπλουτίστηκε µε την υπογραφή σειράς 
πρωτοκόλλων και Μνηµονίων Κατανόησης όπως: 

� Μνηµόνιο Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας της 
Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και του Υπουργείου Εµπορίου της Λ.∆. της Κίνας για ενίσχυση 
της διµερούς οικονοµικής και επενδυτικής συνεργασίας. 

� Μνηµόνιο Κατανόησης µεταξύ της Λ.∆. της Κίνας και της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας στον 
τοµέα των θαλάσσιων υποθέσεων  

� Πρωτόκολλα µεταξύ ΥΠΑΑΤ και κινεζικής Αρχής AQSIQ που καθορίζονται οι 
απαιτήσεις ελληνικών εξαγωγών θερµικά επεξεργασµένου χοίρειου κρέατος και 
δερµάτων βοοειδών ή προβάτων. Αναµένετ;αι η ολοκλήρωση των διαδικασιών µε 
επίσκεψη της της συναρµόδιας Αρχής CNCA ώστε νε δοθεί και η τελική έγκριση για την 
έναρξη των εξαγωγών. 

� Πρωτόκολλο µεταξύ ΓΓΕΤ και κινεζικού Υπουργείου Επιστήµης και Τεχνολογίας για 
την Επιστηµονική και Τεχνολογική Συνεργασία καθώς και µια σειρά σηµαντικών 
ιδιωτικών συµφωνιών (19) µεταξύ κινεζικών τραπεζών, εταιρειών και φορέων και 
ελληνικών φορέων, εταιρειών και εφοπλιστών εκτιµώµενης αξίας 4,5 δις δολ. ΗΠΑ 
περίπου.  
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Κατά την επίσκεψη του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Μηταράκη 
(Φεβρουάριος 2014) υπεγράφη Μνηµόνιο Συνεργασίας περί Ενίσχυσης της Επιχειρηµατικής και 
Επενδυτικής Συνεργασίας.  

Tον Ιανουάριο του 2015 υπεγράφη Μνηµόνιο Συνεργασίας µεταξύ της Γενικής ∆ιοίκησης 
Τελωνείων της Λ. ∆. της Κίνας και της Γ. Γ. ∆ηµοσίων Εσόδων για την ενίσχυση της 
τελωνειακής συνεργασίας µε σκοπό τη διευκόλυνση του εµπορίου (σιδηρόδροµική διακίνηση 
των εµπορευµάτων από το λιµάνι του Πειραιά στην Κεντρική Ευρώπη).    

  Βασικό πλαίσιο διαλόγου για θέµατα οικονοµίας – εµπορίου αποτελεί η Μικτή 
∆ιυπουργική Επιτροπή, η οποία συγκαλείται κάθε δύο έτη (τελευταία Νοέµβριος 2012). Τυπικά, 
ενδιάµεσα, πραγµατοποιείται αντίστοιχη συνάντηση σε επίπεδο Γενικών ∆/ντών (τελευταία 
Νοέµβριος 2006). 

 
5.5 Μέσα Μαζικής Ενηµερώσεως2  
 

   5.5.1 Τύπος 

People’s Daily: Έχει ηµερήσια κυκλοφορία 3.000.000 φύλλων. Θεωρείται µία από τις 
εφηµερίδες µε την µεγαλύτερη επιρροή στην Κίνα.   

China Daily: Η µεγαλύτερη σε απήχηση αγγλόφωνη εφηµερίδα στην Κίνα µε παγκόσµια 
κυκλοφορία περίπου 400.000 φύλλα ηµερησίως.  

Beijing Youth Daily: Η επίσηµη εφηµερίδα της επιτροπής της Κοµµουνιστικής Νεολαίας 
στο Πεκίνο έχει κυκλοφορία περί των 600.000 φύλλων και η ιστοσελίδα της, Ynet.com, είναι 
από τις πλέον δηµοφιλείς. 

Beijing Today: Εκδίδεται υπό την αιγίδα της Υπηρεσίας Πληροφόρησης του ∆ήµου 
Πεκίνου και βρίσκεται υπό τη διεύθυνση του συγκροτήµατος της Beijing Youth Daily. 
Κυκλοφορεί κάθε Παρασκευή σε 50.000 αντίτυπα.  

Global Times: Υπό την «οµπρέλα» του πανίσχυρου συγκροτήµατος της People’s Daily, η 
Global Times διαθέτει και αγγλική έκδοση σηµαντικής κυκλοφορίας. 

China.org.cn: Η ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Πληροφόρησης της Κυβέρνησης αποτελεί µία 
από τις πιο αξιόπιστες πηγές πληροφόρησης για το κινεζικό κοινό µε 2,2 εκατοµµύρια hits 
καθηµερινά.  

Sohu.com/ Sina.com: Οι δύο σηµαντικότερες ιστοσελίδες στην Κίνα µε περισσότερους από 
100 εκατ. εγγεγραµµένους χρήστες έκαστη, αποτελούν αναµφισβήτητα κορυφαίο εργαλείο 
διαδικτυακής ενηµέρωσης στην Κίνα. 

Επίσης, Τα micro blog είναι εξαιρετικά δηµοφιλή στην Κίνα, η οποία διαθέτει 
περισσότερους από 500 εκατοµµύρια διαδικτυακούς χρήστες, εκ των οποίων 330 εκατοµµύρια 
είναι καταγεγραµµένοι χρήστες micro blog ενώ καθηµερινά πραγµατοποιούνται τουλάχιστον 
150 εκατοµµύρια καταχωρήσεις.  

Οι κυβερνητικές υπηρεσίες και τα κοµµατικά όργανα έχουν ιδρύσει περισσότερους από 
50.000 λογαριασµούς micro blog. 
 

5.5.2  Ραδιοτηλεόραση   
CCTV: Η Κεντρική Κινεζική Τηλεόραση (CCTV) είναι ο εθνικός τηλεοπτικός φορέας και 

από τις σηµαντικότερες πηγές πληροφόρησης. ∆ιαθέτει 21 κανάλια για το κοινό, 19 
συνδροµητικά και έξι διεθνή κανάλια στην κινεζική, αγγλική, γαλλική, ισπανική, ρωσική και 
                                                           

2 Πηγή: Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας Πεκίνου 
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αραβκή γλώσσα. Το σήµα του είναι διαθέσιµο σε 140 χώρες και περιοχές. Εξέφρασε επιθυµία να 
ανοίξει ανταποκριτικό γραφείο και στην Ελλάδα και ήρθε σε σχετική επαφή µε το ΓΤΕ Πεκίνου.  

∆ιεθνής Κινεζική Ραδιοφωνία (CRI): Εκπέµπει προγράµµατα σε 61 γλώσσες και διαθέτει 
αντίστοιχες ηλεκτρονικές σελίδες, µία εκ των οποίων είναι και η ελληνική, που είναι 
προσβάσιµη στη διεύθυνση http://greek.cri.cn/ .  

Beijing Television (BTV): Κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο, το δεύτερο σε τηλεθέαση στην 
Κίνα µε 25 εκατοµµύρια τηλεθεατές. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΙΝΑΣ 

 
1.  Γενικά Στοιχεία  

Επισήµως, το ποσοστό αύξησης του ΑΕΠ της Κίνας για το 2015 διαµορφώθηκε στο 
6,9% (έναντι 7,4% το 2014), το χαµηλότερο ποσοστό αύξησης την τελευταία εικοσοπενταετία3. 
Σηµειωτέον ότι η ανάπτυξη της κινεζικής οικονοµίας κατά τα δύο προηγούµενα έτη ήταν 7,4% 
το 2014 και 7,7% το 2013. 

Σύµφωνα µε αναλύσεις διεθνών οικονοµικών εντύπων οι οποίες ενισχύονται από όλο και 
πιο έντονα ερωτηµατικά για την ακρίβεια των επίσηµων στατιστικών, η πραγµατική αύξηση του 
ΑΕΠ είναι ακόµη µικρότερη. Παρόλα αυτά η κινεζική κυβέρνηση κρίνει ότι η ανάπτυξη 
κινήθηκε εντός του αρχικών τεθέντος στόχου (περίπου 7%). Σύµφωνα µε την επίσηµη άποψη η 
εξέλιξη αυτή συµβαδίζει µε το µέγεθος της κινεζικής οικονοµίας και την προσπάθεια για 
µετασχηµατισµό και ανασυγκρότηση της οικονοµίας η οποία συνεισέφερε κατά το 1/3 στο 
ποσοστό ανάπτυξης της παγκόσµιας οικονοµίας κατά το 2015. Είναι εξάλου γεγονός ότι η Κίνα 
έχει καταφέρει να διπλασιάσει το ΑΕΠ της σε σχέση µε το 20094

. Επιπλέον εξυπηρετείται και ο 
στόχος της επίτευξης του δόγµατος της "Νέας κανονικότητας" (New Normal) που στοχεύει στην 
µετάβαση σε µια οικονοµία περισσότερο βασισµένη στην κατανάλωση και τις υπηρεσίες και 
λιγότερο στην βιοµηχανία και τις επενδύσεις και το οποίο λαµβάνει ως δεδοµένα τα χαµηλότερα 
ποσοστά ανάπτυξης.  

Επιπλέον, στα θετικά αναφέρεται η σταδιακή εφαρµογή των αναγκαίων δοµικών 
µεταρρυθµίσεων η οποία στοχεύει σε µακροπρόθεσµα οφέλη και η οποία δεν λαµβάνεται υπόψη 
από τους τρέχοντες οικονοµικούς δείκτες. Τονίζεται επίσης ότι η ανάπτυξη της χώρας είναι 
ακόµη σηµαντικότερη λαµβανοµένου υπόψη και του παγκόσµιου οικονοµικού τοπίου. 
Σηµαντικό είναι το γεγονός ότι περισσότερες από τις µισές κινεζικές εταιρείες στο εξωτερικό 
σηµειώνουν κέρδη, ενώ περίπου το ένα τέταρτο υφίσταται απώλειες και οι υπόλοιπες κινούνται 
σε ισορροπία, σύµφωνα µε έκθεση των Ηνωµένων Εθνών σχετικά µε την αειφόρο ανάπτυξη των 
κινεζικών επιχειρήσεων στο εξωτερικό. 

Σε ότι αφορά τον χρηµατοοικονοµικό τοµέα η Κεντρική Τράπεζα της Κίνας (People’s 
Bank Of China) προέβη σε σειρά µείωσης επιτοκίων από τον Νοέµβριο του 2014 προκειµένου 
να δώσει ώθηση στην οικονοµία, ενέργεια που όµως δεν απέδωσε τα αναµενόµενα. Για τις 
κρατικές επιχειρήσεις, ελήφθησαν σταδιακά µέτρα εφαρµογής µεικτής ιδιοκτησίας και δοµικών 
αλλαγών σε εταιρείες όπως παραγωγής ηλεκτρισµού, πετρελαίου και φυσικού αερίου.  

Η χώρα κατά το 2015 προσέλκυσε 781,4 δις γιουάν (περίπου 126,3 δις δολ.) σε µη 
χρηµατοοικονοµικές άµεσες ξένες επενδύσεις - ΑΞΕ ποσό που αντιστοιχεί σε αύξηση 6%. Οι 
κλάδοι παραγωγής αυτοκινήτων και ανταλλακτικών τους, ενέργειας, υποδοµών, βιολογίας, 
φαρµακευτικών προϊόντων, επικοινωνίας, χρηµατοδότησης και λογισµικών υπηρεσιών 
προσείλκυσαν τις περισσότερες άµεσες ξένες επενδύσεις σύµφωνα µε τα στοιχεία του Υπ. 
Εµπορίου της Κίνας. Οι ΑΞΕ εξακολουθούν να βοηθούν στην ανάπτυξη της κινεζικής 
οικονοµίας µε αποφασιστικό τρόπο συµβάλλοντας µάλιστα κατά το ήµισυ στο σύνολο του 
πραγµατοποιούµενου εξωτερικού εµπορίου της Κίνας. Παράλληλα οι ΑΞΕ συµβάλλουν στο 
25% της βιοµηχανικής παραγωγής, στο 14% της απασχόλησης των αστικών κέντρων και στο 
20% των φορολογικών εσόδων. 

                                                           
3 http://www.stats.gov.cn/enGliSH/PressRelease/201601/t20160121_1307717.html 
4 http://www.adb.org/publications/asian-development-outlook-2016-asia-potential-growth 
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Οι ξένες εταιρείες που πρόσφατα εγκαταστάθηκαν στις Ζώνες Ελευθέρου Εµπορίου 
βοήθησαν επίσης στην  άνοδο των επενδύσεων. Οι µισές επενδύσεις που έγιναν στη Σαγκάη το 
2015 έλαβαν χώρα στη Ζώνη Ελεύθερου Εµπορίου ενώ η αντίστοιχη νεοιδρυθείσα της 
Καντόνας προσέλκυσε το 40% των ΑΞΕ.   

Τα κινεζικά χρηµατιστήρια του Χογκ Κογκ και της Shenzhen έπειτα από ένα µεγάλο 
διάστηµα ανόδου γνώρισαν σηµαντική κρίση µε απανωτές πτώσεις. Οι παρεµβάσεις της 
κινεζικής κυβέρνησης µε την ενίσχυση των µηχανισµών ελέγχου και τη διοχέτευση µεγάλων 
ποσών δεν κατάφεραν την ικανοποιητική σταθεροποίηση της κεφαλαιαγοράς µε αποτέλεσµα να 
υπάρξει σοβαρός αντίκτυπος και στα διεθνή χρηµατιστήρια. Σε ότι αφορά την βασική ερµηνεία, 
από κινεζικής πλευράς γίνεται λόγος για σταδιακή ωρίµανση της κινεζικής χρηµαταγοράς η 
οποία εξελίχθηκε µε φρενήρεις ανοδικούς ρυθµούς τα τελευταία έτη και αναµένεται ότι οι 
µεταρρυθµίσεις που είναι σε εξέλιξη στην κινεζική οικονοµία θα αρχίσουν να αποδίδουν και 
τούτο θα επιφέρει την επιδιωκόµενη σταθερότητα και την ανάπτυξη µιας πολυεπίπεδης, 
ανοιχτής και διάφανης κεφαλαιαγοράς.  

Κατά το παρελθόν έτος σηµειώθηκε ένα σηµαντικό γεγονός σε ότι αφορά τη 
διεθνοποίηση του κινεζικού νοµίσµατος. Το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο αποφάσισε στις 
30.11.2015 την συµπερίληψη του κινεζικού νοµίσµατος renminbi (RMB) ή Γιουάν στο 
νοµισµατικό καλάθι των Ειδικών Τραβηκτικών ∆ικαιωµάτων από 1.10.2016. Σηµειώνεται ότι 
αυτή ήταν η πρώτη αλλαγή στον κατάλογο των νοµισµάτων του καλαθιού την τελευταία 
δεκαπενταετία.  Το κινεζικό νόµισµα θα καταστεί το πέµπτο νόµισµα µετά το δολάριο ΗΠΑ, το 
ευρώ, το ιαπωνικό γεν και τη βρετανική λίρα καθώς όπως ανακοινώθηκε πληροί όλα τα 
κριτήρια. Η εξέλιξη αυτή ασφαλώς ισχυροποιεί τη διεθνοποίηση του κινεζικού νοµίσµατος και 
την επιρροή της Κίνας στην παγκόσµια οικονοµία και σε επίπεδο διεθνών οικονοµικών θεσµών. 
Σηµειώνεται ότι το κινεζικό νόµισµα  τον περασµένο Αύγουστο κατέστη το τέταρτο πιο 
χρησιµοποιούµενο νόµισµα στις διεθνείς συναλλαγές µετά το δολάριο ΗΠΑ, το Ευρώ, τη 
Βρετανική λίρα, ξεπερνώντας το ιαπωνικό γιεν. Ως µια αρνητική συνέπεια της εν λόγω εξέλιξης 
θεωρείται η σταδιακή διολίσθηση του γιουάν έναντι του αµερικανικού νοµίσµατος. 

Το 2015 καταρτίστηκαν τρία νοµοσχέδια µε µεγάλο αντίκτυπο και στην οικονοµία, αυτά 
για το πλαίσιο λειτουργίας των ΜΚΟ, της ασφάλειας του κυβερνοχώρου και της αντιµετώπισης 
της τροµοκρατίας τα οποία όµως προκάλεσαν τις αντιδράσεις κάποιων εκ των διεθνών εταίρων 
της Κίνας λόγω των επιπλοκών στο θέµα του ελέγχου και της απρόσκοπτης δραστηριοποίησης 
των ξένων εταιρειών που έχουν επενδύσει στη χώρα. 

Επιπλέον, για το τρέχον έτος, οι Αρχές έχουν να αντιµετωπίσουν κάποια από τα 
δυσκολότερα θέµατα όπως η πλεονάζουσα βιοµηχανική παραγωγή των κρατικών κυρίως 
επιχειρήσεων, η χρόνια υποβόσκουσα κρίση στο θέµα των ακινήτων, η περαιτέρω αστικοποίηση 
του πληθυσµού και η εφαρµογή µέτρων προώθησης της καινοτοµίας. Οι τοπικές κυβερνήσεις 
προέβησαν στην έκδοση οµολόγων ύψους 3,2 τρις γιουάν για την αντιµετώπιση του µεγάλου 
χρέους που έχουν συσσωρεύσει, µειώνοντας µε τον τρόπο αυτό το βάρος που προέκυπτε από τα 
επιτόκια κατά 200 δις γιουάν και µειώνοντας την πίεση αποπλήρωσης των χρεών τους5. Τον 
Οκτώβριο του 2015 παρουσιάστηκε από το Κόµµα και το Μάρτιο του 2016 υιοθετήθηκε από 
την Κυβέρνηση το 13ο Πενταετές Πρόγραµµα (2016-2020). Βασικός του στόχος είναι αύξηση 
της κοινωνικής ευηµερίας έως το 2020 µε διπλασιασµό του ΑΕΠ και των µέσων εισοδηµάτων 
του 2010. Στο κείµενο αναπτύσσεται η οικονοµική στρατηγική, η οποία θα εγγυηθεί την 
οικονοµική ανάπτυξη και εµπέδωση της ευηµερίας. Βασικοί πυλώνες της είναι η µετατόπιση του 
κέντρου βάρους στην κατανάλωση και τις υπηρεσίες, η αναβάθµιση του παραγωγικού ιστού, η 

                                                           
5 http://www.chinadaily.com.cn/m/jiangsu/wuxi/2016-03/18/content_23946756.htm 
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υποστήριξη των µειζόνων κρατικών επιχειρήσεων, η απόδοση µεγαλύτερου ρόλου στην αγορά 
και τον ιδιωτικό τοµέα και η εξωστρέφεια («Going Global»), µέσω της εντονότερης 
δραστηριοποίησης των κρατικών επιχειρήσεων στο διεθνή ανταγωνισµό, της διεθνοποίησης του 
γιουάν, της διεκδίκησης µεγαλύτερου ρόλου στην διεθνή οικονοµική διακυβέρνηση και 
ασφαλώς της µείζονος πρωτοβουλίας “One Belt-One Road”. Πέραν της απασχόλησης, 
αποδίδεται ιδιαίτερο βάρος στην προστασία του περιβάλλοντος, προκειµένου να διασφαλισθεί η 
βιωσιµότητα του µοντέλου ανάπτυξης, αλλά επίσης στην καινοτοµία, η οποία θα οδηγήσει σε 
ποιοτικότερη ανάπτυξη.  

∆ύο σηµαντικά στοιχεία υπήρξαν η κατάργηση της «πολιτικής του ενός παιδιού» και η 
απουσία σαφούς στόχου για το ρυθµό αύξησης του ΑΕΠ, το τελευταίο δύναται να επηρεάσει µε 
περαιτέρω επιβράδυνση της κινεζικής οικονοµίας σε επίπεδα περί του 6,5%. Έµφαση, εξάλλου, 
δίνεται σε οικονοµικές µεταρρυθµίσεις 3ης Ολοµέλειας 2013 και σε προτάσεις 4ης Ολοµέλειας 
για Κράτος ∆ικαίου.  
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  2.  Βασικά Οικονοµικά Μεγέθη  
Παρατίθεται πίνακας µε τα βασικά οικονοµικά στοιχεία της κινεζικής οικονοµίας: 

 
Πίνακας 1:  Βασικά οικονοµικά µεγέθη της κινεζικής οικονοµίας 

 
 2013 2014 2015 

Ονοµαστικό ΑΕΠ 

ποσά σε τρις RMB / (τρις. Ευρώ)
6
    

58,80 (7,2) 63,59 (7,77) 67, 67 (9.7) 

ΑΕΠ (purchasing power parity) σε τρις. 

δολ. ΗΠΑ
7
 

16.91 18.14 19.39 

Μεταβολή ΑΕΠ 7,7% 7,4% 6,9% 

ΑΕΠ Κατά κεφαλήν (ΡΡΡ) 12.400 δολ. ΗΠΑ 13.400 δολ. ΗΠΑ 
  

14.300 δολ. ΗΠΑ8 
 

Ανεργία 4,1% 4,09% 4,2% 

Πληθωρισµός 2,6% 2% 1,4% 

Εξαγωγές αγαθών 2,21 τρισ. δολ. ΗΠΑ 
7,9% µεταβολή 

2,32 τρις δολ. ΗΠΑ  
4,9% µεταβολή 

2,28 τρις δολ. ΗΠΑ    
-1,8% 

Εισαγωγές αγαθών 1,95 τρισ. δολ ΗΠΑ 
7,3% µεταβολή 

1,94 τρις δολ. ΗΠΑ 
-0,6% µεταβολή 

1, 69 τρις δολ. ΗΠΑ  
-13,2% 

Εµπορικό Ισοζύγιο 260 δις δολ. ΗΠΑ 380 δις δολ. ΗΠΑ 585 δις δολ. ΗΠΑ 

Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών 182,8 δισ. δολ ΗΠΑ 219,7 δισ. δολ ΗΠΑ 347,8 δις δολ. ΗΠΑ9 

∆ηµοσιονοµικό ισοζύγιο (% ΑΕΠ) -2,1% του ΑΕΠ 
 

-2,9% του ΑΕΠ -2.6% του ΑΕΠ 

Εισροή ΑΞΕ (FDI) 117,59 δισ. δολ 
ΗΠΑ,  (+5,2%) 

119,6 δις δολ. ΗΠΑ  
(+1,7%) 

126,3 δις δολ. ΗΠΑ 
(+5.6%) 

Εκροή ΑΞΕ (ODI)   

 
90,17 δισ. δολ ΗΠΑ 
(+16,8%)  

102,9 δις δολ. ΗΠΑ, 
(+14,1%) 

118 δις δολ. ΗΠΑ, 
(+14,7 %) 

∆ηµόσιο Χρέος 863,2 δις δολ. ΗΠΑ 894,9 δις δολ. ΗΠΑ 949,6 δις δολ. ΗΠΑ 

Συναλ/κά Αποθέµατα                       3,821 τρις δολ. ΗΠΑ 3,843 τρις δολ. ΗΠΑ 3,217 τρις δολ. ΗΠΑ 
Πηγές: Εθνικό Γραφείο Στατιστικής της Λ.∆. της Κίνας, The World Factbook  

 
3.  Εξέλιξη και Ανάλυση Βασικών Οικονοµικών  Μεγεθών 
 

3.1  Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ)10  
'Οπως αναφέρθηκε ήδη, σύµφωνα µε το Εθνικό Γραφείο Στατιστικών, το ποσοστό 

αύξησης του ΑΕΠ της Κίνας για το 2015 διαµορφώθηκε στο 6,9% (έναντι 7,4% το 2014), το 
χαµηλότερο ποσοστό αύξησης την τελευταία εικοσοπενταετία.  

                                                           
6 http://www.stats.gov.cn/enGliSH/PressRelease/201602/t20160229_1324019.html. Επίσηµο ανακοινωθέν ΑΕΠ. Η µετατροπή 
σε Ευρώ έγινε µε βάση τη µέση ετήσια ισοτιµία Ευρώ - Γιουάν, όπως αυτή δίδεται από την ιστοσελίδα της ΕΚΤ 
https://www.ecb.europa.eu/stats/exchange/eurofxref/html/eurofxref-graph-cny.en.html, ήτοι Μέση Ισοτιµία Ευρώ προς Γιουάν:  
1 Ευρώ = 8.1646 το 2013,  1 Ευρώ = 8.1857 το 2014, 1 Ευρώ = 6.9733 το 2015,  
7 The World Fact Book 
8 The World Fact Book 
9 The World Fact Book 
10 http://www.stats.gov.cn/enGliSH/PressRelease/201601/t20160119_1306072.html 
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Σε απόλυτα µεγέθη, το κινεζικό Α.Ε.Π. ανήλθε στα 67,670 τρισεκ. RMB (γιουάν) ήτοι 
περίπου 9,66 τρις Ευρώ. 

Από την πλευρά της προσφοράς, η συνεισφορά του πρωτογενούς τοµέα ανήλθε στα 
6,086 τρις γιουάν µε ποσοστό ετήσιας αύξησης 3,9 %, της βιοµηχανίας στα 27,428 τρις γιουάν 
µε αύξηση 6% και του τριτογενούς τοµέα στα 34,156 τρις γιουάν µε αύξηση 8,3%.   

Από την πλευρά της ζήτησης, η κατανάλωση κατέστη η ατµοµηχανή της ανάπτυξης, 
συµβάλλοντας κατά 4,6% στην αύξηση του ΑΕΠ (έναντι 3,7 το 2014), οι επενδύσεις συνέβαλαν 
κατά 2,5% ενώ η συµβολή των εξαγωγών στην αύξηση του ΑΕΠ ήταν αρνητική καθώς όπως 
προαναφέρθηκε σηµείωσαν πτώση11. 

Το 2015 το κατα κεφαλήν διαθέσιµο εισόδηµα ήταν 21.966 γιουάν  µε ονοµαστική 
αύξηση 8,9% (7,4% µε αποπληθωρισµένες τιµές). Οι αστικοί πληθυσµοί είχαν διαθέσιµο κατά 
κεφαλή εισόδηµα 31.195 γιουάν (8,2% αύξηση) ενώ οι επαρχιακοί 11.422 γιουάν (8,9% 
αύξηση) και ο Μ.Ο. διαµορφώθηκε στα 19.281 γιουάν. 

∆ιάφοροι τοµείς της παραγωγής καθώς και οι χρηµαταγορές δοκιµάστηκαν πολλαπλά 
κατά το παρελθόν έτος. Οι εξαγωγές γνώρισαν πτώση κατά 2%, (ωστόσο η µεγαλύτερη 
ποσοστιαία πτώση των εισαγωγών κατά 13,2% είχε ως αποτέλεσµα το εµπορικό πλεόνασµα να 
διευρυνθεί), συνεχίστηκαν οι τάσεις αποπληθωρισµού (πληθωρισµός 1,4%), σηµειώθηκε 
διολίσθηση του νοµίσµατος έναντι του αµερικανικού δολαρίου και υπήρξαν περίοδοι ιδιαίτερα 
έντονης χρηµατιστηριακής πτώσης. Αξίζει να αναφερθούν οι ιδιαίτερα αυξηµένες εκροές 
κεφαλαίων που παρατηρήθηκαν το 2015 οι οποίες αποδόθηκαν στις αυξηµένες κινεζικές 
επενδύσεις στο εξωτερικό αλλά και στην αύξηση του επιτοκίου από την κεντρική τράπεζα των 
ΗΠΑ.  

Η δηµιουργία παγίου κεφαλαίου σηµείωσε αύξηση 10% σε σχέση µε το προηγούµενο 
έτος µε τις ιδιωτικές επενδύσεις να συνεισφέρουν το 64,2% του συνόλου των επενδύσεων και το 
λοιπό ποσοστό να καλύπτεται από το κράτος και τις κρατικά ελεγχόµενες επιχειρήσεις12. Ανά 
τοµέα, οι επενδύσεις στον πρωτογενή τοµέα σηµείωσε άνοδο κατά 31,8% στο δευτερογενή κατά 
8% και στον τριτογενή 10,6%. Αξίζει να αναφερθεί ότι οι επενδύσεις στον τοµέα της ανάπτυξης 
ακινήτων που για πολλά έτη αποτέλεσε βασικό παράγοντα ανάπτυξης κατά το 2015 παρουσίασε 
οριακή αύξηση 1% µε τις επενδύσεις στην κατοικία να µένουν στάσιµες (0,4%).  

Συνολικά, µια σειρά από βασικούς δείκτες όπως η οικοδοµική δραστηριότητα, οι 
λιανικές πωλήσεις, οι πωλήσεις αυτοκινήτων, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, τα 
σιδηροδροµικά φορτία είναι κάτω του µέσου όρου της τελευταίας τετραετίας.   

Στις θετικές εξελίξεις αναφέρονται η άνοδος των καινοτοµικών επιχειρήσεων και 
προϊόντων, η αύξηση της κατανάλωσης, της τεχνολογίας και των υπηρεσιών. Οι λιανικές 
πωλήσεις µέσω διαδικτύου έφθασαν τα 3.877,3 δις γιουάν σηµειώνοντας αύξηση 33,3% έναντι 
αυτών του 2014. Οι on line πωλήσεις φυσικών αγαθών αυξήθηκαν κατά 31,6% και αποτέλεσαν 
το 10,8% του συνόλου των λιανικών πωλήσεων.  

Η συνεισφορά της κατανάλωσης έφθασε το 66,4% του ΑΕΠ και βασίζεται στην 
ανερχόµενη µεσαία τάξη της χώρας η οποία παρουσιάζει θεαµατικές προοπτικές αύξησης 
δεδοµένου του τερµατισµού της πολιτικής του ενός παιδιού και της συνακόλουθης 
πληθυσµιακής ανανέωσης.  

Το ακαθάριστο γενικό δηµόσιο χρέος της χώρας διαµορφώθηκε στο 41,14% του ΑΕΠ 
για το 2015. Το Εθνικό χρέος όµως, το οποίο συµπεριλαµβάνει τις τοπικές Κυβερνήσεις, τις 
Επιχειρήσεις αυτών καθώς και τα δάνεια του σκιώδους τραπεζικού συστήµατος αλλά όχι τις 

                                                           
11 http://www.adb.org/publications/asian-development-outlook-2016-asia-potential-growth 
12 http://www.stats.gov.cn/enGliSH/PressRelease/201601/t20160119_1306072.html 
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µεγάλες ∆ηµόσιες Επιχειρήσεις, και τις εταιρείες ειδικού σκοπού διαχείρισης κεφαλαίων, 
υπολογίζει το χρέος στο 64% του ΑΕΠ (http://www.nationaldebtclocks.org/debtclock/china). 
Πάντως, από δυτικούς αναλυτές, ο ρυθµός αύξησης του χρέους κρίνεται ανησυχητικός. 
Λαµβάνονται µέτρα για τη ρύθµιση της έκδοσης οµολόγων των τοπικών κυβερνήσεων. 

Τέλος, η χώρα διατηρεί υψηλά ποσοστά καταθέσεων, χαµηλό ποσοστό χρέους ενώ τα 
συναλλαγµατικά αποθέµατα στο τέλος του 2015 ανήλθαν σε 3,217 τρις δολ. ΗΠΑ, µειωµένα  
κατά 600 δις δολ. ΗΠΑ σε σχέση µε το 2014. Η µείωση αυτή αποδίδεται στα µεγάλα ποσά 
συναλλαγµατικών κεφαλαίων που διατέθηκαν για τη στήριξη των χρηµατιστηρίων από πλευράς 
κυβέρνησης, στην αύξηση των επενδύσεων των κρατικών κινεζικών εταιρειών αλλά και των 
ιδιωτών στο εξωτερικό.   

  

            Πηγή: http://www.stats.gov.cn 

 
3.2  Γεωργία/Αγροτική Παραγωγή 

Όπως αναφέρθηκε, η προστιθέµενη αξία της πρωτογενούς παραγωγής ανήλθε στα 6,086 
τρις γιουάν µε ποσοστό αύξησης 3,9 %, σε ετήσια βάση και συνέβαλε κατά 9% στο σχηµατισµό 
του ΑΕΠ.  Η Κίνα αποτελεί τον κορυφαίο παραγωγό αγροτικών προϊόντων µε βάση την 
ακαθάριστη αξία των παραγόµενων προϊόντων. Τα κύρια παραγόµενα προϊόντα είναι ρύζι, 
σιτάρι, πατάτες, καλαµπόκι, τσάι, λοιπά δηµητριακά, µήλα, βαµβάκι, σπορέλαια, χοιρινό κρέας 
αλιεύµατα.  Παρόλα αυτά, λόγω των µεγάλων διατροφικών αναγκών, η χώρα προβαίνει σε 
µεγάλες εισαγωγές αγροτοκτηνοτροφικών προϊόντων. Η παραγωγή όλων των βασικών 
προϊόντων παρουσίασε µονοψήφια αύξηση για το 2015 (δηµητριακά 2,7%, γάλα 0,9%, αυγά 
3,6%) ενώ µείωση κατά 1% παρουσίασε η παραγωγή κρεάτων στο σύνολό της. Επίσης η 
παραγωγή βάµβακος µειώθηκε κατά 9,3%. Σηµειώνεται ότι επί χρόνια οι βαµβακοπαραγωγοί 
επιδοτούνταν µε αποτέλεσµα να δηµιουργηθούν µεγάλα αποθέµατα βάµβακος τα οποία κατά 
διαστήµατα εκποιούνται µε συνέπεια την πτώση των τιµών και των εισαγωγών.  

Η Κυβέρνηση δίνει ιδιαίτερη έµφαση στη γεωργία η οποία θεωρείται ως «θεµέλιο της 
εθνικής οικονοµίας και απαραίτητη διασφάλιση της ανάπτυξης, του ελέγχου του πληθωρισµού 
και της πρόληψης των οικονοµικών κινδύνων». Επιπλέον, επιδιώκεται σταθερά η διατροφική 



   

 
18 

 

ασφάλεια µέσω αφενός των εισαγωγών και αφετέρου ενίσχυσης της εγχώριας παραγωγής (πχ 
επάρκεια δηµητριακών) και της βελτίωσης της ποιότητας µέσω ελέγχων ακόµη και µε 
ενοικιάσεις εκτάσεων γης σε χώρες κυρίως Λατινικής Αµερικής και Αφρικής για την επάρκεια 
σε βασικά προϊόντα κινεζικής διατροφής. 

Από 1.10.2015 είναι σε ισχύ ο νέος Νόµος περί ασφάλειας τροφίµων ο οποίος εισάγει 
µια σειρά από νέες διατάξεις και τροποποιεί παλαιότερες επί το αυστηρότερο13. Η Κίνα έχει 
καταστεί από το 2011 ο µεγαλύτερος εισαγωγέας τροφίµων στον κόσµο. Για την εισαγωγή 
τροφίµων στην Κίνα, αυτή επιτρέπεται εφόσον εξεταστεί το σύστηµα ελέγχων της χώρας 
εξαγωγής και κριθούν ικανοποιητικές οι διαδικασίες που ακολουθεί. Οι κανόνες ελέγχου και 
καραντίνας θα πρέπει να συµµορφώνονται στα κινεζικά πρότυπα και οι εισαγωγείς πρέπει να 
παρουσιάζουν πλήρη τεκµηρίωση για τα εισαγόµενα τρόφιµα καθώς και ανιχνευσιµότητα. 
Σήµερα στην Κίνα εισάγονται τρόφιµα από 61 χώρες ενώ είναι καταχωρηµένοι 90.000 
εξαγωγείς διεθνώς.   
  

3.3  Βιοµηχανία/Βιοµηχανική Παραγωγή 
 H χώρα αποτελεί τον παγκόσµιο ηγέτη σε όλους σχεδόν τους τοµείς της βιοµηχανικής 
παραγωγής. Βασικοί τοµείς είναι τα ορυχεία, η επεξεργασία µεταλλευµάτων, (σίδηρος, χάλυβας, 
άνθρακας), µηχανουργία, εξοπλισµοί, κλωστοϋφαντουργικά, πετρελαϊκά, τσιµέντα, χηµικά, 
λιπάσµατα, καταναλωτικά προϊόντα (µεταξύ άλλων υποδήµατα, παιχνίδια, ηλεκτρονικά), 
επεξεργασία τροφίµων, συγκοινωνιακός εξοπλισµός (αυτοκίνητα, αµαξώµατα, σιδηρόδροµοι),  
πλοία, αεροπλάνα, τηλεπικοινωνιακός εξοπλισµός δορυφόροι και διαστηµικός εξοπλισµός.  

Η συνολική προστιθέµενη αξία των βιοµηχανικών επιχειρήσεων για το 2015 παρουσίασε 
άνοδο 6.1%. Συγκεκριµένα, των κρατικών επιχειρήσεων ήταν 1,4%. ενώ των ιδιωτικών 
επιχειρήσεων 7.3%.  Η αξία των εξαγωγών των επιχειρήσεων αυτών ανήλθε στα 11.858,2 δις 
µειωµένη κατά 1.8%. Όσον αφορά τους τοµείς, η προστιθέµενη αξία της λειτουργίας των 
ορυχείων αυξήθηκε κατά 2,7%, της βιοµηχανίας 7% ενώ της ηλεκτρικής ενέργειας κατά 1,4%. 
Ιδιαίτερα σηµαντική ήταν η άνοδος των βιοµηχανιών που σχετίζονται µε τις νέες τεχνολογίες 
των οποίων η αξία παραγωγής αυξήθηκε κατά 10,2% και η συµβολή τους ανήλθε στο 11,8% της 
συνολικής βιοµηχανικής παραγωγής αυξηµένη κατά 1,2% σε σχέση µε το 2014. Ειδικότερα, από 
τους τοµείς της βιοµηχανίας νέας τεχνολογίας, η αεροδιαστηµική (οχήµατα και εξοπλισµός) 
αυξήθηκε κατά 26,2% ο ηλεκτρονικός και τηλεπικοινωνιακός εξοπλισµός κατά 12,7%, η 
κατασκευή οπτικού και φωτογραφικού εξοπλισµού κατά 10,6% και η φαρµακοβιοµηχανία κατά 
9,9%14. 

Σύµφωνα µε τον επίσηµο κρατικό απολογισµό, οι νεοφυείς και καινοτόµες επιχειρήσεις 
(start ups) γνώρισαν µια ιδιαίτερη άνθηση και ο αριθµός των νέων καταχωρήσεων αυξήθηκε 
κατά 21,6% το 2015 µε κατά µέσο όρο τη δηµιουργία 12.000 νέων επιχειρήσεων την ηµέρα15.    

Η κυβέρνηση στοχεύει στην προσαρµογή της βιοµηχανικής δοµής µε έµφαση στην 
διαχείριση της πλεονάζουσας παραγωγής (κυρίως της παραδοσιακής βιοµηχανικής παραγωγής 
όπως τσιµεντοβιοµηχανίας, χαλυβουργίας, κλωστοϋφαντουργίας κλπ), την προώθηση της 
βιώσιµης ανάπτυξης, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της καινοτοµίας και του συνδυασµού 
κυβερνητικών παρεµβάσεων και κανόνων της αγοράς, της ενίσχυσης των περιβαλλοντικών 
κανόνων και της προστασίας των πνευµατικών δικαιωµάτων.  

                                                           
13 http://www.china-briefing.com/news/2015/05/13/china-releases-harshest-food-safety-law-in-history.html και 
http://www.fas.usda.gov/data/china-china-s-food-safety-law-2015 
14 http://www.stats.gov.cn/enGliSH/PressRelease/201601/t20160119_1306072.html 
15 http://www.chinadaily.com.cn/m/jiangsu/wuxi/2016-03/18/content_23946756.htm 
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Σταθερά επιδιώκεται αύξηση του µεριδίου της Κίνας στη διεθνή αγορά σιδηροδρόµων, 
ηλεκτρικής ενέργειας, επικοινωνιών, αυτοκίνησης, αεροπλοΐας, ηλεκτρονικών και λοιπού 
εξοπλισµού.  

 
3.3.1  Σχέδιο βιοµηχανικής ανάπτυξης "Made in China 2025" 

Η Κυβέρνηση εκπόνησε και εφαρµόζει τo πρόγραµµα ανάπτυξης “Made in China 2025” 
που εστιάζει στον εκσυγχρονισµό του βιοµηχανικού τοµέα µε έµφαση στην καινοτοµία και την 
ενσωµάτωση υψηλής τεχνολογίας, µε στόχο το µετασχηµατισµό της κινεζικής βιοµηχανικής 
παραγωγής  από ποσοτική σε ποιοτική. Η δηµοσίευσή του έλαβε χώρα τον Μάιο του 2015”16. 
Το δεκαετούς διάρκειας σχέδιο βασίζεται σε µελέτη της Κινεζικής Ακαδηµίας Μηχανικών   
(Chinese Academy of Engineering), έχει τύχει επεξεργασίας από τέσσερα υπουργεία µε 
προεξάρχων το Υπουργείο Βιοµηχανίας και Πληροφορικής (Ministry of Industry and 
Information Technology -MIIT) και έχει δηµιουργηθεί στα πρότυπα αντίστοιχων σχεδίων στο 
Ηνωµένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ, κυρίως όµως στο γερµανικό οδικό χάρτη για τη βιοµηχανία 
“Industrie 4.0”.  

To “Made in China 2025” εστιάζει στις εξής προτεραιότητες: τόνωση της καινοτοµίας, 
ενσωµάτωση της πληροφορικής στη βιοµηχανία, προώθηση των κινεζικών «ονοµάτων» 
(brands),  ενίσχυση της  «πράσινης» παραγωγής, αναδιάρθρωση του τοµέα και διεθνοποίηση 
αυτού,  προώθηση της βιοµηχανικής παραγωγής που αναφέρεται στις υπηρεσίες και δηµιουργία 
πλήρως αυτοµατοποιηµένων «έξυπνων» εργοστασίων17.  

Βασική επίσης επιδίωξη είναι η προώθηση  της έννοιας των καινοτόµων προϊόντων υπό 
το σύνθηµα "Innovated in China," κάτι το οποίο θα βοηθήσει στην επίτευξη ενός υψηλού 
επιπέδου οικονοµικής ανάπτυξης και θα επιτρέψει την απαγκίστρωση της Κίνας από την εικόνα 
του φθηνού και ελλατωµατικού προϊόντος. Το σχέδιο στοχεύει στη µείωση του χρόνου 
παραγωγής των προϊόντων κατά 20% περί το 2015, έναντι του µέσου απαιτουµένου χρόνου 
παραγωγής σήµερα. Πρόκειται να ακολουθήσουν άλλα δύο σχετικά σχέδια έτσι ώστε η χώρα να 
είναι ηγέτης στη βιοµηχανική παραγωγή το 2049, έτος που συµπληρώνονται 100 χρόνια από τη 
δηµιουργία της Λ.∆. Κίνας.  

Επίσης δίνεται έµφαση στην ανάπτυξη των εξής τοµέων: Κοινωνία της πληροφορίας, 
ροµποτική, αεροναυπηγική, ωκεανογραφικός εξοπλισµός και σκάφη υψηλής τεχνολογίας, 
σιδηροδροµικός εξοπλισµός, εξοικονόµηση ενέργειας και οχήµατα βασισµένα σε νέες µορφές 
ενέργειας, ενεργειακός εξοπλισµός, νέα υλικά, βιολογική ιατρική και ιατρικά µηχανήµατα, 
αγροτικά µηχανήµατα.   

Με σκοπό τη γενικότερη ανάπτυξη της οικονοµίας, το σχέδιο θα υποβοηθηθεί από 
επιπρόσθετα µέτρα όπως η ίδρυση κέντρου βιοµηχανικής καινοτοµίας. Ο Κινέζος Π/Θ κ. Li 
Keqiang ανέφερε σχετικά ότι η Κίνα θα εφαρµόσει τη στρατηγική "Made in China 2025" 
παράλληλα  µε το σχέδιο "Internet Plus" που βασίζεται στην καινοτοµία, την έξυπνη τεχνολογία, 
το κινητό διαδίκτυο, το «cloud computing» τα µεγάλα δεδοµένα και το «Internet of Things».  

Όπως αναφέρεται από αναλυτές, παρά το ότι η βιοµηχανική παραγωγή της Κίνας 
αντιστοιχεί στο 20%  της παγκόσµιας, υφίσταται όλο και πιο έντονα την πίεση από δύο πλευρές: 
από τη µια πλευρά την πίεση των κορυφαίων αναπτυγµένων οικονοµιών όπως ΗΠΑ, Ιαπωνία 
και Γερµανία οι οποίες έχουν αναπτύξει πολιτικές περαιτέρω ανάπτυξης της βιοµηχανικής τους 
παραγωγής, και από την άλλη των ανερχόµενων οικονοµιών όπως Ινδία και Βραζιλία που 
επιταχύνουν την βιοµηχανική απόδοσή τους. Επιπλέον, τα κινεζικά εργοστάσια έρχονται 

                                                           
16 http://www.chinadaily.com.cn/bizchina/2015-05/19/content_20760528.htm 
17 http://www.chinadaily.com.cn/bizchina/2015-05/19/content_20760528.htm  
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αντιµέτωπα µε τη διεθνή µειωµένη ζήτηση και τον αυξηµένο ανταγωνισµό από χώρες µε 
µικρότερο κόστος παραγωγής.  

Καθώς το νέο δόγµα της οικονοµικής πολιτικής υπό την επωνυµία “ New Normal” κάνει 
αποδεκτή τη χαµηλότερη αύξηση στο ΑΕΠ και δίνει έµφαση στην ποιοτική ανάπτυξη, η 
Κυβέρνηση προσπαθεί να κατευθύνει την οικονοµία σε ένα πιο βιώσιµο µοντέλο ανάπτυξης που 
βασίζεται στην εγχώρια παραγωγή, στον τοµέα των υπηρεσιών και κυρίως στην καινοτοµία.  

 
3.4 Υπηρεσίες 
 Ο τοµέας των υπηρεσιών για πρώτη φορά συνεισέφερε το 50,5% του σχηµατισµού του 
ΑΕΠ µε αύξηση της συνεισφοράς του στη δηµιουργία αυτού κατά 2,27% σε σχέση µε το 2014  
(34,156 τρις γιουάν). Η εξέλιξη αυτή σηµατοδοτεί τον αναπροσανατολισµό της οικονοµίας από 
τις εξαγωγές στην παροχή υπηρεσιών. Έχει δε καταστεί σταδιακά ολοένα και πιο σηµαντικός για 
την χώρα, αποτελώντας το βασικό πυλώνα της οικονοµίας και κατέχει βαρύνουσα θέση στη 
µεταρρυθµιστική προσπάθεια της οικονοµίας.  Ως τοµείς µε ιδιαίτερο δυναµισµό αναφέρονται  ο 
τουρισµός, το ηλεκτρονικό εµπόριο και η βιοµηχανία θεάµατος, οι ειδικές ζώνες ελευθέρου 
εµπορίου και η καινοτοµία. Ιδιαίτερα σηµαντική ήταν η επέκταση του διαδικτύου σε όλες τις 
µορφές της οικονοµικής δραστηριότητας. 

Ο συνολικός τζίρος των ταχυδροµείων και των επικοινωνιών ανήλθε στα 2,822 τρις 
γιουάν αυξηµένος κατά 29,2%. Στο τέλος του 2015  υπήρχαν 1.305,74 εκ. συνδέσεις κινητής 
τηλεφωνίας, ο αριθµός των συνδροµητών διαδικτύου σταθερής σύνδεσης (fixed broadband 
internet users) ήταν 213,37 εκ. (αυξηµένος κατά 12,89 εκ) ενώ οι χρήστες mobile broadband 
ήταν 785,33 εκ. αυξηση κατά 202,79 εκ. Ο συνολικός αριθµός χρηστών internet ήταν 688 εκ. 
αυξηµένος κατά 39,51 εκ. Η κάλυψη του internet έφτασε το 50,3%. Τα έσοδα από software 
έφτασαν τα 4,325 τρις γιουάν αύξηση κατά 16,6%18.  

Η ζήτηση για υπηρεσίες όπως ο τουρισµός και οι υπηρεσίες υγείας συνέχισαν να 
αυξάνονται το 2015, γεγονός που οφείλεται στην  άνοδο του προσωπικού εισοδήµατος. Τα πεδία 
αυτά θα µπορούσαν να αποτελέσουν επίκεντρο του ενδιαφέροντος της ελληνικής 
επιχειρηµατικής κοινότητας που ενδιαφέρεται να δραστηριοποιηθεί στην Κίνα. Το 2015 η 
αύξηση του εγχώριου τουρισµού έφτασε το 10,5% και τα έσοδά του ανήλθαν στα 3,419 τρις 
ευρώ, αυξηµένα κατά 13,1%. Οι αφίξεις τουριστών στην Κίνα έφθασαν τα 133,82 εκ. (αύξηση 
4,1%) µε τα 25,99 εκ. να είναι αλλοδαποί (-1,4%) και τα 107,83 εκ. ήταν Κινέζοι από Hong 
Kong, Macao και Taiwan (+5,6%). Τα έσοδα από τον διεθνή τουρισµό έφτασαν τα 113,7 δις 
δολ. ΗΠΑ (+7,8%). Ο αριθµός των Κινέζων τουριστών στο εξωτερικό έφτασε τα 127,86 εκ. 
αυξηµένος κατά 9,7%, εκ των οποίων 85,88 εκ. επισκέφθηκαν Hong Kong, Macao και Taiwan 
(σύµφωνα µε τα επίσηµα στατιστικά της χώρας βλ. υποσηµείωση 16).  

Σηµαντική θετική εξέλιξη σε ότι αφορά το άνοιγµα του χρηµατοοικονοµικού τοµέα 
θεωρείται η επέκταση του θεσµού των Ζωνών Ελευθέρου Εµπορίου. Η πρώτη Ζώνη 
δηµιουργήθηκε στη Σαγκάη το 2013 και περιλαµβάνει και τον τοµέα των υπηρεσιών. Παρά την 
επιφυλακτική στάση πολλών αναλυτών ως προς την αποτελεσµατική λειτουργία της το µοντέλο 
επεκτάθηκε κατά το 2015 µε τη δηµιουργία άλλων τριών αντίστοιχων ζωνών στις περιοχές 
Guangdong, Fujian και Tianjin οι οποίες εξειδικεύονται σε διαφορετικούς τοµείς (βλ. σχετικό 
χάρτη στο Παράρτηµα).     

                                                           
18 http://www.stats.gov.cn/enGliSH/PressRelease/201602/t20160229_1324019.html 
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Ο τοµέας των υπηρεσιών θα κατέχει βαρύνουσα θέση στον επερχόµενο 13ο Πενταετή 
Προγραµµατισµό 2016-2010 µε στόχο να συνεισφέρει του 55% έως 60% έως το 2020, ενώ η 
συµµετοχή του στις εξαγωγές θα αυξηθεί από 12,3% το α΄µισό του 2014 σε 20% το 202019.  

 
3.5  Πληθωρισµός  

Το 2015 ο πληθωρισµός διαµορφώθηκε στο 1,4%. Συγκεκριµένα ανήλθε στο 1,5% στις 
αστικές περιοχές και 1,3% στις αγροτικές. Ανά κατηγορία οι τιµές  στα τρόφιµα ανήλθαν κατά 
2,3%, στον καπνό και τα ποτά κατά 2,1% στην ένδυση κατά 2,7% στα οικιακά είδη κατά 1% 
ενώ µείωση κατά 1,7% παρουσίασαν οι τιµές στις µεταφορές και επικοινωνίες.  Οι υπηρεσίες 
αναψυχής, εκαπίδευσης πολιτισµού ανέβηκαν κατά 1,4% και οι τιµές των ακινήτων 0,7%.  

Σε ότι αφορά το δείκτη τιµών παραγωγού που µετρά τον πληθωρισµό στο χονδρεµπόριο 
σηµείωσε πτώση κατά 5,2% σε σχέση µε το προηγούµενο έτος20.   
 
3.6  Αγορά Εργασίας  
 Το εργατικό δυναµικό της χώρας (ηλικίας 16 έως 59 ετών) ανήλθε στα 910,96 εκ. 
µειωµένο κατά 4,87% σε σχέση µε το 2014 και αντιστοιχεί στο 66,3% του συνολικού 
πληθυσµού. Ο πληθυσµός άνω των 60 ετών (συνταξιούχοι) ήταν 222 εκ. ήτοι 16% του 
συνολικού. Ο πληθυσµός των εσωτερικών µεταναστών οι οποίοι εργάζονται µακριά από τον 
τόπο που είναι καταγεγραµµένοι ανήλθε στα 247 ε. µειωµένος κατά 5,68 εκ. Το σύνολο των 
εργαζόµενων ανήλθε στα 774,51 εκ. εκ των οποίων τα 404,10 εκ. απασχολούνται σε αστικές 
περιοχές.  
 Σύµφωνα µε την Κυβέρνηση, το 2015 η κατάσταση στην αγορά εργασίας έµεινε σταθερή 
(4,2%) και δηµιουργήθηκαν 13,12 εκ. νέες αστικές θέσεις εργασίας, αριθµός που υπερέβη τον 
ετήσιο στόχο και θεωρήθηκε ιδιαίτερα µεγάλη επιτυχία. Πάντως από άλλες πηγές αναφέρεται 
ότι στα µέσα του έτους  το ποσοστό ανεργίας στα αστικά κέντρα ήταν 5,1%21.   

Πρέπει να σηµειωθεί ότι η µέτρηση της ανεργίας περιορίζεται στα µεγάλα αστικά 
κέντρα και οι εργάτες σε περιόδους ανάπτυξης είναι εισερχόµενοι από την επαρχία για τα 

συγκεκριµµένα έργα και αποστέλλονται πίσω στον τόπο καταγωγής των µε το πέρας των εργασιών 

οπότε δεν υπολογίζονται στις µετρήσεις της ανεργίας. 
Όπως προαναφέρθηκε, ιδιαίτερα σηµαντική εξέλιξη και ορόσηµο τόσο για την κινεζική 

κοινωνία όσο και για την οικονοµική ανάπτυξη είναι η κατάργηση της «πολιτικής του ενός 
παιδιού» µε τη χορήγηση του δικαιώµατος απόκτησης και δεύτερου τέκνου. Η εν λόγω 
µεταρρύθµιση αναµένεται να ωφελήσει σηµαντικά την εξέλιξη των δηµογραφικών δεδοµένων, 
να ανατρέψει την τάση µείωσης του εργατικού δυναµικού, και να εξασφαλίσει µια προοπτική 
βιωσιµότητας του ασφαλιστικού.   

Τα τελευταία χρόνια παρουσιάζεται το παράδοξο της ύπαρξης ανεργίας και 
ταυτόχρονης έλλειψης εργατικού δυναµικού γεγονός που εξηγείται κυρίως από την 
αναντιστοιχία προσφοράς και ζήτησης δεδοµένου ότι η ζήτηση αφορά εξειδικευµένες θέσεις 
εργασίας ενώ το µεγαλύτερο ποσοστό ανέργων είναι ανειδίκευτοι εργάτες. Σηµειώνουµε ότι το 
2013 ο αριθµός των ατόµων που αποφοίτησαν από τα πανεπιστήµια αναζητώντας µια θέση 
εργασίας ανήλθε στα 7 εκατοµµύρια άτοµα, γεγονός ενδεικτικό της ανάγκης για συνεχή 
δηµιουργία νέων θέσεων µέσω του υψηλού ρυθµού ανάπτυξης 

                                                           
19 http://www.chinadaily.com.cn/opinion/2015-03/06/content_19734238.htm  
20 http://www.stats.gov.cn/enGliSH/PressRelease/201601/t20160119_1306072.html 
21 http://www.qqjjsj.com/zgjjdt/72657.html  
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Ο πληθυσµός που διαβιεί κάτω από το όριο της φτώχειας (2.300 MRB ήτοι 362 δολ. 
ΗΠΑ ετησίως από το 2011) ανέρχεται σε 55 εκ. Στόχος της Κυβέρνησης είναι να εξαλείψει τη 
φτώχεια µέχρι το έτος 202022. 

Η διανοµή εισοδήµατος του πληθυσµού εξελίχθηκε προς το δικαιότερο. Ο δείκτης Gini 
(διαφορά εισοδήµατος µεταξύ πλουσίων και φτωχών) σηµείωσε πτώση για έβδοµη συνεχόµενη 
χρονιά σε 0,462 για το 2015 από 0,469 το 2014 από 0,491 το 2008. Η πτωτική τάση είναι θετική 
ένδειξη µη διεύρυνσης του οικονοµικού χάσµατος. Θετικές εξελίξεις ήταν η αύξηση του 
διαθέσιµου κατά κεφαλήν εισοδήµατος κατά 7,4% ποσοστό που ξεπέρασε την αύξηση του 
ΑΕΠ23 και η αύξηση των προσωπικών καταθέσεων (personal savings deposits)  κατά 8,5%, 
ποσοστό που αντιστοιχεί σε ποσό άνω των 4 τρις γιουάν.  Στην κοινωνική συνοχή και την 
εµπέδωση του αισθήµατος ισονοµίας και κοινωνικής δικαιοσύνης εντάσσεται και η συνέχιση 
γενικευµένης εκστρατείας της νέας ηγεσίας για την πάταξη της κρατικής σπατάλης και 
διαφθοράς.  

Τον Ιανουάριο του 2015 ανακοινώθηκε αύξηση των µισθών των δηµοσίων υπαλλήλων, 
των υπαλλήλων κρατικών οργανισµών και των συνταξιούχων δηµοσίου, η πρώτη από το 2003. 
Σύµφωνα µε τις πρώτες πληροφορίες ο µισθός των στελεχών του δηµοσίου σε υπουργικό 
επίπεδο θα αυξηθεί από 7020 γιουαν (1128 δολ. ΗΠΑ) σε 11385 γιουαν (1833 δολ. ΗΠΑ) ενώ ο 
κατώτατος µισθός του δηµοσίου θα αυξηθεί από 640 γιουάν σε 1320 γιουάν. Υπάρχει πρόβλεψη 
για ετήσια ή διετή αναπροσαρµογή και οι αρµόδιοι ευελπιστούν στη µείωση της διαφθοράς.   
 
3.7  Εξωτερικό Εµπόριο  

Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε σε 24,59 τρις γιουάν (3,97 τρις δολ. ΗΠΑ) µειωµένος 
κατά 7%. Οι εξαγωγές γνώρισαν πτώση κατά 2%, και διαµορφώθηκαν στα 14,136 τρις γιουάν 
(2,28 τρις δολ ΗΠΑ). Ωστόσο, η µεγαλύτερη ποσοστιαία πτώση των εισαγωγών κατά 13,2%  
(10,449 τρις γιουάν ήτοι 1,69 τρις δολ. ΗΠΑ  -13,2%) είχε ως αποτέλεσµα το εµπορικό 
πλεόνασµα να διευρυνθεί. Το εµπορικό ισοζύγιο παρουσίασε πλεόνασµα 3,686 τρις γιουάν. 

 
               Πηγή: http://www.stats.gov.cn 

                                                           
22 http://usa.chinadaily.com.cn/china/2016-05/11/content_25204336.htm 
23 http://www.chinadaily.com.cn/m/jiangsu/wuxi/2016-03/18/content_23946756.htm 
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Παρά την πτώση των εξαγωγών, το θετικό στοιχείο είναι ότι αυξήθηκαν οι εξαγωγές 

προϊόντων αεροπλοοίας, µεταφορών και τηλεπικοινωνιών γεγονός ενδεικτικό του 
µετασχηµατισµού της βιοµηχανίας από την παραγωγή καταναλωτικών αγαθών σε παραγωγή 
προϊόντων υψηλής προστιθέµενης αξίας.  

Οι κινεζικές εξαγωγές δεν εστιάζουν πλέον σε παραδοσιακούς τοµείς όπως παιχνίδια, 
υποδήµατα, µεταλλουργικά προϊόντα αλλά σε προϊόντα υψηλής τεχνολογίας όπως τρένα 
υψηλών ταχυτήτων, µηχανήµατα, τηλεπικοινωνιακός εξοπλισµός και software. Τα κυριότερα 
εξαγόµενα προϊόντα για το 2015 ανά κατηγορία και ποσοστό επί του συνόλου ήταν τα εξής: 
Ηλεκτρονικός εξοπλισµός (600,3 δις δολ. ΗΠΑ, 26,3%), Μηχανήµατα, Μηχανές αντλίες (364,5 
δις δολ. ΗΠΑ, 16%), Ρουχισµός (83,8 δις δολ. ΗΠΑ, 3,7%), Ιατρικός και τεχνικός εξοπλισµός 
(73,8 δις δολ. ΗΠΑ, 3,2%),  Πλαστικά (65,8 δις δολ. ΗΠΑ, 2,9%), Οχήµατα (62,7 δις δολ. 
ΗΠΑ, 2,7%), Προϊόντα σιδήρου και χάλυβα (60,6 δις δολ. ΗΠΑ, 2,7%)24. 

Βασικός τοµέας εξαγωγών έχει καταστεί ο σιδηροδροµικός εξοπλισµός καθώς η χώρα 
έχει αναπτύξει υψηλή τεχνολογία στα τρένα υψηλών ταχυτήτων. Ο τοµέας περιλαµβάνει όλη 
την αλυσίδα παραγωγής σχετικών προϊόντων όπως βαγόνια, ανταλλακτικά κλπ. Επιπλέον, η 
τεχνολογία για παραγωγή πυρηνικής ενέργειας αποτελεί άλλον ένα δυναµικό εξαγωγικό κλάδο 
καθώς ήδη η Κίνα έχει εξάγει σχετικό εξοπλισµό στο Πακιστάν και την Αργεντινή.  

Ως µοχλοί για την µελλοντική ανάπτυξη τίθενται ο εκσυγχρονισµός της παραγωγής και 
το σχέδιο «One Road, one belt» της ανασύστασης δηλ. των επίγειων και θαλάσσιων οδών του 
µεταξιού. 

 

 

Πίνακας 2:  Εξωτερικό εµπόριο της Κίνας τα τελευταία τρία έτη 

 

 2013 2014 2015 

Όγκος εµπορίου 4,16 τρις. $ 4,26 τρις. $ 3,97 τρις $ 

Εξαγωγές  2,21 τρις. $ 
7,9% µεταβολή 

2,32 τρις $ 
4,9% µεταβολή 

2,28 τρις $  -
1,8% µεταβολή 

Εισαγωγές  1,95 τρις. $ 
7,3% µεταβολή 

1,94 τρις $ 
-0,6% µεταβολή 

1, 69 τρις $  -
13,2% 

Εµπορικό 
ισοζύγιο 

260 δις. $  380 δις $ 585 δις $ 

                       Πηγές: Εθνικό Γραφείο Στατιστικής της Λ.∆. της Κίνας, http://comtrade.un.org/ 

 

                                                           
24 http://www.worldstopexports.com/chinas-top-import-partners/ 
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Πίνακας 3:  Κύριες οµάδες εξαγόµενων/εισαγόµενων προϊόντων Κίνας, 2015 

 
Κύρια Εξαγόµενα Εµπορεύµατα σε όγκο και αξία και ποσοστά αύξησης το 2015  

Προϊόν Μονάδα Όγκος Μεταβολή 

έναντι 

2014 (%) 

Αξία  

(100 εκ.  

γιουάν) 

Μεταβολή 

έναντι  

2014 (%) 

Γαιάνθρακας (και λιγνίτης) 10000 τόνοι 533 -7.1 31 -27.7 

Χάλυβας (Rolled steel) 10000 τόνοι 11240 19.9 3890 -10.6 
Κλωστουφαντουργικά νήµατα και 

προϊόντα 

---- — — 
6796 -1.3 

 Ρούχα και Αξεσουάρ ---- — — 10819 -5.5 
Υποδήµατα 10000 τόνοι — — 3319 -3.9 
Έπιπλα ---- — — 3277 2.6 
Αυτόµατες µηχανές επεξεργασίας 

δεδοµένων και εξαρτήµατα 

10000 sets 
171508 -10.6 9461 -15.2 

Κινητά τηλέφωνα 10000 sets 134342 2.4 7711 8.8 
Εµπορευµατοκιβώτια 10000 

τεµάχια 
272 -10.1 475 -14.2 

Οθόνες υγρών κρυστάλλων 10000 
τεµάχια 

229344 -6.4 1923 -1.5 

Οχήµατα 10000 sets 72 -19.4 696 -9.5 
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Πίνακας 4. Κύρια Εισαγόµενα Εµπορεύµατα σε όγκο και αξία και ποσοστά αύξησης το 2015 

          Πηγή: Εθνικό Γραφείο Στατιστικής της Λ.∆. της Κίνας, http://www.stats.gov.cn/enGliSH/PressRelease/201602/t20160229_1324019.html  
 

Η Ε.Ε. παρέµεινε ο µεγαλύτερος εµπορικός εταίρος  ακολουθούν οι ΗΠΑ και το Χογκ 
Κογκ, η Ιαπωνία η Ν. Κορέα, η Ταϊβάν η Ινδία και η Ρωσία.  

Εισαγωγές και Εξαγωγές ανά κυριότερους εµπορικούς εταίρους κατά το 2015  

Χώρα ή Γεωγραφική 

Ενότητα 
Εξαγωγές 

(100 εκ. γιουάν) 

Μεταβολή 

έναντι του  2014 

(%) 

Εισαγωγές 

(100 εκ. 

γιουάν) 

Μεταβολή έναντι του 

2014 (%) 

Ε.Ε. 22096 -3.0 12985 -13.6 

ΗΠΑ 25425 4.5 9238 -5.4 

ASEAN25 17221 3.1 12097 -5.4 

Hong Kong,  20589 -7.7 797 2.8 

Ιαπωνία 8424 -8.3 8881 -11.4 

Ν. Κορέα 6291 2.1 10847 -7.1 

Ταϊβάν 2785 -2.0 8904 -4.6 

Ινδία 3612 8.5 831 -17.2 

Ρωσία 2161 -34.5 2066 -19.1 

          Πηγή: http://www.stats.gov.cn/enGliSH/PressRelease/201602/t20160229_1324019.html 

 
 

                                                           
25 The Association of Southeast Asian Nations - ASEAN µε µέλη τις χώρες Βιετνάµ, Ινδονησία, Καµπότζη, Λάος, Μαλαισία, 
Μπρουνέι, Μυανµάρ, Σιγκαπούρη, Ταϊλάνδη, Φιλιππίνες,  
 

Προϊόν Όγκος 

(10000 

τόνοι) 

Μεταβολή 

έναντι  

2014 

(%) 

Αξία 

(100 εκ.  

γιουάν ) 

Μεταβολή έναντι 

2014 

(%) 

∆ηµητριακά και αλεύρι 3270 67.6 582 52.4 
Σπόροι σόγιας 8169 14.4 2157 -12.8 
Φαγώσιµα φυτικά έλαια 676 4.1 311 -14.5 
Μεταλλεύµατα σιδήρου 95272 2.2 3574 -37.7 
Αλουµίνα (Aluminum oxide) 465 -11.8 101 -14.2 
Γαιάνθρακας (και λιγνίτης) 20406 -29.9 749 -45.2 
Αργό Πετρέλαιο 33550 8.8 8333 -40.5 
∆ιϋλισµένα Προϊόντα Πετρελαίου 2990 -0.3 886 -38.5 
Πρώτες Ύλες Πλαστικών 2610 2.9 2793 -11.8 
Χαρτοπολτός 1984 10.4 792 6.9 
Χάλυβας (Rolled steel) 1278 -11.4 889 -19.2 
Χαλκός και κράµατα αυτού 481 -0.3 1804 -17.4 
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Πίνακας 5:  Εισαγωγές και εξαγωγές της Κίνας ανά χώρα 2013- 2015 (σε δολ. ΗΠΑ) 

 10 κυριότεροι προµηθευτές της Κίνας 

α/α Χώρα 2013 2014 2015 

1 Νότιος 
Κορέα   

183.072.918.422 190.105.246.905 174.563.829.863 

2 ΗΠΑ 153.394.862.034 159.841.403.130 150.543.983.983 

3 Ιαπωνία 162.245.572.780 162.841.942.576 143.092.948.903 

4 Γερµανία 94.156.749.710 104.991.831.574 87.689.441.560 

5 Αυστραλία 98.954.088.026 97.674.906.577 73.871.388.374 

6 Μαλαισία 60.153.183.872 55.654.135.835 53.257.648.051 

7 Βραζιλία 54.299.122.653 51.675.122.593 44,339,257,109 

8 Ελβετία 53.450.710.541 48.508.025.980 41.205.071.886 

9 Ταϋλάνδη 38.522.680.528 38.326.376.767 37.221.137.647 

10 Ρωσία 39.667.828.205 41.619.136.486 33.216.611.631 

11 Σύνολο 
Εισαγωγών 

1.949.992.314.705 1.958.021.301.375 
1.681.670.816.140 

10 σηµαντικότεροι προορισµοί κινεζικών εξαγωγών 

α/α Χώρα 2013 2014 2015 

1 ΗΠΑ  369.063.858.557 397.104.906.284 410.804.879.573 

2 Hong Kong   384.497.866.928 363.087.889.750 334.290.809.773 

3 Ιαπωνία 150.132.588.978 149.410.452.080 135.896.918.447 

4 Νότια 
Κορέα 

91.164.951.035 100.334.574.847 101.474.642.077 

5 Γερµανία 67.342.500.439 72.703.322.145 69.216.821.304 

6 Βιετνάµ 48.586.298.201 63.731.484.569 66.381.154.152 

8 Ηνωµένο 
Βασίλειο 

50.942.127.633 57.140.811.321 59.667.967.053 

6 Ολλανδία 60.314.751.572 64.928.499.634 59.630.242.884 

9 Ινδία 48.432.411.237 54.220.378.996 58.262.003.920 

10 Σιγκαπούρη 45.831.864.575 48.911.897.964 53.139.141.301 

11 Σύνολο 
Εξαγωγών 

2.209.007.280.259 2.342.343.011.343 2.281.855.922.483 

Πηγή: http://comtrade.un.org/ 
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 Το 68,1% των εξαγωγών της Κίνας κατευθύνθηκε σε 15 χώρες. Σε διάστηµα πενταετίας 
(2011 - 2015) η µεγαλύτερη αύξηση των κινεζικών εξαγωγών σηµειώθηκε προς το Βιετνάµ 
(+128,2%), τη Μαλαισία (+58,5%) τη Σιγκαπούρη (49,4%) και την Ταϊλάνδη (49,1%). Το ίδιο 
διάστηµα οι κινεζικές εξαγωγές σηµείωσαν πτώση µόνο σε δύο χώρες: Γερµανία (-9,4%) και 
Ιαπωνία (-8,3%)26.  

 Σύµφωνα µε τα στατιστικά στοιχεία της Κίνας (που σηµειωτέον παρουσιάζουν απόκλιση 
από τα ελληνικά) όπως αυτά καταχωρούνται στη βάση του παγκόσµιου εµπορίου των 
Ηνωµένων Εθνών http://comtrade.un.org/, η Ελλάδα για το 2015 βρίσκεται στην 60η θέση (από 
την 56η θέση το 2014) των εξαγωγών της Κίνας µε δολ. ΗΠΑ, και στην 102η θέση (από την 98η 
θέση) όσον αφορά στις εισαγωγές της Κίνας από άλλες χώρες µε συνολικές εισαγωγές για το 
2015  286.141.480 δολ. ΗΠΑ.  

 Σε ότι αφορά το εµπόριο Κίνας - Ε.Ε. έχει ως κάτωθι:  

 

Πηγή: Αντ/πεία Ε.Ε. στην Κίνα 

 Το εµπορικό ισοζύγιο ανά χώρα έχει ως εξής: Όπως παρατηρούµε µόνο δύο χώρες έχουν 
θετικό ισοζύγιο, ήτοι η Γερµανία και η Φινλανδία  

 

 Πηγή: Αντ/πεία Ε.Ε. στην Κίνα 

                                                           
26 http://www.worldstopexports.com/chinas-top-import-partners/ 
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4.  Κρατικός Προϋπολογισµός  

 Το 2016 θα αποτελέσει τον πρώτο χρόνο εφαρµογής του 13ου πενταετούς προγράµµατος 
και περιγράφεται ως κρίσιµο για την οικοδόµηση µιας µεσαίας ευηµερούσας κοινωνίας 
(moderately prosperous society) και τη συνέχιση των µεταρρυθµίσεων.  Οι κύριοι στόχοι για το 
2016 έχουν ως εξής27:  

-Ανάπτυξη ΑΕΠ µεταξύ 6.5% και 7%, βελτίωση και σταθερότητα της µακροοικονοµικής 
πολιτικής και εφαρµογή συνετής δηµοσιονοµικής πολιτικής,  

-∆ιαµόρφωση πληθωρισµού γύρω στο 3%, 

-∆ηµιουργία τουλάχιστον 10 εκ. νέων θέσεων εργασίας στα αστικά κέντρα,  

-∆ιατήρηση αστικής ανεργίας γύρω στο 4,5%, 

-Σταθερή άνοδο στον όγκο διεθνούς εµπορίου της χώρας και ισορροπία στις διεθνείς πληρωµές, 

-Αύξηση προσωπικού εισοδήµατος πολιτών που να συµβαδίζει µε την οικονοµική ανάπτυξη,  

-Μείωση κατανάλωσης ενέργειας ανά µονάδα ΑΕΠ τουλάχιστον κατά 3,4%, 

-Επιπλέον µείωση των κυριότερων ρύπων και αντιµετώπιση των οικολογικών προβληµάτων. 

 Το κυβερνητικό έλλειµµα  για το 2016 προβλέπεται να φθάσει τα 2,18 τρις γιουάν κάτι 
που σηµαίνει ότι το ποσοστό ελλείµµατος προς το ΑΕΠ θα φθάσει το 3%. Από αυτό το 1,4 τρις 
γιουάν θα αφορά την κεντρική κυβέρνηση και τα 780 δις γιουάν τις τοπικές κυβερνήσεις. Θα 
εκδοθούν ειδικά οµόλογα για τις τοπικές κυβερνήσεις ύψους 400 δις γιουάν και οι ίδιες οι 
τοπικές Αρχές θα συνεχίσουν να εκδίδουν οµόλογα µε την εγγύηση της κεντρικής Κυβέρνησης. 
Από τους λοιπούς στόχους της κυβερνητικής πολιτικής για το 2016 αναφέρονται οι εξής: 

 Εµβάθυνση των µεταρρυθµίσεων, προώθηση επιχειρηµατικότητας, καινοτοµίας, 
επιστήµης και ανταγωνιστικότητας. Μείωση της πλεονάζουσας παραγωγής, βελτίωση των 
παραγόµενων αγαθών και υπηρεσιών, µεταρρύθµιση των κρατικών επιχειρήσεων, προώθηση 
της αστικοποίησης. Επίσης θα συνεχιστούν τα µείζονα προγράµµατα "Belt and Road", η 
δηµιουργία της τεράστιας αστικής ζώνης Πεκίνου-Tianjin-Hebei, η δηµιουργία της οικονοµικής 
Ζώνης ποταµού Yangtze, τα µεγάλης κλίµακας έργα για την ανάπτυξη της δυτικής Κίνας, η 
αναζωογόνηση της παραδοσιακά βιοµηχανικής ΒΑ Κίνας. Επιπλέον η επιτάχυνση της 
ανάπτυξης της σύγχρονης γεωργίας και η άνοδος του εισοδήµατος των αγροτικών πληθυσµών 
και τέλος η καταπολέµηση της φτώχειας µε την αύξηση των σχετικών διαθέσιµων κονδυλίων.  

 Ο Κινέζος Πρόεδρος κ. Xi Jinping σε οµιλία του στην ετήσια ∆ιάσκεψη "Central 
Economic Work Conference" το ∆εκέµβριο του 2015 ανακοίνωσε ότι από το 2016 θα δοθεί 
                                                           
27 http://www.chinadaily.com.cn/m/jiangsu/wuxi/2016-03/18/content_23946756.htm 
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έµφαση σε µεταρρυθµίσεις που θα αφορούν την  τόνωση του παράγοντα της προσφοράς µε 
στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας, της µείωσης του κόστους 
παραγωγής και τη συνακόλουθη τόνωση της ζήτησης. Τούτο σηµαίνει ότι η Κίνα δε θα 
επιδιώκει στο εξής την οικονοµική ανάπτυξη αποκλειστικά µέσω δηµοσιονοµικής και 
νοµισµατικής πολιτικής ώστε να τονωθούν οι επενδύσεις κεφαλαίου, η κατανάλωση και οι 
εξαγωγές. Αντ΄ αυτού, θα εστιάζει σε πολιτικές που θα υποβοηθούν τις επιχειρήσεις σε τοµείς - 
στόχους µε παράλληλη σταδιακή υποχώρηση της στήριξης σε ξεπερασµένους τοµείς της 
παραγωγής. Οι πολιτικές αφορούν περικοπές φόρων επιχειρήσεων, οικονοµικά κίνητρα, 
δηµιουργία εξειδικευµένου προσωπικού, αναβάθµιση εξοπλισµού και τεχνολογιών, θεσµικές 
βελτιώσεις και έµφαση στην καταπολέµηση της φτώχειας.  Σηµειώνεται ότι είναι η πρώτη φορά 
που η κινεζική ηγεσία δίνει έµφαση στην πλευρά της προσφοράς ως βασική επιλογή για την 
µελλοντική χάραξη οικονοµικής πολιτικής. 

5.  Οικονοµικό-Επιχειρηµατικό Περιβάλλον 
Σε πολλούς τοµείς συνεχίστηκαν οι µεταρρυθµίσεις οι οποίες βοήθησαν στη βελτίωση 

του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος όπως στη φορολόγηση των κρατικών επιχειρήσεων, το 
χρηµατοδοτικό σύστηµα και το σύστηµα διοικητικής αδειοδότησης. Οι αλλαγές αυτές 
δηµιουργούν καταλληλότερες δυναµικές ανάπτυξης για το ιδιωτικό κεφάλαιο και ειδικά τις 
ΜΜΕ. Επίσης, οι ιδιωτικές επιχειρήσεις επεκτείνονται σε επιχειρηµατικές περιοχές που ως τώρα 
αποτελούν παραδοσιακά µονοπώλια κρατικού τοµέα.   

Ως αποτέλεσµα των µεταρρυθµίσεων στην οικονοµία, της διαρκούς ανάπτυξης µε διψήφιο 
ποσοστό ανάπτυξης επί 30 περίπου έτη και µε την είσοδο της χώρας στον ΠΟΕ το 2001 και την 
εγκατάσταση στην Κίνα χιλιάδων αλλοδαπών εταιρειών, έχει διαµορφωθεί σε γενικές γραµµές 
ένα λειτουργικό οικονοµικό και επιχειρηµατικό περιβάλλον.  Παρά τις αλλαγές αυτές  η Κίνα 
παραµένει µια αναπτυσσόµενη χώρα µε σηµαντικές οικονοµικές ανισότητες µεταξύ αστικών και 
αγροτικών περιοχών αλλά µε µεγάλες αναπτυξιακές δυνατότητες.  

Τα βασικά προβλήµατα που αντιµετωπίζει µια αλλοδαπή εταιρεία µπορεί να συνοψιστούν 
στα εξής: Έλλειψη προβλεψιµότητας στο επιχειρηµατικό περιβάλλον, περίπλοκο νοµικό και 
κανονιστικό σύστηµα µε συχνά αντιφατικές διατάξεις, αδιαφάνεια, έλλειψη αποτελεσµατικής 
προστασίας των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας   

Η Κίνα έχει σηµειώσει σηµαντική πρόοδο προς µια ανοιχτή οικονοµία της αγοράς, όµως 
συνεχίζει να εξαρτά κατά µείζονα βαθµό τη διεύρυνση της ανάπτυξης µέσω της εξωστρέφειας, 
στην απεξάρτηση της οποίας στοχεύουν οι µεταρρυθµίσεις της Κυβέρνησης. Επί του παρόντος 
πάντως εξακολουθεί να υφίσταται η προστασία των εγχώριων εταιρειών, ειδικά των κρατικών 
επιχειρήσεων και η ενθάρρυνση των εξαγωγών. Παρατηρούνται συναφώς µη δασµολογικά 
εµπόδια στο εµπόριο, γραφειοκρατία και σε ορισµένες περιπτώσεις, περιττά διοικητικά µέτρα 
και εισαγωγικές διατυπώσεις, όπως πιστοποιητικά, ειδικές άδειες, συµµόρφωση µε συχνά 
µεταβαλλόµενα πρότυπα τεχνικών προδιαγραφών που, συνήθως παρεκκλίνουν από τους 
∆ιεθνείς Κανονισµούς και εισάγουν υπέρµετρους περιορισµούς, κλπ.  

Επίσης στην Κίνα διατηρούνται πολλά χαρακτηριστικά της κεντρικά προγραµµατιζόµενης 
οικονοµίας, µε πενταετή προγράµµατα, ρύθµιση οικονοµικών στόχων, στρατηγικές και στόχους.  
Η τεράστια κλίµακα και η πολυπλοκότητα της κινεζικής οικονοµίας µπορεί να καταστούν 
αποθαρρυντικές για µια επιχείρηση που στοχεύει στην είσοδό της σε αυτή αλλά µε την 
απαιτούµενη διάθεση πόρων, επίµονη, στοχευµένη και µεθοδική προσπάθεια, µπορεί να 
αποκτηθεί ένα δίκτυο επαφών σε ένα ευρύ φάσµα οργανισµών και η πρόσβαση σε δίκτυα 
διανοµής που εξασφαλίζουν µια ικανοποιητική παρουσία στην αγορά.  
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Ακόµη ο υπό κατάρτιση νέος Επενδυτικός νόµος απασχολεί την Ε.Ε. η οποία προσπαθεί να 
εξασφαλίσει ότι δε θα υπάρχει διαφορετική µεταχείριση των ξένων επενδυτών έναντι των 
εγχώριων (έχει παρατηρηθεί ότι οι κρατικά ελεγχόµενες εταιρείες τυγχάνουν ευνοϊκότερης 
µεταχείρησης έναντι των εγχωρίων ιδιωτικών εταιρειών διαστρεβλώνοντας τις δυνάµεις της 
αγοράς). Τα σηµεία που εστιάζει η Ε.Ε. είναι οι προβλέψεις για την ίδρυση joint ventures ώστε 
να µην είναι δυσµενέστεροι για τους αλλοδαπούς το καθεστώς απαλλοτριώσεων, οι λόγοι 
εθνικής ασφάλειας που αναφέρονται, οι όροι για επίβλεψη και επιθεώρηση (για τους 
τελευταίους θεωρείται ότι δεν χρειάζονται καθώς το αστικό δίκαιο καλύπτει την όποια 
παρέκκλιση). Επιπλέον, η όποια αρνητική λίστα θα πρέπει να επανεξετάζεται. 

Το 2015 στο πλαίσιο των δοµικών µεταρρυθµίσεων η κυβέρνηση απλοποίησε πολλές 
διοικητικές διαδικασίες που αφορούσαν κυρίως εγκρίσεις οικονοµικής δραστηριότητας. Ο 
αριθµός των απαιτουµένων για την έγκριση έναρξης νέας δραστηριότητας µειώθηκε σύµφωνα 
µε τις επίσηµες διακηρύξεις κατά 85% ενώ το σύστηµα των διαφορετικών αδειοδοτήσεων και 
πιστοποιητικών έχει αντικατασταθεί από µια ενοποιηµένη επιχειρηµατική άδεια. Επίσης, 
ακολουθείται µια σταδιακή πορεία αντικατάστασης του επιχειρηµατικού φόρου µε τον ΦΠΑ.    

Ο Υπουργός Οικονοµικών Lou Jiwein ανακοίνωσε ότι θα προωθηθεί φορολογική 
µεταρρύθµιση ώστε να µειωθούν περαιτέρω οι διάφορες διοικητικού χαρακτήρα επιβαρύνσεις 
των επιχειρήσεων ώστε να δηµιουργηθούν προϋποθέσεις αύξησης των επενδυτικών σχεδίων 
τους και ανάπτυξης της κερδοφορίας τους. Ο κατασκευαστικός κλάδος, η διαχείριση ακινήτων 
και οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης καταναλωτών θα είναι οι κλάδοι που θα υπάρξει µεταρρύθµιση 
στη φορολογία τους. Η προτεινόµενη αλλαγή αφορά την αντικατάσταση του φόρου πωλήσεων 
µε τον ΦΠΑ, ώστε µε το νέο σχεδιασµό οι εταιρείες να µην υποχρεούνται να καταβάλλουν φόρο 
επί των πωλήσεων και το περιθώριο κέρδους κάθε επιχείρησης να υπολογίζεται ευκολότερα και 
να µην υπάρχουν συσχετίσεις των επί µέρους επιβαρύνσεων (πρώτες ύλες, διοικητικά έξοδα 
κ.α.). 

 
5. 1 Προβλήµατα που συναντούν οι ξένες επιχειρήσεις 

Τα κυριότερα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι ξένοι εξαγωγείς στην προσπάθειά τους 
να εισέλθουν στην κινεζική αγορά αφορούν: 
1. Περιορισµοί στις Άµεσες Ξένες Επενδύσεις όπως η περιορισµένη πρόσβαση ή η υποχρεωτική 
κινεζική συµµετοχή σε κάποιους τοµείς π.χ. τοµέας ICT (τεχνολογίες πληροφορικής και 
τηλ/νιών, χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες (τράπεζες, ασφάλειες), νοµικές υπηρεσίες, υγεία, 
αυτοκινητοβιοµηχανία, σιδηροδροµικό υλικό, κατασκευές, πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Όροι 
για µεταφορά τεχνογνωσίας και διαδικασία προεγκρίσεων. 
 
2. ∆ηµόσιοι ∆ιαγωνισµοί, αναγκαιότητα πρόσβασης της Κίνας στην Government Procurement 
Agreement (GPA) του ΠΟΕ και ίση µεταχείριση εγχώριων και αλλοδαπών εταιρειών. 
 
3. Παραβίαση ∆ικαιωµάτων ∆ιανοητικής Ιδιοκτησίας, όπως παραποίηση, αντιγραφή ή 
αποµίµηση εµπορικού σήµατος. Η κακόβουλη κατοχύρωση εµπορικού σήµατος µπορεί να 
γίνεται µε στόχο είτε την απόσπαση χρηµάτων από την ελληνική εταιρεία, ώστε να της 
µεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη χρήση του (δικού της) εµπορικού σήµατος, είτε τον εκτοπισµό της 
ελληνικής εταιρείας από την αγορά, καθώς η κινεζική έχει ήδη κατοχυρώσει ως δικό της το 
εµπορικό σήµα της ελληνικής.  
Για τους λόγους αυτούς, συνιστάται στις ελληνικές επιχειρήσεις, πριν από οποιαδήποτε άλλη 
ενέργεια για την είσοδό τους στην κινεζική αγορά, να κατοχυρώνουν το εµπορικό τους σήµα και 
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τυχόν δικαιώµατα ευρεσιτεχνίας. Χρήσιµοι για τις ελληνικές εταιρείες είναι οι σχετικοί 
σύνδεσµοι της Ε.Ε.: http://www.ipkey.org, www.china-iprhelpdesk.eu και www.eusmecentre.org.cn.     

Τον Αύγουστο 2014 η Κυβέρνηση προέβη στη σύσταση τριών δικαστηρίων, για την 
εκδίκαση υποθέσεων προστασίας πνευµατικών δικαιωµάτων. Σε πρώτη φάση τι δικαστήρια 
αποφασίστηκε να ιδρυθούν στις πόλεις Πεκίνο, Γκουαντζού και Σαγκάη τα οποία µέχρι το τέλος 
του έτους ετέθησαν σε λειτουργία. Πρόκειται για τον τέταρτο διαχωρισµό, ανά είδος 
εκδικαζοµένων υποθέσεων, που η Λ∆Κ επιχειρεί λόγω της σπουδαιότητός τους. Μέχρι τώρα 
είχαν ιδρυθεί εξειδικευµένα δικαστήρια για ναυτιλιακά, στρατιωτικά και σιδηροδροµικά 
ζητήµατα. Το ∆εκέµβριο 2014 θεσµοθετήθηκε στην περιφέρεια Nanshan της επαρχίας Shenzhen 
διαδικασία υποβολής διαδικτυακά αιτήσεων για εκδίκαση υποθέσεων παραβίασης Πνευµατικών 
∆ικαιωµάτων (IP). Τα εµπλεκόµενα µέρη της αντιδικίας µπορούν να υποβάλλουν όλα τα 
στοιχεία της υποθέσεως µέσω διαδικτύου και οι δικαστές υποχρεούνται να αποφανθούν εντός 
τριών εργάσιµων ηµερών. Το δικαστήριο ήδη έχει εκδικάσει 500 υποθέσεις µέχρι τον Ιανουάριο 
2015.  

Από πλευράς Ε.Ε. δίνεται έµφαση στη στρατηγική προστασίας των πνευµατικών 
δικαιωµάτων. Τούτο υλοποιείται µέσω της συγκρότησης ενός θεσµικού µηχανισµού που 
περιλαµβάνει α) τον ∆ιάλογο επί των σχετικών  θεµάτων η οποία κυρίως δίδει την πολιτική 
προοπτική και είναι σε επίπεδο σχετικής Γενικής ∆/νσης Ε.Ε. και κινεζικού Υπουργείου 
Εµπορίου και β) την Οµάδα Εργασίας η οποία αποτελείται από ειδικούς και τεχνοκράτες. Άλλος 
πυλώνας είναι η συνεργασία των ευρωπαϊκών και κινεζικών εταιρειών δεδοµένου ότι οι 
τελευταίες συνειδητοποιούν τη σηµαντικότητα του θέµατος. Στόχος είναι η προσέγγιση αυτών 
για δράση και προστασία των κοινών συµφερόντων καθώς και η καλή συνεργασία µε τις Αρχές. 

Το θέµα της προστασίας των πνευµατικών δικαιωµάτων βρίσκεται στο επίκεντρο καθώς 
τον Ιανουάριο του 2015 ανακοινώθηκαν τα αποτελέσµατα επίσηµης έρευνας επί των 
διαδικτυακών παραγγελιών στη µεγάλη πλατφόρµα Alibaba, σύµφωνα µε την οποία το 40% των 
ελεγχθέντων παραγγελιών ήταν αντιγραφές. Πρέπει να σηµειωθεί ότι η επιλογή του δείγµατος 
ήταν καθοριστική καθόσον εστιάστηκε στα είδη ένδυσης και «αξεσουάρ» όπως τσάντες κ.α.  

 
4. Μη δασµολογικά εµπόδια στο εµπόριο, γραφειοκρατία και σε ορισµένες περιπτώσεις, περιττά 
διοικητικά µέτρα και εισαγωγικές διατυπώσεις, όπως πιστοποιητικά, ειδικές άδειες, 
συµµόρφωση µε συχνά µεταβαλλόµενα πρότυπα τεχνικών προδιαγραφών που, συνήθως 
παρεκκλίνουν από τους ∆ιεθνείς Κανονισµούς και εισάγουν υπέρµετρους περιορισµούς, κλπ. 
Όλα τα παραπάνω καθιστούν την εισαγωγική διαδικασία χρονοβόρα, δαπανηρή και σε 
ορισµένες περιπτώσεις, αποθαρρυντική. 
 Ειδικά η απαίτηση σύναψης πρωτοκόλλων και πιστοποιητικών υγείας – φυτοϋγείας για 
την εξαγωγή ζωικών και φυτικών προϊόντων, χρησιµοποιείται συχνά στην Κίνα ως εµπόδιο για 
το εµπόριο. Το γεγονός αυτό καθίσταται προφανές από την απαίτηση σχετικών πιστοποιητικών, 
ακόµα και για πλήρως επεξεργασµένα είδη, όπως το ελαιόλαδο, αλλά και από την 
αδικαιολόγητα χρονοβόρα διαδικασία σύναψής τους (τουλάχιστον 2 χρόνια ανά είδος). Ειδικά 
για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα ανέµενε κανείς, ένα πιστοποιητικό που ισχύει σε 
κάποιο Κ-Μ να επεκτείνεται και στα υπόλοιπα µε συνοπτικές διαδικασίες, εφόσον όλες οι χώρες 
ακολουθούν τους ίδιους κανονισµούς και πρότυπα. Παρόλα αυτά, τα πιστοποιητικά συνάπτονται 
διµερώς µε κάθε χώρα, ενώ κατά καιρούς παρατηρούνται αποκλίσεις ως προς τις απαιτήσεις 
ανάλογα µε τη χώρα προέλευσης και το τελωνείο εισόδου των προϊόντων. Από την Ε.Ε. ζητείται 
η άρση των υπαρχουσών απαγορεύσεων εισαγωγής βοδινού και αρνίσιου κρέατος, η 
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απλοποίηση της διαδικασίας για τα άλλα προϊόντα ζωικής προέλευσης και η εναρµόνιση της 
κινεζικής νοµοθεσίας µε τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας τροφίµων. 
 
5. Οι τεχνικοί κανονισµοί, τα πρότυπα και οι διαδικασίες συµµόρφωσης όπως για παράδειγµα το 
πιστοποιητικό Compulsory Certification System (CCC), αντίστοιχο του CE.  
 
6. Απαιτούµενες διαδικασίες αδειοδότησης για τον τοµέα των υπηρεσιών όπως 
χρηµατοοικονοµικές, τηλεπικοινωνίες, πληροφορικής. Η Ε.Ε. αιτείται αναλογικότητα και µη 
διάκριση για τις ξένες εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθώς και δυνατότητα ανεξάρτητης 
επανεξέτασης σε περίπτωση απόρριψης. Επίσης για τον τοµέα της ασφάλειας των ψηφιακών 
δεδοµένων των ξένων εταιρειών έχουν εκφραστεί ενστάσεις δεδοµένου ότι απαιτείται από τις 
ξένες εταιρείες η εντόπια αποθήκευση δεδοµένων (localization), η υποχρεωτική αποκάλυψη 
κωδίκων και κλειδιών αποκρυπτογράφισης.  
 
7. Η ενθάρρυνση της πολιτικής αγορών από την Κίνα σε τοµείς όπως το νοσοκοµειακό υλικό 
όπου υπάρχουν κατευθυντήριες γραµµές για προτίµηση κινεζικού εξοπλισµού και µηχανηµάτων.  
   
5. 2 Φορολογική επιβάρυνση επιχειρήσεων – φορολογικά κίνητρα 

Οι βασικοί φόροι που ισχύουν στην Κίνα, συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα. 
 

Πίνακας 6. Κατηγορίες φόρων στη Λ.∆. Κίνας 

Είδος Περιγραφή 

Φόρος εισοδήµατος 
επιχειρήσεων 

Από 1/1/2008 ισχύει ενιαίος συντελεστής φόρου εισοδήµατος εταιρειών 25%. 
Επιχειρήσεις υψηλής ή νέας τεχνολογίας και µικρές εταιρείες µε χαµηλά κέρδη 
είναι επιλέξιµες για φορολόγηση µε 15% και 20% αντίστοιχα. 
Υπάρχει δυνατότητα έκπτωσης από το φορολογητέο εισόδηµα επιχειρήσεων, µε 
τη χρήση πρώτων υλών και την αγορά φιλικών προς το περιβάλλον 
µηχανηµάτων επεξεργασίας, τα οποία υποδεικνύονται από την κεντρική 
Κυβέρνηση, καθώς και µε την εφαρµογή µεθόδων παραγωγής που 
καταναλώνουν λιγότερο νερό και ενέργεια.  
Τον Ιούλιο 2010 ανακοινώθηκε ότι ο συντελεστής φορολογίας των επιχειρήσεων 
που εγκαθίστανται στις δυτικές επαρχίες, θα µειωθεί σε 15%, από 1.1.2011 µέχρι 
31.12.2020.  

Φόρος Προστιθέµενης Αξίας 

Επιβάλλεται στις εισαγωγές προϊόντων, στην πώληση αγαθών και στην παροχή 
υπηρεσιών και κυµαίνεται από 13% έως 17% ανάλογα µε το προϊόν (13% για 
δηµητριακά, φυτικά έλαια, ζωοτροφές, πόσιµο νερό, χηµικά λιπάσµατα, 
φυτοφάρµακα και αγροτικά µηχανήµατα). ∆εν επιβάλλεται ΦΠΑ στις 
αγοραπωλησίες ακινήτων, για τις οποίες ισχύει ειδικός φόρος 30%-60% επί του 
κέρδους από την υπεραξία της γης. 
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Είδος Περιγραφή 

Φόρος κατανάλωσης 

Επιβάλλεται σε 14 κατηγορίες καταναλωτικών αγαθών που παράγονται, 
εισάγονται ή αποστέλλονται προς επεξεργασία στη Λ. ∆. Κίνας: τσιγάρα, 
αλκοολούχα ποτά και οινόπνευµα, καλλυντικά, κοσµήµατα και πολύτιµοι λίθοι, 
πυροτεχνήµατα, πετρελαιοειδή, ελαστικά αυτοκινήτων, µοτοσικλέτες, 
αυτοκίνητα, είδη γκολφ, ρολόγια πολυτελείας, σκάφη αναψυχής, ξυλάκια 
φαγητού µιας χρήσης, ξύλινα πατώµατα. 
Ο φόρος κατανάλωσης υπολογίζεται, είτε επί της ποσότητας, είτε επί της αξίας 
του προϊόντος. 

Εταιρικός φόρος 
Αφορά την παροχή υπηρεσιών (εκτός από τις υπηρεσίες επιδιόρθωσης), τη 
µεταφορά άυλων τίτλων και την αγοραπωλησία ακινήτων. Κυµαίνεται µεταξύ 
3% και 20%.  

Φόρος ακίνητης περιουσίας 
Αφορά ιδιοκτήτες και χρήστες ακινήτων. Υπολογίζεται στη βάση του 1,2% της 
αντικειµενικής αξίας του ακινήτου, ή στο 12% του καταβαλλόµενου ενοικίου.  

Φόρος φυσικών πόρων 
Επιβάλλεται στο αργό πετρέλαιο, το φυσικό αέριο, τον άνθρακα, σε ορυκτά και 
µέταλλα. Το ύψος του καθορίζεται από το Υπουργείο Οικονοµικών. 

Φόρος χαρτοσήµου 

Καταβάλλεται για τη σύναψη συµβολαίου για αγοραπωλησίες, χρονοµεριστική 
µίσθωση ακινήτου, µεταφορά εµπορευµάτων, αποθήκευση, ασφάλιση ακινήτου, 
δανεισµό. Ακόµα, για πιστοποιητικά ή άδειες που χορηγούνται από το 
Υπουργείο Εµπορίου Λ.∆. Κίνας. Κυµαίνεται µεταξύ 0,005% και 0,1% της 
αξίας των συναλλαγών. 

Φόρος αστικής δόµησης και 
συντήρησης 

Από την 1/12/2010 οµογενοποιείται το σύστηµα φορολόγησης κινεζικών και 
αλλοδαπών επιχειρήσεων και ο συγκεκριµένος φόρος επιβάλλεται πλέον και στις 
ξένες επιχειρήσεις. Κυµαίνεται µεταξύ 1% και 7% επί του φόρου εισοδήµατος ή 
του ΦΠΑ.  

Προσαυξήσεις εκπαίδευσης 

Από την 1/12/2010 οµογενοποιείται το σύστηµα φορολόγησης κινεζικών και 
αλλοδαπών επιχειρήσεων και ο συγκεκριµένος φόρος επιβάλλεται πλέον και στις 
ξένες επιχειρήσεις. Ανέρχεται σε 3% επί του φόρου εισοδήµατος ή του ΦΠΑ ή 
του φόρου κατανάλωσης. 

Φόρος εισοδήµατος φυσικών 
προσώπων 

Επιβάλλεται στους µισθούς και στα ηµεροµίσθια των φυσικών προσώπων που 
απασχολούνται στην Κίνα. Εισοδήµατα κάτω των 3.500 γιουάν / µήνα είναι 
αφορολόγητα. Από κει και πάνω, ισχύει κλίµακα φόρου που κυµαίνεται µεταξύ 
5%-45% επί του φορολογητέου εισοδήµατος (=συνολικό µηνιαίο εισόδηµα – 
αφορολόγητο ποσό / µήνα). 

 

Ισχύει Συµφωνία Αποφυγής ∆ιπλής Φορολογίας µεταξύ Ελλάδας και Κίνας, στην οποία 
προβλέπεται ότι τα κέρδη επιχείρησης µε µόνιµη εγκατάσταση στην Κίνα, φορολογούνται στην 
Κίνα µόνο ως προς το τµήµα αυτών που αποδίδεται στη µόνιµη εγκατάσταση. 
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Φορολογικά κίνητρα 

Ισχύουν εκπτώσεις ή και απαλλαγή από το φόρο εισοδήµατος επιχειρήσεων, ως εξής:  
 

Πίνακας 7. Μείωση / απαλλαγή από το φόρο εισοδήµατος επιχειρήσεων  

∆ραστηριότητα Κίνητρο 

Γεωργία, κτηνοτροφία, δασοκοµία, αλιεία 50% ως και πλήρης φορολογική απαλλαγή για πάντα 

Έργα υποδοµής όπως λιµάνια, αεροδρόµια, 
σιδηρόδροµοι, αυτοκινητόδροµοι, σταθµοί παραγωγής 
ενέργειας, κα. 

3 χρόνια απαλλαγή + 3 χρόνια µε έκπτωση 50% στο φόρο 
που αναλογεί. Ισχύει από τον πρώτο χρόνο που η 
επιχείρηση / έργο εµφανίζει έσοδα. 

Έργα περιβαλλοντικής προστασίας, µείωσης εκποµπών 
ρύπων, διαχείρισης υδάτων, αποβλήτων, απορριµµάτων, 
αφαλάτωση υδάτων. 

3 χρόνια απαλλαγή + 3 χρόνια µε έκπτωση 50% στο φόρο 
που αναλογεί. Ισχύει από τον πρώτο χρόνο που η 
επιχείρηση / έργο εµφανίζει έσοδα. 

Επιχειρήσεις νέας / υψηλής τεχνολογίας που 
εγκαθίστανται στις πόλεις / περιοχές: νήσος Hainan, 
Shantou, Shenzhen, περιοχή Pudong της Σαγκάης, 
Xiamen και Zhuhai  

2 χρόνια απαλλαγή + 3 χρόνια µε έκπτωση 50% στο φόρο 
που αναλογεί. Ισχύει από τον πρώτο χρόνο που η 
επιχείρηση εµφανίζει έσοδα. 

Επιχειρήσεις ανάπτυξης λογισµικού 
2 χρόνια απαλλαγή + 3 χρόνια µε έκπτωση 50% στο φόρο 
που αναλογεί. Ισχύει από τον πρώτο χρόνο που η 
επιχείρηση εµφανίζει κέρδη. 

Επιχειρήσεις παραγωγής ολοκληρωµένων κυκλωµάτων 
µε επενδεδυµένο κεφάλαιο τουλάχιστον 8 δισ. γιουάν 

5 χρόνια απαλλαγή + 5 χρόνια µε έκπτωση 50% στο φόρο 
που αναλογεί. Ισχύει από τον πρώτο χρόνο που η 
επιχείρηση εµφανίζει κέρδη. 

Επιχειρήσεις παραγωγής ολοκληρωµένων κυκλωµάτων 
συγκεκριµένων προδιαγραφών 

Από 2 ως 5 χρόνια απαλλαγή + από 3 ως 5 χρόνια µε 
έκπτωση 50% στο φόρο που αναλογεί. Ισχύει από τον 
πρώτο χρόνο που η επιχείρηση εµφανίζει κέρδη. 

 
5. 2.1 Επιβολή φορολογίας σε διασυνοριακές συναλλαγές ηλεκτρονικού εµπορίου 
 Η Κίνα προέβη από την 8η Απριλίου 2016 σε νέο πλαίσιο φορολόγησης των 
διασυνοριακών συναλλαγών ηλεκτρονικού εµπορίου. Οι αρχικές εκτιµήσεις παραγόντων της 
αγοράς ήδη κάνουν λόγο για επιβαρύνσεις οι οποίες θα αυξήσουν τις τιµές σε προϊόντα όπως 
τρόφιµα, είδη υγιεινής και χαµηλού κόστους τρόφιµα. Ειδικότερα οι νέες ρυθµίσεις που 
ανακοίνωσε το Υπ. Οικονοµικών και η Κρατική Υπηρεσία Φορολογίας στις 24 Μαρτίου 
προβλέπουν την επιβολή φόρου προστιθεµένης αξίας (17%) και φόρου κατανάλωσης αναλόγως 
την αξία των προϊόντων που αγοράζονται. 
 Στο παρελθόν οι αγοραστές κατέβαλαν µονάχα έναν φόρο ανά ταχυδροµικό πακέτο 
παραγγελίας µε συντελεστές επί της αξίας των προϊόντων, οι οποίοι κυµαίνονταν από 10% µέχρι 
και 50%. Προϊόντα που εισάγονταν χύµα, σε µεγάλες συσκευασίες, µέσω άλλων διόδων, δίχως 
ετικέτες, υπόκειντο σε δασµό, ΦΠΑ και φόρο κατανάλωσης σύµφωνα µε τις γενικές ρυθµίσεις 
που προβλέπονται και οι οποίες ήταν σε πολλές περιπτώσεις 20-50% υψηλότερες των προϊόντων 
που διακινούνται µέσω διασυνοριακού εµπορίου. 
 Η διαφορά αυτή δηµιούργησε µη ίσους όρους ανταγωνισµού µεταξύ των παραγόντων 
της αγοράς και για το λόγο αυτό η κυβέρνηση ανέλαβε να διαµορφώσει το νέο θεσµικό πλαίσιο. 
Οι νέες ρυθµίσεις προβλέπουν την κατάργηση καταβολής φόρου για προϊόντα τα οποία ο 
αντίστοιχος φόρος είναι µέχρι 50 γιουάν. Αντιθέτως πακέτα που περιέχουν προϊόντα αξίας άνω 
των 2.000 γιουάν και αφορούν ένα φυσικό πρόσωπο θα υποχρεώνονται σε καταβολή 
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τελωνειακού δασµού. Επίσης όταν φυσικό πρόσωπο πραγµατοποιεί ετησίως συναλλαγές άνω 
των 20.000 γιουάν θα υπόκεινται επιπρόσθετα σε σηµαντική φορολογική επιβάρυνση. ∆ηλαδή 
δεν θα υπάρχει τελωνειακή επιβάρυνση για αγορές µέχρι 2.000 γιουάν ανά αποστολή (µέχρι 
σήµερα το ποσό ήταν 1.000 γιουάν για κάθε φυσικό πρόσωπο) και µη υπερβαίνοντας τις 20.000 
γιουάν ετησίως. Αν πραγµατοποιήσει αγορά ενός προϊόντος αξίας άνω των 2.000 γιουάν τότε θα 
καταβάλει το σύνολο του αντίστοιχου φόρου σύµφωνα µε τη γενική ρύθµιση για δασµούς στις 
εµπορικές συναλλαγές (ουσιαστικά θα έχει την ίδια επιβάρυνση αν το αγόραζε από κατάστηµα 
λιανικής). Σε περίπτωση όµως που ο καταναλωτής επιστρέψει το προϊόν εντός 30 ηµερών τότε 
θα µπορούσε να διεκδικήσει την επιστροφή του καταβληθέντος φόρου. 
 Η νέα φορολογική πολιτική προβλέπει επίσης την επιβολή ΦΠΑ και φόρου 
κατανάλωσης σε όλα τα προϊόντα ανεξαρτήτως αξίας. Ωστόσο αγαθά εισαγόµενα µέσω e-
commerce διασυνοριακών πλατφορµών υποχρεούνται να καταβάλλουν το 70% του 
αντιστοιχούντος ΦΠΑ και φόρου κατανάλωσης. ∆ηλαδή αν για ένα εισαχθέν προϊόν πρέπει να 
καταβληθεί ΦΠΑ και φόρος κατανάλωσης τότε το ποσό που αναλογεί είναι 32,9% (ΦΠΑ 
19%+30% φόρος κατανάλωσης) Χ 70%.   
 Για εταιρείες που ασχολούνται αποκλειστικά µε τη διακίνηση των προϊόντων τους µέσω 
πλατφόρµας ηλεκτρονικού εµπορίου, εκµεταλλευόµενες τις προνοµιακές πολιτικές που ίσχυαν 
µέχρι σήµερα για τις e-commerce πλατφόρµες, σύµφωνα µε τις οποίες υπήρχε διαφορετική 
φορολόγηση οι νέες ρυθµίσεις προοιωνίζουν ένα µεταβατικό στάδιο προσαρµογής που 
οπωσδήποτε θα είναι κρίσιµο για την επιβίωσή τους. Προφανώς τα νέα µέτρα θα επηρεάσουν το 
καθεστώς bonded warehousing και τις απευθείας αγορές µέσω κρατικών εταιρειών 
ταχυµεταφορών.  
 Καθώς οι Κινέζοι καταναλωτές έχουν επιδείξει σηµαντική έφεση στην αγορά προϊόντων 
από το εξωτερικό µέσω του διαδικτύου, καταγράφοντας µάλιστα το 2015 αύξηση των 
διασυνοριακών συναλλαγών 30% µονάχα µέσω e-commerce, παρότι υπήρξε πτώση 7% στις 
εισαγωγές και εξαγωγές, οι επιπτώσεις στη συνολική εξέλιξη του εµπορίου είναι προφανές ότι 
θα επιδράσουν στην οικονοµική ανάπτυξη. 
 Η νέα πολιτική θα εφαρµοστεί πιλοτικά στα τελωνεία της πόλεως Guangzhou. Ωστόσο 
εκφράζεται αµφιβολία για την επιβολή της τελικά σε παν-κινεζική κλίµακα. Σε κάθε περίπτωση 
είναι χαρακτηριστικό ότι ήδη οι ενδιαφερόµενοι έχουν αρχίσει να κάνουν κινήσεις 
προσαρµογής. Για παράδειγµα αυστραλιανές εταιρείες ανακοίνωσαν ότι θα πωλούν προϊόντα 
τους µέσω των δικών τους κινεζικών online καταστηµάτων που διατηρούν σε κινεζική γλώσσα 
αντί των κινεζικών διασυνοριακών φορέων ηλεκτρονικού εµπορίου, καθώς η πρώτη επιλογή 
προσδίδει ευελιξία σε σχέση µε τις νέες φορολογικές επιβαρύνσεις. 
 
5.3  Πιλοτικές Ζώνες Ελευθέρου Εµπορίου  

Το Σεπτέµβριο του 2013 εγκαινιάστηκε η πιλοτική Ζώνη Ελευθέρου Εµπορίου της Σαγκάης 
(http://www.ftz-shanghai.com/), η οποία προβάλλεται ως ένα φιλόδοξο και καινοτόµο εγχείρηµα σε 
σχέση µε τις ήδη λειτουργούσες στη χώρα. Η Ζώνη στην περιοχή Pudong της Σαγκάης έχει 
καταστεί ο χώρος όπου υλοποιούνται πολιτικές µεταρρυθµίσεων της αγοράς όπως οι 
χαλαρότεροι έλεγχοι στις ξένες επενδύσεις, η σταδιακή κατάργηση «αρνητικής λίστας», 
ευνοϊκότεροι όροι κίνησης κεφαλαίων και ελέγχου συναλλάγµατος, ταχύτερες διοικητικές 
διαδικασίες κλπ. Συγκεκριµένα ως  κυριότερες πολιτικές που θα λάβουν χώρα προωθούνται οι 
εξής: 

Σύσταση εταιρειών εξ ολοκλήρου ξένου κεφαλαίου, εταιρικός φόρος 15%, άνευ δασµών 
εισαγωγή υλικών προς χρήση στις εγκαταστάσεις των εδρασµένων εταιρειών, πολιτικές 
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αποθήκευσης που επιτρέπουν την απεριόριστη χρονικά αποθήκευση στη Ζώνη,  απελευθέρωση 
ισοτιµιών, ελεύθερη µετατροπή γιουάν, πολιτικές µεταποίησης που επιτρέπουν την πώληση 
στην κινεζική αγορά µε καταβολή φόρων που αναλογούν σε χρησιµοποιούµενα εισαγόµενα 
εξαρτήµατα του τελικού προϊόντος.  

Η Ζώνη της Σαγκάης επεκτείνεται σταδιακά (ήδη η έδρα του Χρηµατιστηρίου Σαγκάης 
είναι εντός της Ζώνης), δίνει έµφαση στη θεσµική καινοτοµία, τον χρηµατοοικονοµικό τοµέα 
και στην µη ύπαρξη ελέγχου εκ των προτέρων. Η Αρνητική Λίστα αναθεωρήθηκε µε άνοιγµα 
του τοµέα υπηρεσιών και όλο και περισσότερες µορφές οικονοµικής – επενδυτικής 
δραστηριότητας είναι εφικτές. Πάντως από πλευράς αρκετών ευρωπαϊκών εταιρειών 
αναφέρονται πολλά ρυθµιστικά εµπόδια και έλλειψη προβλεψιµότητας του νοµοθετικού 
πλαισίου. Επίσης, οι ευρωπαϊκές εταιρείες επιζητούν µεγαλύτερη πρόσβαση σε χρηµατοδότηση 
και άλλες υπηρεσίες, στο άνοιγµά τους στο χρηµατιστήριο, στη χαλάρωση των όρων θεώρησης 
εισόδου για τα ξένα ταλέντα και σε ίση πρόσβαση σε θέµατα µεταφορικών υπηρεσιών.  

Η Ζώνη τελεί υπό την εποπτεία της Κεντρικής Τράπεζας. Η έναρξη δραστηριότητας µιας 
εταιρείας στη Ζώνη δίδει τη δυνατότητα ελεύθερης µετατροπής νοµίσµατος, ελεύθερης 
µεταφοράς κεφαλαίων µε δηµιουργία τραπεζικών λογαριασµών.  

Συγκεκριµένα για τις ελληνικές επιχειρήσεις όπως µας αναφέρθηκε από στέλεχος της εν 
λόγω Ζώνης παρουσιάζονται οι εξής ευκαιρίες: Η αποκόµιση κερδών εντός της Ζώνης 
Ελευθέρου Εµπορίου της Σαγκάης και η επιστροφή αυτών στην Ελλάδα χωρίς περιορισµούς, η 
επένδυση σε κινεζικές επιχειρήσεις και η δραστηριοποίηση των ελληνικών χρηµατοπιστωτικών 
ιδρυµάτων.  

Η πολιτική των Ζωνών Ελευθέρου Εµπορίου µετά τη Σαγκάη επεκτείνεται καθώς θα 
δηµιουργηθούν οι κάτωθι τρεις νέες Ζώνες: 

Η Ζώνη της Guangdong που θα αναφέρεται κυρίως στο Hong Kong και το Macau και θα 
εστιάζει στον τοµέα των σύγχρονων µορφών υπηρεσιών, τα χρηµατοοικονοµικά και την 
τεχνολογική έρευνα. Η Ζώνη της Fujian θα αναφέρεται στην Ταϊβάν µε έµφαση στις 
διαµετακοµιστικές υπηρεσίες και τη ναυτιλία, ενώ η αντίστοιχη της Tianjin θα έχει ως κύριο 
σηµείο αναφοράς την Συµφωνία Ελευθέρου Εµπορίου µε την Κορέα µε κύριους τοµείς τη 
βιοµηχανία και ειδικότερα την αεροπλοΐα και τη ναυπηγική (βλ. χάρτη παραρτήµατος).   

Η εθνική πολιτική επί του θέµατος ακολουθεί την προώθηση των µεταρρυθµίσεων εκ των 
άνω, τον έλεγχο της Κυβέρνησης (δεδοµένης της µεγάλης καµπάνιας κατά της διαφθοράς) και οι 
βασικές αρχές καλής λειτουργίας περιλαµβάνουν τη θέσπιση προτεραιοτήτων, τον καθορισµό 
χρονοδιαγραµµάτων και ευθυνών, τον εντοπισµό των όποιων δυσκολιών και τη διευκόλυνση του 
εµπορίου. 

Η κυβέρνηση στις 20.4.2015 εξέδωσε την «Αρνητική Λίστα» επί των επενδύσεων στις 
Ζώνες Ελευθέρου Εµπορίου (Negative List for Foreign Investment) µε ισχύ από 8.5.201528. O 
αριθµός των γενικών τοµέων είναι 15 (π.χ. εκπαίδευση, επιστηµονική έρευνα, βιοµηχανική 
παραγωγή κ.α.) οι οποίοι εξειδικεύονται σε 50 υπο-τοµείς οι οποίοι µε τη σειρά τους 
εξειδικεύονται σε 122 επενδυτικές πράξεις (από 190 που περιελάµβανε τη προηγούµενη).  Για 
όλες τις βιοµηχανίες που δεν περιέχονται σε αυτή, οι ξένοι επενδυτές απολαµβάνουν ίσης 
µεταχείρισης µε τις εγχώριες εταιρείες. Παρόλα αυτά για τις ξένες επενδύσεις που άπτονται 
θεµάτων εθνικής ασφάλειας έχουν εφαρµογή οι διατάξεις περί εθνικής ασφάλειας (Foreign 
Investment National Security Review).  Σηµειώνεται ότι η «Αρνητική Λίστα» διαφοροποιείται 
από τα ισχύοντα στη λοιπή επικράτεια όπου ισχύει ο Επενδυτικός Κατάλογος (Catalogue for the 

                                                           
28 http://www.china-briefing.com/news/2015/04/30/new-free-trade-zones-explained-part-ii-negative-list.html  
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Guidance of Foreign Investment Industries (Amended in 2015) 29  και είναι διαθέσιµη στην 
ιστοσελίδα http://www.gov.cn/zhengce/content/2015-04/20/content_9627.htm.   
 

6.  Τραπεζικός Τοµέας 
Η διάρθρωση του τραπεζικού συστήµατος  της Κίνας έχει ως κάτωθι:  
Ρυθµιστικοί φορείς: People’s Bank of China  (PBOC), State Administration of Foreign 

Exchange (SAFE) και  China Banking Regulatory Commission (CBRC). 
Η People’s Bank of China - PBOC αποτελεί την Κεντρική Τράπεζα της Κίνας έχοντας 

όλες τις σχετικές λειτουργίες όπως τη χάραξη και την εφαρµογή της  νοµισµατικής πολιτικής, η 
διαχείριση των συναλλαγµατικών αποθεµάτων των αποθεµάτων χρυσού κλπ.   

Η PBOC επιβλέπει την Επιτροπή ∆ιαχείρισης Ξένου Συναλλάγµατος (SAFE) ως προς 
την εφαρµογή των σχετικών πολιτικών. Η τελευταία αποτελεί τον κυβερνητικό οργανισµό  που 
εκπονεί τoυς κανονισµούς και τις διατάξεις που διέπουν τις δραστηριότητες της αγοράς ξένου 
συναλλάγµατος, προωθεί την ανάπτυξη της αγοράς συναλλάγµατος και προτείνει στην Κεντρική 
Τράπεζα πολιτικές συναλλαγµατικών ισοτιµιών. Η Ρυθµιστική Επιτροπή του κινεζικού 
τραπεζικού τοµέα (CBRC) λειτουργεί από το 2003 µε στόχο τη βελτίωση της επίβλεψης 
λειτουργίας του τραπεζικού τοµέα ώστε η Κεντρική Τράπεζα να έχει ως βασική λειτουργία τη 
µακροοικονοµική και νοµισµατική πολιτική.  

Οι µεγαλύτερες πέντε κρατικές τράπεζες στην Κίνα, οι οποίες  αποτελούν την απόλυτη 
πλειοψηφία του τραπεζικού δανεισµού στην Κίνα είναι οι εξής: 1)Industrial and Commercial 
Bank of China (ICBC), 2) Bank of China (BOC), 3) China Construction Bank (CCB), 4) 
Agricultural Bank of China (ABC), και 5)  Bank of Communications (BOCOM)  

Οι πέντε αυτές τράπεζες από κοινού καλύπτουν πάνω από το ήµισυ των δανείων και των 
καταθέσεων της τραπεζικής αγοράς. Κάποιες εξ αυτών κατατάσσονται στις µεγαλύτερες 
τράπεζες όπως η ICBC και η CCB οι οποίες αποτελούν την πρώτη και δεύτερη αντιστοίχως στον 
κόσµο. Το κράτος µέσω του Υπουργείου Οικονοµικών συνεχίζει να κατέχει την πλειοψηφία των 
µετοχών στις τράπεζες αυτές.   

Επίσης, υπάρχουν τρεις µεγάλες αναπτυξιακές τράπεζες οι οποίες έχουν ως σκοπό τη 
χρηµατοδότηση της οικονοµικής και εµπορικής ανάπτυξης και των κρατικών επενδυτικών 
σχεδίων, ήτοι η Agricultural Development Bank of China (ADBC), η China Development Bank 
(CDB) και η Export-Import Bank of China (EXIM), οι οποίες λειτουργούν από το 1994.  

Συνολικά στη Λαϊκή ∆ηµοκρατία της Κίνας λειτουργούν 1000 τραπεζικά ιδρύµατα ο 
αριθµός των οποίων όµως, συγκρινόµενος µε τις ΗΠΑ η οποία διαθέτει 8000, θεωρείται 
ανεπαρκής (η γεωγραφική διαµόρφωση της χώρας είναι επίσης µεγαλύτερη και πέραν της 
σύγκρισης των δύο χωρών στον αριθµό υπάρχει σηµαντική υστέρηση των υπηρεσιών) καθόσον 
πολλές περιοχές και χωριά δεν εξυπηρετούνται και οι µικρές τράπεζες δεν έχουν δυνατότητες 
χρηµατοδοτήσεων. 

Από τις µεγάλες εµπορικές τράπεζες οι οποίες έχουν επιδείξει αξιοσηµείωτη επίδοση τα 
τελευταία χρόνια αναφέρονται η CITIC Bank, η China Everbright Bank, και η China Minsheng 
Bank. Συνολικά υπάρχουν 132 «αστικές» εµπορικές τράπεζες και πολλές ακόµη τοπικές 
τράπεζες και αγροτικοί πιστωτικοί συνεταιρισµοί που καλύπτουν το 80% του δανεισµού των 
αγροτικών περιοχών.   

Στην Κίνα λειτουργούν  καταχωρηµένες ξένες τράπεζες υπό το ίδιο ρυθµιστικό πλαίσιο 
και µε ανάλογες εργασίες µε τις εγχώριες. Υποκαταστήµατα ξένων τραπεζών µπορούν να 
δραστηριοποιηθούν στον τοµέα του ξένου συναλλάγµατος και µε περιορισµούς στις εργασίες µε 

                                                           
29 http://www.fdi.gov.cn/1800000121_39_4830_0_7.html  
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κινεζικό νόµισµα. Προκειµένου να έχουν παρουσία στη χώρα οι ξένες τράπεζες πρέπει να 
υποβάλλουν σχετική αίτηση στη Ρυθµιστική Επιτροπή του κινεζικού τραπεζικού τοµέα (CBRC) 
και να λάβει έγκριση από Επιτροπή ∆ιαχείρισης Ξένου Συναλλάγµατος (SAFE) διαδικασίες που 
συνήθως αποβαίνουν µακροχρόνιες. Το µερίδιο αγοράς των ξένων τραπεζών είναι ιδιαίτερα 
µικρό, ανέρχεται σε µόλις 2% τη στιγµή που στις ΗΠΑ φθάνει το 20%.  

∆εδοµένου ότι οι κρατικές τράπεζες, δανείζουν κυρίως είτε κρατικές εταιρείες είτε πολύ 
µεγάλες ιδιωτικές, τούτο έχει ως συνέπεια οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις να µην έχουν πρόσβαση 
σε τραπεζικά δανειακά κεφάλαια και να καταφεύγουν στο σκιώδη τραπεζικό τοµέα της Κίνας 
(trusts, money-market funds, τοκογλύφους, κ.λπ.), ο οποίος επιβάλλει εξαιρετικά υψηλά 
επιτόκια δανεισµού. Σύµφωνα µε εκτιµήσεις, ο σκιώδης τραπεζικός τοµέας (κατά την επίσηµη 
ορολογία non-financing guarantee sector) αντιστοιχεί στο 30% των συνολικών τραπεζικών 
κεφαλαίων και αντιπροσωπεύει σηµαντικό ποσοστό του χρέους των τοπικών κυβερνήσεων.  Στο 
πλαίσιο στενότερου ελέγχου του σκιώδους τραπεζικού τοµέα, το Κρατικό Συµβούλιο, ανώτατο 
κυβερνητικό όργανο, εξέδωσε το ∆εκέµβριο το Έγγραφο 107, µε το οποίο αναγνωρίζει µεν ότι 
το σκιώδες τραπεζικό σύστηµα είναι αναπόφευκτο και ωφέλιµο για τη χρηµατοδοτική 
λειτουργία της οικονοµίας, αλλά χρήζει περαιτέρω ελέγχου και θεσµοποίησης, ιδιαίτερα σε ό,τι 
αφορά εταιρείες internet finance και εταιρείες που δέχονται καταθέσεις πελατών, χωρίς να 
διαθέτουν σχετική άδεια λειτουργίας. 

Εκτιµάται ότι, µέσω του εν λόγω πιλοτικού σχεδίου, µέρος του σκιώδους τραπεζικού 
τοµέα θα ενταχθεί σε νοµίµως θεσµοθετηµένες τραπεζικές δοµές, εξέλιξη που θα αυξήσει την 
ευστάθεια του κινεζικού χρηµατοοικονοµικού συστήµατος, αµφιβολίες περί του οποίου έχουν 
ενταθεί το τελευταίο διάστηµα, τόσο λόγω των στοιχείων που δείχνουν αφενός αυξηµένα 
επίπεδα πιστωτικής επέκτασης που υπερβαίνουν το ρυθµό αύξησης του Α.Ε.Π. και αφετέρου 
αυξηµένα επίπεδα επισφαλειών και NPL, όσο και λόγω θεσµικών παρεµβάσεων της Κεντρικής 
Τράπεζας της Κίνας στη διατραπεζική αγορά, που εντείνουν την αβεβαιότητα των 
εµπλεκόµενων. 

Ας σηµειωθεί εδώ ότι τον ∆εκέµβριο του 2013 η Κεντρική Τράπεζα απαγόρευσε τις 
συναλλαγές µε το ψηφιακό νόµισµα Bitcoin και τα λοιπά ψηφιακά νοµίσµατα δεδοµένου ότι 
είχαν αρχίσει να υιοθετούνται σε µεγάλη έκταση πολλές περιπτώσεις εξαπάτησης µε αντίστοιχα 
νοµίσµατα. 

Η Κεντρική Τράπεζα της Κίνας προέβη τον Φεβρουάριο του 2015 στη δεύτερη µέσα σε 
τρεις µήνες µείωση των επιτοκίων (η προηγούµενη 21.11.2014). Συγκεκριµένα προέβη στη 
µείωση του βασικού επιτοκίου δανεισµού (benchmark lending rate) κατά 25 µονάδες βάσης στο 
5,35% ενώ το βασικό επιτόκιο καταθέσεων µειώθηκε στον ίδιο βαθµό φθάνοντας το 2,5%.  

Η Κεντρική Τράπεζα έδωσε επίσης µεγαλύτερη ελαστικότητα για τα επιτόκια 
καταθέσεων καθορίζοντας την οροφή αυτών που χορηγούνται από τα χρηµατοπιστωτικά 
ιδρύµατα σε 1,3 φορές επί του βασικού έναντι 1,2 που ίσχυε ως τώρα.   

Σύµφωνα µε το ανακοινωθέν της Τράπεζας, ως βασικοί στόχοι περιγράφονται  η 
οµαλότερη λειτουργία της αγοράς, η µείωση του κόστους της χρηµατοδότησης και η δηµιουργία 
ενός κατάλληλου οικονοµικού και χρηµατοδοτικού περιβάλλοντος για τον επιθυµητό 
µετασχηµατισµό της οικονοµίας. Η εν λόγω εξέλιξη πάντως συνδέεται µε τον χαµηλό 
πληθωρισµό και την συνεχόµενη µεγάλη πτώση των τιµών παραγωγού τους τελευταίους µήνες, 
εξελίξεις που δηµιούργησαν φόβους για εµφάνιση φαινοµένων αποπληθωρισµού και έδωσαν 
ώθηση στα πραγµατικά επιτόκια δανεισµού. Επίσης ως ένα µέτρο που θα αναθερµάνει την 
οικονοµία, η οποία εισέρχεται σε µια περίοδο χαµηλότερης ποσοτικά µεν αλλά ποιοτικής δε 
ανάπτυξης υπό την επωνυµία “New Normal”. Ακόµη, τα χαµηλότερα επιτόκια στοχεύουν στην 
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αναζωογόνηση της χειµαζόµενης αγοράς ακινήτων η οποία τον Φεβρουάριο του 2015 
παρουσίασε πτώση 3,84% στη µέση τιµή νεόδµητων σπιτιών σε ετήσια βάση.  

Σηµειώνεται ακόµη ότι η Κεντρική Τράπεζα στις 4 Φεβρουαρίου 2015 ανακοίνωσε 
µείωση στα υποχρεωτικά αποθέµατα των τραπεζών για πρώτη φορά µετά το Μάϊο του 2012 
στοχεύοντας στη διοχέτευση ρευστότητας στην αγορά και την αντιµετώπιση της οικονοµικής 
επιβράδυνσης και της ελλοχεύουσας τάσης αποπληθωρισµού. Το ποσοστό των αποθεµάτων 
αυτών καθορίστηκε στο 19,5% (από 20%) για τις µεγάλες τράπεζες, ήτοι µείωση κατά 50 
µονάδες βάσης το οποίο θα απελευθερώσει 600 δις γιουάν (96 δις δολ. ΗΠΑ) από τα τραπεζικά 
διαθέσιµα, κάτι που µε τα πολλαπλασιαστικά αποτελέσµατα θα σηµαίνει 2-3 τρις γιουάν 
διαθέσιµα για δανειοδότηση.   

Με τις απανωτές χρηµατιστηριακές κρίσεις του 2015 και για να ευνοηθεί η ρευστότητα 
στην αγορά τα παραπάνω µέτρα επαναλήφθηκαν αρκετές φορές µέσα στο έτος.     

Ο Κινέζος Π/Θ στην Σύνοδο του Εθνικού Λαϊκού Κογκρέσου (Μάρτιος 2015) ανέφερε 
ότι η Κυβέρνηση θα ενθαρρύνει ιδιώτες επενδυτές να προβούν, σύµφωνα µε την κείµενη 
νοµοθεσία, στην ίδρυση µικρών και µεσαίων τραπεζών και άλλων χρηµατοοικονοµικών 
οργανισµών.  

 
6.1  Έλεγχος Συναλλάγµατος 

Η ροή συναλλάγµατος, όπως αναφέρθηκε, υπόκειται στον έλεγχο της Κρατικής Αρχής 
Συναλλάγµατος (State Administration of Foreign Exchange – SAFE). Οι εταιρείες ξένου 
κεφαλαίου µπορούν να διατηρούν λογαριασµούς σε συνάλλαγµα, ωστόσο υποχρεούνται να τους 
διακρίνουν σε λογαριασµούς κεφαλαίου και τρεχούµενους. Στους πρώτους διατηρείται το ξένο 
κεφάλαιο που συνεισφέρουν οι µέτοχοι, δάνεια σε ξένο νόµισµα κλπ., ενώ στους  τρεχούµενους, 
συνάλλαγµα για την καθηµερινή κίνηση της επιχείρησης. Οι συναλλαγές από τους 
λογαριασµούς κεφαλαίου υπόκεινται στην έγκριση του SAFE, ενώ από τους τρεχούµενους 
γίνονται ελεύθερα. 

Οι εταιρείες ξένου κεφαλαίου επιτρέπεται να λαµβάνουν δάνεια, τόσο σε γιουάν, όσο και 
σε ξένο νόµισµα. Τα δάνεια σε ξένο νόµισµα πρέπει να δηλώνονται στην Αρχή SAFE. 

Στις εταιρείες ξένου κεφαλαίου, ο επενδυτής µπορεί να επαναπατρίσει τα κέρδη από τη 
λειτουργία της επιχείρησης, εφόσον αποσβεσθούν πρώτα ζηµιές προηγούµενων χρόνων και 
αποπληρωθούν φόροι που αναλογούν. Στην εξ Ολοκλήρου Ξένη Εταιρεία και στην Μετοχική 
Μικτή Εταιρεία ο επαναπατρισµός του εταιρικού κεφαλαίου µπορεί να γίνει µόνο στη λήξη της 
διάρκειας ζωής της επιχείρησης ή σε περίπτωση εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας. 
Αντίθετα στη Συνεταιριστική Μικτή Εταιρεία, µπορεί να γίνει νωρίτερα, µε τη συγκατάθεση των 
εταίρων.  

Το εισόδηµα που λαµβάνουν αλλοδαποί εργαζόµενοι στις εταιρείες ξένου κεφαλαίου 
µπορεί να επαναπατρισθεί, εφόσον παρακρατηθεί ο αναλογών φόρος εισοδήµατος φυσικών 
προσώπων. 

Το 2015 παρατηρήθηκε µια µεγάλης κλίµακας εξαγωγή κεφαλαίων πρωτόγνωρη για τα 
κινεζικά δεδοµένα. Οι εκροές κεφαλαίων µέσα στο 2015 εκτιµάται ότι έφτασαν το 1 τρις δολ. 
ΗΠΑ ποσό επταπλάσιο από την περασµένη χρονιά. Η εν λόγω έξοδος δείχνει και το µέγεθος της 
πρόκλησης για τους ιθύνοντες να κρατήσουν σταθερή την ισοτιµία του γιουάν.  

Η αρµόδια Αρχή State Administration of Foreign Exchange στις αρχές του 2016 δήλωσε 
ότι οι κίνδυνοι της διασυνοριακής κίνησης κεφαλαίων είναι ελέγξιµοι και ότι τα 
συναλλαγµατικά αποθέµατα της χώρας είναι ικανά να βοηθήσουν στην αντιµετώπιση των 
εξωτερικών κλυδωνισµών. Η τακτική αυτή της χρήσης των συναλλαγµατικών αποθεµάτων 
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ακολουθήθηκε από τους ιθύνοντες κατά το 2015 για να διατηρηθεί η σταθερότητα του γιουάν 
καθώς η οικονοµία σηµείωσε χαµηλό ποσοστό ανάπτυξης και το κινεζικό νόµισµα γνώρισε µια 
ιδιαίτερα σηµαντική υποτίµηση τον Αύγουστο.  

Υπολογίζεται ότι περίπου το 70% των αποθεµατικών ξένου συναλλάγµατος που έχει 
συσσωρευθεί προέρχεται από τα εµπορικά πλεονάσµατα των ετών 2005-2014. Τα 
συναλλαγµατικά αποθέµατα της χώρας έπεσαν κατά 513 δις δολ. ΗΠΑ και διαµορφώθηκαν στα 
3,33 τρις δολ. ΗΠΑ, η πρώτη ετήσια πτώση από το 1992.30 Η Κίνα επιβάλλει νέους ελέγχους για 
να εµποδίσει πολύ µεγάλες εκροές κεφαλαίων από τη χώρα. Παράλληλα, οι Αρχές εποπτείας του 
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, µαζί µε τις δυνάµεις ασφάλειας της χώρας, εντείνουν τις 
κινήσεις τους για να ελέγξουν τους µεσάζοντες που βοηθούν τους Κινέζους να µεταφέρουν τα 
χρήµατά τους στο εξωτερικό.  

Με έναν νέο κανόνα της κεντρικής τράπεζας, που ισχύει από τις 15 Οκτωβρίου 2015, 
απαιτείται από τις τράπεζες, που χρησιµοποιούν τα λεγόµενα συµβόλαια για προθεσµιακές 
αγορές συναλλάγµατος, να καταθέτουν το 20% της αξίας τους σε άτοκους λογαριασµούς στην 
κεντρική τράπεζα για ένα έτος. Η υποχρεωτική κατάθεση αποσκοπεί στην «αποτροπή µακρο - 
χρηµατοπιστωτικών κινδύνων». 

 
7.  Υποδοµές-Μεταφορές  
 Η Κίνα είναι παγκοσµίως στην κορυφή των επενδύσεων στη δηµιουργία υποδοµών, µε 
την κατασκευή νέων δρόµων, νέων σιδηροδροµικών δικτύων, αεροδροµίων, αστικών περιοχών 
ενταγµένων σε ένα φιλόδοξο σχέδιο εκσυγχρονισµού της χώρας µε τη διάθεση τεράστιων 
πόρων. Ιδιαίτερα το σύστηµα µεταφορών και συγκοινωνιών έχει γνωρίσει µια εντυπωσιακή 
ανάπτυξη κάτι που αναµένεται να δώσει µια σηµαντική ώθηση στην απασχόληση τα επόµενα 
χρόνια.  
 Τα έργα υποδοµής αποτελούν έναν από τους βασικούς πυλώνες ανάπτυξης 
απασχολώντας εκατοντάδες χιλιάδες εργάτες υποστηρίζοντας κρίσιµες βιοµηχανίες όπως π.χ. 
αυτή του χάλυβα και του µηχανολογικού εξοπλισµού και ενισχύοντας τις τοπικές κυβερνήσεις 
και κοινωνίες µε την κατασκευή δρόµων σιδηρόδροµων και αστικών σιδηρόδροµων (µετρό) και 
βαθέων λιµένων. Αντίστοιχα φρενήρεις ρυθµούς διατήρησε και ο τοµέας της στέγασης, ο οποίος 
όµως κατά το τρέχον έτος παρουσίασε σηµάδια κορεσµού µε προοπτικές όχι ιδιαίτερα ευοίωνες 
λόγω υπερπροσφοράς, ειδικότερα στις δευτερεύουσες πόλεις καθόσον οι µητροπόλεις όπως το 
Πεκίνο και η Σαγκάη διατηρούν ακόµα σταθερές ανερχόµενες µε µειωµένους ρυθµούς τιµές. 
Στις 30.9.2014 η Κεντρική Τράπεζα της Κίνας µείωσε την κατώτατη προκαταβολή, µείωσε τα 
επιτόκια στεγαστικών δανείων και ήρε την απαγόρευση αυτών για άτοµα που αγοράζουν τρίτο 
σπίτι. Επιπλέον, οι περισσότερες τοπικές κυβερνήσεις χαλάρωσαν τους περιορισµούς στην 
αγορά κατοικίας για να τονωθεί η αγορά. 

Η χώρα έχει επίσης δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξης των αεροδροµίων της ιδιαίτερα 
στις αγροτικές περιοχές και την ενδοχώρα. Ακόµα µεγάλες και διαρκείς είναι οι ανάγκες 
δηµιουργίας και βελτίωσης των αστικών υποδοµών δεδοµένου ότι εκτιµάται ότι το 2016 η χώρα 
θα έχει 200 πόλεις µε πληθυσµό άνω του ενός εκ. κατοίκων. Μερικοί αναλυτές πάντως θέτουν 
αµφιβολίες για την συνεχή δυνατότητα του τραπεζικού τοµέα να χρηµατοδοτεί απρόσκοπτα τα 
µεγάλα έργα τα επόµενα χρόνια.  

Το σιδηροδροµικό δίκτυο αποτελεί το βασικό κορµό των µεταφορών και έχει σχεδόν 
τριπλασιαστεί σε σχέση µε τα µέσα του προηγούµενου αιώνα φθάνοντας τα 121 χιλιάδες χµ το 
2015. Το δίκτυο υπερταχείας επιβατικής γραµµής επίσης έχει εντυπωσιακή ανάπτυξη (6.000 

                                                           
30 http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-01-25/china-capital-outflows-climb-to-estimated-1-trillion-in-2015 
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µίλια από το 2010 ως το 2014), χαρακτηριστική είναι η έναρξη το ∆εκέµβριο του 2012 της 
σύνδεσης Πεκίνου – Guangzhou όπου η διαδροµή των 1200 µιλίων καλύπτεται σε οκτώ ώρες. 
Στο τέλος του 2015 το συνολικό δίκτυο σε λειτουργία έφθασε τα 19.000 χιλιόµετρα ήτοι 
περισσότερο από 60% του παγκόσµιου δικτύου υπερταχέων σιδηροδρόµων31.  

Αντίστοιχη ανάπτυξη έχει το οδικό δίκτυο το οποίο αποτελείται από 4,3 εκ. χλµ 
αυτοκινητοδρόµων (+3.2% ετήσια αύξηση) και 120.000 χλµ. ταχέων αυτοκινητοδρόµων 
(+13.3% ετήσια αύξηση) εν λειτουργία.  
 Από τα µεγάλα έργα που είναι σε εξέλιξη αναφέρουµε το δίκτυο σιδηροδροµικής 
σύνδεσης µε τις γειτονικές χώρες (ΝΑ Ασία, Κεντρική Ασία, Ρωσία),την αναβάθµιση λιµένων, 
τα αστικά σιδηροδροµικά δίκτυα (27 δίκτυα µετρό υπό επέκταση και κατασκευή),την 
κατασκευή 82 νέων αεροδροµίων και τον εκσυγχρονισµό άλλων 100 (στόχος να λειτουργούν 
230 πολιτικά αεροδρόµια),την επέκταση των επαρχιακών αυτοκινητοδρόµων (2 εκ. µίλια το 
2020) µε στόχο την επαρκή σύνδεση όλων των πόλεων άνω των 200 εκατοµµυρίων. Σε ότι 
αφορά τους θαλάσσιους λιµένες, το 2010 λειτουργούσαν 1.774 αποβάθρες βαθειάς θάλασσας µε 
στόχο το 2015 να φθάσουν τις 2.214.  

Ιδιαίτερη σηµασία έχουν τα µεγάλα έργα διαχείρισης υδατικών πόρων µε µεταφορές 
νερών από ποταµούς του νότου προς τον λιγότερο ευνοηµένο υδρολογικά βορρά (South-to-
North Water Diversion Project). Ήδη έχουν ολοκληρωθεί και είναι σε λειτουργία το ανατολικό 
και µέσο τµήµα του εν λόγω έργου.   

Τέλος να σηµειωθεί η τεράστια ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιακών υποδοµών καθώς στην 
Κίνα έχει κατασκευαστεί το µεγαλύτερο δίκτυο της νεότερης γενιάς κινητής τηλεφωνίας (4G 
mobile network).  

Επίσης βασικός στόχος είναι η µείωση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης, η εξασφάλιση 
πόσιµου νερού, η βελτίωση των συστηµάτων αποχέτευσης και η διαχείριση αποβλήτων. 

Στο σηµείο αυτό αξίζει να αναφερθεί η εξαγγελία του Προέδρου Xi Jinping το Σεπτέµβριο 
του 2013 για την οικοδόµηση της «Οικονοµικής Ζώνης του ∆ρόµου του Μεταξιού» (Silk Road 
economic belt) µεταξύ των χωρών της Κεντρικής Ασίας µε στόχο την τόνωση της συνεργασίας 
και της οικονοµικής ενοποίησης. Για την υλοποίηση αυτής απαραίτητη είναι η βελτίωση της 
σύνδεσης των συµµετεχόντων χωρών από τον Ειρηνικό στη Βαλτική και στη συνέχεια την 
Ανατολική Ευρώπη γεγονός που σηµαίνει τη βαθµιαία δηµιουργία ενός δικτύου µεταφορών που 
θα συνδέει την Ανατολική, ∆υτική και Νότιο Ασία. Τούτο θα διευκολύνει τις εξαγωγές και θα 
συµβάλει στην ανάπτυξη και την ευηµερία της περιοχής ιδιαίτερα των περίκλειστων κρατών 
αυτής. Παράλληλα εξαγγέλθηκε και η αναβίωση της θαλάσσιας οδού του µεταξιού (Maritime 
Silk Road in the 21st century) που επίσης εστιάζει στην κατασκευή και αναβάθµιση των 
υποδοµών των συµµετεχόντων χωρών, κυρίως των λιµένων. Σηµειώνεται ότι ο Πειραιάς 
εντάσσεται στο σχεδιασµό ως η βασική απόληξη της θαλάσσιας αυτής οδού. Βασική πρόκληση 
αποτελεί η αντιµετώπιση της ανάγκης των µεταφορτώσεων εµπορευµάτων σε κάποιες 
σιδηροδροµικές συνδέσεις λόγω της µη συµβατότητας των δικτύων. H εν λόγω πρωτοβουλία 
µετονοµάστηκε σε "Belt and Road Initiative" και έχει συσταθεί ταµείο µε αρχικό κεφάλαιο 40 
δις δολ. ΗΠΑ το οποίο θα χρηµατοδοτήσει τις προβλεπόµενες δράσεις. Η σύλληψη του σχεδίου 
φέρεται να έχει ως πρωταρχικό  σκοπό την ανάπτυξη της δυτικής Κίνας. Επίσηµα, η κινεζική 
πλευρά τοποθετείται µε το όραµά της για το δρόµο του µεταξιού όπως διατυπώνεται στην 
ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών αυτής: 

 http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/t1249618.shtml  

                                                           
31 http://www.globaltimes.cn/content/974442.shtml 
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Σε ότι αφορά στο ναυτιλιακό τοµέα, ολοκληρώθηκε η συγχώνευση των δύο µεγαλύτερων 
κρατικών ναυτιλιακών εταιρειών της COSCO και της  China Shipping που ξεκίνησε το 2015. 
Έτσι στις 18.2.2016, έλαβε χώρα στη Σαγκάη η επίσηµη ίδρυση της νέας εταιρείας COSCO 
Shipping Corporation Limited. Η εταιρεία που δηµιουργείται καθίσταται η µεγαλύτερη 
ναυτιλιακή παγκοσµίως συνολικά µε περιουσιακά στοιχεία αξίας 93,6 δις δολαρίων ΗΠΑ. 
Στόχος της εταιρείας µε έδρα τη Σαγκάη είναι να καταστεί ο παγκόσµιος ηγέτης στη ναυτιλία, τα 
logistics και τις σχετικές χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες. Είχαν προηγηθεί οι συγχωνεύσεις των 
δύο κατασκευαστριών εταιρειών τρένων υψηλών  ταχυτήτων και των δύο κορυφαίων εταιρειών 
παραγωγής πυρηνικής ενέργειας.  

Η συγχώνευση που εγκρίθηκε από την κινεζική Κυβέρνηση τον περασµένο ∆εκέµβριο, 
µετά από προεργασίες οκτώ µηνών,  ήταν η πιο πολύπλοκη της κινεζικής χρηµαταγοράς και 
εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχέδιο αναδόµησης και συγχωνεύσεων των κρατικών επιχειρήσεων 
µε στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους. Αφορά τη συγχώνευση τεσσάρων από τις 
οκτώ εταιρείες που υπάγονται στις δύο κρατικές ναυτιλιακές. Εξ αυτών  η China COSCO 
καθίσταται αµιγώς εταιρεία εµορευµατοκιβωτίων (4η παγκοσµίως), η China Shipping 
Development θα εστιάζει στη µεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου (2η παγκοσµίως) και η 
COSCO Pacific θα προβεί στην αγορά περιουσιακών στοιχείων της China Shipping Container 
Lines.  

Έλαβε χώρα δε σε µια χρονική συγκυρία όπου η χαµηλή ζήτηση και η πλεονάζουσα 
προσφορά έχουν αρνητικές συνέπειες για την παγκόσµια ναυτιλία. Επιπλέον, οι δύο κινεζικές 
εταιρείες αντιµετώπιζαν οξύ ανταγωνισµό από αλλοδαπές εταιρείες οι οποίες επίσης 
ακολουθούν την τάση των συγχωνεύσεων. Η συγχώνευση ήρθε να τερµατίσει το θέµα της 
επικάλυψης επενδύσεων, των παρόµοιων δραστηριοτήτων και της χαµηλής αποδοτικότητας 
αυτών. Και οι δύο εταιρείες είχαν δραστηριότητα στα πλοία µεταφοράς εµπορευµατοκιβωτίων, 
των λιµένων και δεξαµενόπλοιων µε αποτέλεσµα τον αναπόφευκτο µεταξύ τους ανταγωνισµό 
και τη σπατάλη κρατικών πόρων. Κατά την ηµέρα της ανακοίνωσης του νέου σχήµατος οι 
µετοχές των εταιρειών που το συναποτελούν γνώρισαν άνοδο γύρω στο 3%.   

Η συµφωνία θεωρείται ως µια ενίσχυση της επίδρασης της Κίνας στην παγκόσµια 
ναυτιλιακή αγορά, ενώ αναµφίβολα θα έχει θετική επίδραση στη µελλοντική ανάπτυξη του 
λιµένος του Πειραιά. 
 
8. Κανονισµοί σχετικά µε την λειτουργία των επιχειρήσεων   

Η ίδρυση επιχείρησης στην Κίνα υπόκειται σε ελέγχους και περιορισµούς, ανάλογα µε το 
αντικείµενο και το ύψος της επένδυσης. Η κινεζική Εθνική Επιτροπή Ανάπτυξης και 
Μεταρρυθµίσεων και το Υπουργείο Εµπορίου διακρίνουν τέσσερις κατηγορίες κλάδων, αυτούς 
στους οποίους οι ξένες επενδύσεις α) επιτρέπονται, β) ενθαρρύνονται, γ) υπόκεινται σε 
περιορισµούς ή δ) απαγορεύονται.  

Το κινεζικό Κρατικό Συµβούλιο προέβη στη σύσταση επιτροπής υπό την Εθνική 
Επιτροπή Ανάπτυξης και Μεταρρυθµίσεων και το Υπουργείο Εµπορίου, η οποία εξετάζει και 
περιορίζει ή απορρίπτει προσπάθειες ξένων εταιρειών να εξαγοράσουν ή να συγχωνευθούν µε 
κινεζικές, σε τοµείς που συνδέονται µε την κινεζική εθνική ασφάλεια. Οι εν λόγω τοµείς είναι 
ασαφώς προσδιορισµένοι και σχετίζονται µε: άµυνα, γεωργία, ενέργεια, φυσικούς πόρους, 
βασικές υποδοµές, µεταφορές και τεχνολογία. Αντίστοιχα, η επίδραση των επιχειρούµενων 
εξαγορών και συγχωνεύσεων στην εθνική ασφάλεια ορίζεται ευρέως ως, επίδραση στην οµαλή 
πορεία της κινεζικής οικονοµίας, στην κοινωνική τάξη, στην παραγωγική ικανότητα, στις 
δεξιότητες έρευνας και ανάπτυξης, κ.α. 
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Στις 25 Αυγούστου 2011, το Υπουργείο Εµπορίου της Λ.∆. Κίνας εξέδωσε Κανονισµό, 
µε ισχύ από 1.9.2011,  («Provisions of the Ministry of Commerce on the Implementation of 

Security Review System for Merger and Acquisition of Domestic Enterprises by Foreign 

Investors»), µε τον οποίο διευκρινίζονται, µεταξύ άλλων, το πεδίο εφαρµογής και το 
απαιτούµενο χρονοδιάγραµµα της εξέτασης. Καθώς οι υποθέσεις υπό εξέταση, κατά κανόνα, δεν 
δηµοσιοποιούνται, δεν είναι ακόµη σαφές κατά πόσον έχουν επηρεαστεί αρνητικά οι εξαγορές 
και συγχωνεύσεις από την έναρξη λειτουργίας της Επιτροπής Εξέτασης.  

Επενδύσεις µε εγγεγραµµένο κεφάλαιο µέχρι 300 εκ. δολάρια ΗΠΑ, εγκρίνονται σε 
επίπεδο τοπικής Κυβέρνησης (Γραφείο Εξωτερικού Εµπορίου και Οικονοµικής Συνεργασίας, 
Γραφείο Ξένων Επενδύσεων), εκτός από αυτές για τις οποίες απαιτείται έγκριση της κεντρικής 
Κυβέρνησης, δηλαδή της Εθνικής Επιτροπής Ανάπτυξης και Μεταρρυθµίσεων και του 
Υπουργείου Εµπορίου για λόγους Εθνικής Ασφάλειας. 

Άλλες Αρχές που εµπλέκονται στη διαδικασία ίδρυσης επιχείρησης, πάντα σε επίπεδο 
τοπικής Κυβέρνησης: 
- Τοπική ∆ιοίκηση Βιοµηχανίας και Εµπορίου, Τµήµα Μητρώου Επιχειρήσεων, για την 
έκδοση άδειας λειτουργίας (Local Administration of Industry and Commerce, Company 
Registration Dept.) 
- Τοπικό Γραφείο Κρατικής Αρχής Φορολογίας, Τµήµα ∆ιεθνών Σχέσεων, για την 
εγγραφή σε φορολογικό µητρώο (local office of State Administration of Taxation, International 
Affairs Dept.) 
 Περισσότερες και λεπτοµερέστερες πληροφορίες διατίθενται στον «Επιχειρηµατικό 
Οδηγό για τη Λαϊκή ∆ηµοκρατία της Κίνας» του Γραφείου µας στην ιστοσελίδα 
www.agora.mfa.gr/cn89. 
 Η κινεζική Κυβέρνηση έχει εκκινήσει διαδικασία αναδιοργάνωσης των κρατικών 
επιχειρήσεων (SOE's) µε πρότυπο το µοντέλο διαχείρισης που ακολουθείται στη Σιγκαπούρη. 
Βάσει αυτού του µοντέλου που εισήχθη µε σχετικό νόµο, θα συσταθούν δύο ξεχωριστές 
εταιρείες µε στόχους την προσέλκυση και αξιοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων, τη µείωση της 
κρατικής επιρροής και την αύξηση των κερδών. Οι κρατικές επιχειρήσεις θα είναι σε θέση να 
λαµβάνουν αυτόνοµα αποφάσεις και τα ∆.Σ. αυτών να προσλαµβάνουν και να απολύουν τους 
διοικητές αυτών. ∆ίδεται έτσι έµφαση στους επιχειρηµατικούς στόχους και υποχωρεί η 
εξυπηρέτηση πολιτικών στόχων.  
 Οι κρατικές εταιρείες πάντως θα συνεχίσουν να τελούν υπό την επίβλεψη της αρµόδιας 
κρατικής Επιτροπής Εποπτείας και ∆ιαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων χωρίς όµως τον 
ισχύοντα ασφυκτικό έλεγχο.   
 

9.  Συναλλαγµατικές Ισοτιµίες - ∆ιεθνοποίηση του κινεζικού νοµίσµατος 
Το εθνικό νόµισµα είναι το RMB (renmibi) ή Γιουάν (Yuan) το οποίο υποδιαιρείται σε 

10 jiǎo. Το κινεζικό νόµισµα µετά από µια φρενήρη πορεία ανατίµησης το 2015 σηµείωσε 
κάποια αποδυνάµωση από τον Αύγουστο και εξής κυρίως έναντι του αµερικάνικου δολαρίου. Η 
µέση ετήσια ισοτιµία κατά το περασµένο έτος ήταν 1 Γιουάν =  0.1435 Ευρώ (1 Ευρώ =  6.9733 
Γιουάν). Οι αντίστοιχες τιµές για το 2014 ήταν Γιουάν = 0.1224 Ευρώ (1 Ευρώ =  8.1857 
Γιουάν).  

Κατά τα τελευταία έτη, έχει αναπτυχθεί µια εντυπωσιακή δυναµική διεθνοποίησης του 
κινεζικού νοµίσµατος (RMB ή Yuan) ως αποτέλεσµα τόσο της προώθησης αυτού του στόχου 
από την κινεζική Κυβέρνηση όσο και της εδραίωσης της Κίνας ως µεγαλύτερης εµπορικής 
χώρας παγκοσµίως από το 2013. Πρώτο ορατό αποτέλεσµα της εν λόγω εξέλιξης αποτελεί ο 
ιδιότυπος και ολοένα και µεγαλύτερος ανταγωνισµός των ευρωπαϊκών χρηµατοοικονοµικών 
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κέντρων ώστε να καταστούν κέντρα διάθεσης και εµπορίου γιουάν. Το κινεζικό νόµισµα, (από 
35ο το 2010) είναι επί του παρόντος το τέταρτο πιο χρησιµοποιούµενο νόµισµα πληρωµών µετά 
το δολάριο ΗΠΑ, το Ευρώ και τη Βρετανική λίρα καθώς τον Αύγουστο του 2015 ξεπέρασε το 
Γιαπωνέζικο γεν σύµφωνα µε στοιχεία της SWIFT.  Ήδη από 2013 αποτελεί το δεύτερο νόµισµα 
στις διεθνείς εµπορικές συναλλαγές32. 

Το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο αποφάσισε στις 30.11.2015 κατά τη διάρκεια της ανά 
πενταετία ειδικής συνεδρίασης για την αναθεώρηση των Ειδικών Τραβηκτικών ∆ικαιωµάτων 
(ΕΤ∆), την συµπερίληψη του κινεζικού νοµίσµατος renminbi (RMB) ή Γιουάν στο νοµισµατικό 
καλάθι των Ειδικών Τραβηκτικών ∆ικαιωµάτων από 1.10.2016. Σηµειώνεται ότι αυτή ήταν η 
πρώτη αλλαγή στον κατάλογο των νοµισµάτων του καλαθιού την τελευταία δεκαπενταετία.  Το 
κινεζικό νόµισµα θα καταστεί το πέµπτο νόµισµα µετά το δολάριο ΗΠΑ, το ευρώ, το ιαπωνικό 
γεν και τη βρετανική λίρα καθώς όπως ανακοινώθηκε πληροί όλα τα κριτήρια.  

Η κίνηση αυτή ερµηνεύεται από την κινεζική πλευρά ως ένα ορόσηµο για τη 
διεθνοποίηση του, ως "ψήφο εµπιστοσύνης" του διεθνούς Οργανισµού προς τις εν εξελίξει 
οικονοµικές µεταρρυθµίσεις στην Κίνα και ως ένδειξη της επιθυµίας της παγκόσµιας κοινότητας 
για την ανάληψη πιο ενεργού ρόλου από τη χώρα στον διεθνή χρηµατοοικονοµικό στίβο. 
Σχετικές ήταν και οι αναφορές της επικεφαλής του Ταµείου κας Christine Lagarde η οποία 
δήλωσε ότι η απόφαση επισφραγίζει την ενσωµάτωση της Κίνας στο διεθνές οικονοµικό 
σύστηµα και αναγνώρισε την πρόοδο των µεταρρυθµίσεων στον χρηµατοοικονοµικό τοµέα. 
Επιπλέον, σύµφωνα µε άλλο αξιωµατούχο του Ταµείου, η εισδοχή του RMB καθιστά το καλάθι 
των ΕΤ∆ αντιπροσωπευτικότερο των κύριων παγκόσµιων νοµισµάτων και περισσότερο 
ελκυστικό και διαφοροποιηµένο διεθνές αποθεµατικό περιουσιακό στοιχείο.  

Το RMB θα αντιπροσωπεύει το 10,92% της σύνθεσης του καλαθιού των ΕΤ∆. 
Αντίστοιχα το δολ. ΗΠΑ το 41,73%, (από 41,90%) το ευρώ το 30,93% (από 37,40), το ιαπωνικό 
γεν 8,33% (από 9,4%) και η αγγλική λίρα 8,09% (από 11,3%)  

Σηµειώνεται ότι το κινεζικό νόµισµα σε ότι αφορά στην χρηµατοδότηση του διεθνούς 
εµπορίου έχει ήδη καταστεί δεύτερο νόµισµα από το 2013 σύµφωνα µε στοιχεία της αρχής 
SWIFT, ενώ τον περασµένο Αύγουστο κατέστη το τέταρτο πιο χρησιµοποιούµενο νόµισµα στις 
διεθνείς συναλλαγές µετά το δολάριο ΗΠΑ, το Ευρώ, τη Βρετανική λίρα, ξεπερνώντας το 
ιαπωνικό γιεν. Προκειµένου να επιτευχθούν τα κριτήρια του ∆ΝΤ περί ελεύθερης χρήσης και 
διακύµανσης οι κινεζικές Αρχές προέβησαν κατά τους τελευταίους µήνες σε µια σειρά 
µεταρρυθµίσεων όπως η βελτίωση του συστήµατος σχηµατισµού των διεθνών συναλλαγµατικών 
ισοτιµιών, το άνοιγµα των διατραπεζικών οµολόγων και των αγορών συναλλάγµατος της χώρας 
και η βελτίωση της διαφάνειας των χρηµατοοικονοµικών δεδοµένων µε την προσχώρηση στο 
σύστηµα Special Data Dissemination Standard (SDDS) του ∆ΝΤ. Επίσης η Κεντρική Τράπεζα 
της Κίνας (People's Bank of China) προχώρησε τον Αύγουστο σε υποτίµηση του κινεζικού 
νοµίσµατος (RMB ή yuan) κατά 1,86% έναντι του αµερικάνικου δολαρίου, κίνηση που είχε ως 
στόχο, µεταξύ άλλων, την επιδιωκόµενη συµπερίληψη αυτού στο καλάθι των Ειδικών 
Τραβηκτικών ∆ικαιωµάτων του ∆ΝΤ.   

Η εξέλιξη αυτή ασφαλώς ισχυροποιεί τη διεθνοποίηση του κινεζικού νοµίσµατος και την 
επιρροή της Κίνας στην παγκόσµια οικονοµία και σε επίπεδο διεθνών οικονοµικών θεσµών. 
Αναµένεται επίσης, η εισροή περισσότερων κεφαλαίων στην Κίνα, αλλά και αντιστρόφως, 
καθόσον το συνεπαγόµενο άνοιγµα των κεφαλαιακών αγορών µπορεί να επιφέρει ακόµα 
µεγαλύτερες κεφαλαιακές εκροές.  

                                                           
32 http://www.fdi.gov.cn/1800000121_37_47989_0_7.html 
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Επιπλέον, υπάρχει η εκτίµηση για υποτίµηση του κινεζκού νοµίσµατος µακροπρόθεσµα. 
Αναλύσεις δυτικών οικονοµικών µέσων κάνουν λόγο για µια εκτιµώµενη σταδιακή υποτίµηση 
5% έναντι του δολαρίου µέσα στο 2016. Την 1.12 η ισοτιµία αναφοράς έναντι του δολαρίου 
ΗΠΑ διαµορφώθηκε σε 6,3973 µειωµένη κατά 11 µονάδες βάσης. Αντίστοιχα, υποχώρησε και 
έναντι της βρετανικής λίρας ενώ ενδυναµώθηκε έναντι  του ιαπωνικού γιέν και του ευρώ. Τα 
κινεζικά χρηµατιστήρια την εποµένη της ανακοίνωσης παρουσίασαν µικρή άνοδο µε το δείκτη 
του Χρηµατιστηρίου της Σαγκάης 0,32% και το δείκτη του µικρότερου Χρηµατιστηρίου του 
Shenzhen κατά 0,36%.  

Οι κινεζικές οικονοµικές Αρχές εκφράζουν πάντως την ετοιµότητα τους για την 
αντιµετώπιση όλων των πιθανών προκλήσεων. Σύµφωνα µε τον κ. Yi Gang, Αν. ∆ιοικητή της 
Κεντρικής Τράπεζας της Κίνας (People's Bank of China), η τράπεζα έχει τη δυνατότητα να 
διατηρήσει τη συναλλαγµατική ισοτιµία του νοµίσµατός της και να εξασφαλίσει την αποτροπή 
τυχόν ανεξέλεγκτων εκροών κεφαλαίων οι οποίες θα µπορούσαν να οδηγήσουν σε συστηµική 
χρηµατοοικονοµική κρίση.      

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι η Κεντρική Τράπεζα της Κίνας (People's Bank of China) 
προχώρησε στις 11.8.2015 σε υποτίµηση του κινεζικού νοµίσµατος (RMB ή yuan) κατά 1,86% 
έναντι του αµερικάνικου δολαρίου. Η υποτίµηση αυτή επέφερε και τη µεγαλύτερη ηµερήσια 
πτώση από το 1994 όταν η Κίνα ευθυγράµµισε τις επίσηµες ισοτιµίες του νοµίσµατός της µε 
αυτές της αγοράς.  

Συγκεκριµένα, η Κεντρική Τράπεζα καθόρισε την ισοτιµία αναφοράς έναντι του 
δολαρίου ΗΠΑ σε 6,2298 γιουάν (από 6,1162 µια ηµέρα νωρίτερα) διαµορφώνοντάς την έτσι 
στο χαµηλότερο επίπεδο στη χρονική διάρκεια των τελευταίων τριών περίπου ετών. Η 
επιτρεπόµενη ηµερησία διακύµανση ορίζεται σε +/-2%. Η ισοτιµία γιουάν - δολαρίου θα 
διαµορφώνεται µε βάση την τιµή που αυτή είχε κατά το κλείσιµο της προηγούµενης ηµέρας στη 
διεθνή τραπεζική αγορά συναλλάγµατος.   

Σύµφωνα µε την κινεζική πλευρά το ανωτέρω µέτρο είναι µια κίνηση προς τη 
φιλελευθεροποίηση του κινεζικού νοµίσµατος, αναµένεται να διορθώσει τις διαφορές των  
ισοτιµιών που είχαν προκληθεί από προγενέστερες παρεµβάσεις της κεντρικής Τράπεζας και να 
γεφυρώσει τη διαφορά συναλλαγµατικής ισοτιµίας αναφοράς (reference rate) και τρέχουσας 
συναλλαγµατικής ισοτιµίας (spot rate). 

 
10. ∆ιεθνείς οικονοµικές σχέσεις της Κίνας 

Σε ότι αφορά στις διεθνείς οικονοµικές σχέσεις της Κίνας ως βασικότερες εξελίξεις 
αναφέρονται οι εξής:  

 Η υπογραφή των συµφωνιών ελευθέρου εµπορίου µε την Αυστραλία και τη Νότια 
Κορέα και η θέση τους σε ισχύ από 20.12.2015 οι οποίες κρίνονται ως οι σηµαντικότερες από 
όσες ήδη έχει υπογράψει η χώρα λόγω του ότι και οι δύο χώρες αποτελούν πολύ σηµαντικούς 
οικονοµικούς εταίρους. Επιπλέον, η Κίνα υπέγραψε Πρωτόκολλο για την τροποποίηση της 
Συµφωνίας οικονοµικής συνεργασίας µε την ASEAN (Framework Agreement on 
Comprehensive Economic Cooperation between China and ASEAN)33. 

 Η ενίσχυση της οικονοµικής και ενεργειακής συνεργασίας µε τη Ρωσία παρά την 
πτώση του διµερούς όγκου εµπορίου που σηµειώθηκε το 2015 και η οποία αποδόθηκε σε 

                                                           
33 The Association of Southeast Asian Nations - ASEAN µε µέλη τις χώρες Βιετνάµ, Ινδονησία, Καµπότζη, Λάος, Μαλαισία, 
Μπρουνέι, Μυανµάρ, Σιγκαπούρη, Ταϊλάνδη, Φιλιππίνες  
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συγκυριακούς παράγοντες όπως η πτώση των τιµών του πετρελαίου. Οι δύο χώρες στοχεύουν 
στην ενίσχυση των αµοιβαίων επενδύσεων, τη συνεργασία στη γεωργία, στο ηλεκτρονικό 
εµπόριο και την κατασκευή τρένων υψηλών ταχυτήτων τα οποία θα λάβουν χώρα στο πλαίσιο 
της διασύνδεσης του κινεζικού προγράµµατος "Belt and Road" και του ρωσικού σχεδίου για 
Ευρασιατική Οικονοµική Ένωση.  

 Η συνέχιση της προώθησης της αναπτυξιακής πρωτοβουλίας "Belt and Road 

initiative" µε βασικό όχηµα το Ταµείο για το «∆ρόµου του Μεταξιού» µε αρχικό κεφάλαιο 40 
δις δολ. ΗΠΑ το οποίο θα χρηµατοδοτήσει τις δράσεις για τη δηµιουργία περιφερειακών και 
διεθνών συνδέσεων και υποδοµών οι οποίες και βρίσκονται υπό εξέταση. Στόχος είναι η 
διευκόλυνση του εµπορίου και η αύξηση των επενδύσεων στον ευρύτερο ευρωασιατικό χώρο.   

 Η υπογραφή του καταστατικού της Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) 
µε στόχο την περιφερειακή ανάπτυξη της ευρείας περιοχής Ασίας – Ειρηνικού µέσω της 
δηµιουργίας έργων υποδοµής καθώς και την περαιτέρω εµπέδωση της συνεργασίας µεταξύ των 
χωρών της περιοχής. Ιδρυτικά µέλη της τράπεζας είναι 57 χώρες και το εγκεκριµένο κεφάλαιο 
ανέρχεται στα 100 δις δολ. ΗΠΑ και βασικός αλλά όχι αποκλειστικός σκοπός είναι η 
πραγµατοποίηση έργων υποδοµής στην Ασία34 και οι χώρες της Ασίας καλούνται να καλύψουν 
το 75% του συνολικού κεφαλαίου. Το µεγαλύτερο µερίδιο 30,34% ανήκει στην Κίνα γεγονός 
που της δίνει και το µεγαλύτερο µερίδιο ψήφων δηλαδή το 26,6% και δικαίωµα αρνησικυρίας σε 
σηµαντικές αποφάσεις. Για να γίνει αποδεκτό ένα νέο µέλος θα πρέπει να συγκεντρώνει 
τουλάχιστον 50% των ψήφων των µελών του ∆Σ και όχι λιγότερο του 50% του µεριδίου των 
ψήφων των µελών. Η Τράπεζα θα συνεργαστεί µε άλλους χρηµατοδοτικούς οργανισµούς όπως η 
παγκόσµια Τράπεζα. Χώρες που δεν είναι µέλη της Τράπεζας θα µπορούν να συµµετάσχουν σε 
διαγωνισµούς για τα έργα που θα αναληφθούν. Ένα από τα πρώτα µελήµατα της Τράπεζας θα 
είναι ο σχηµατισµός χαρτοφυλακίου µε υποψήφια έργα. Η τράπεζα δεν πρόκειται να 
χρηµατοδοτεί έργα που εντάσσονται αποκλειστικά στην κινεζική πρωτοβουλία του ∆ρόµου του 
Μεταξιού, χωρίς αυτό να αποκλείει την χρηµατοδότηση όσων εξ΄ αυτών κρίνει ότι εµπίπτουν 
στα κριτήριά της. Η ίδρυση της AIIB, σύµφωνα µε τις επίσηµες διακηρύξεις, έχει χαρακτήρα 
συµπληρωµατικό και όχι ανταγωνιστικό σε σχέση µε τις ήδη λειτουργούσες αναπτυξιακές 
τράπεζες κυρίως την Παγκόσµια Τράπεζα αλλά και την Asian Development Bank στην οποία η 
Ιαπωνία έχει κυρίαρχη θέση. (Περισσότερα στοιχεία παρατίθενται στο κεφάλαιο ειδικά θέµατα).  

 Η σταθερή επιδίωξη της Κίνας για την αναγνώρισή της ως οικονοµίας αγοράς 
(Market economy status) από την ΕΕ µε βάση τα οριζόµενα από τον ΠΟΕ, θέµα που αναµένεται 
να είναι πρωταρχικό στις σινοευρωπαϊκές σχέσεις κατά το τρέχον έτος. Το καθεστώς θα 
διευκολύνει την πρόσβαση των κινεζικών προϊόντων στην ευρωπαϊκή αγορά και θα περιορίσει 
τις προσφυγές εναντίον της Κίνας για dumping.  

                                                           
34 http://aiibank.org/yatouhang_04.html, PROSPECTIVE FOUNDING MEMBERS: 
Australia, Austria, Azerbaijan, Bangladesh, Brazil, Brunei, Cambodia, China, Denmark, Egypt, Finland, France, Georgia, 
Germany, Iceland, India, Indonesia, Iran, Israel, Italy, Jordan, Kazakhstan, Kuwait, Kyrgyz Republic, Laos, Luxembourg, 
Malaysia, Maldives, Malta, Mongolia, Myanmar, Nepal, Netherlands, New Zealand, Norway, Oman, Pakistan, Philippines, 
Poland, Portugal, Qatar, Republic of Korea, Russia, Saudi Arabia, Singapore, South Africa, Spain, Sri Lanka, Sweden, 
Switzerland, Tajikistan, Thailand, Turkey, UAE, United Kingdom, Uzbekistan, Vietnam.  
 http://thediplomat.com/2015/04/chinas-aiib-the-final-tally/  
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Το Νοέµβριο του 2014 στο πλαίσιο της συνόδου APEC στο Πεκίνο έγινε εκκίνηση της 

διαδικασίας για τη δηµιουργία ζώνης ελευθέρου εµπορίου Ασίας – Ειρηνικού (Free Trade 

Area of the Asia-Pacific), στρατηγική επιλογή και σταθερή επιδίωξη της κινεζικής πολιτικής, η 
οποία, κατά την κινεζική πλευρά, θα προσθέσει 1,2 τρις δολ. ΗΠΑ στην παγκόσµια οικονοµία. 

 
Η συµµετοχή της χώρας στη δηµιουργία της αναπτυξιακής τράπεζας από τις χώρες 

BRICS (Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα, Ν. Αφρική) επονοµαζόµενη New Development Bank, µε 
αρχικό κεφάλαιο 100 δις δολ. ΗΠΑ.  Η ίδρυσή της αποφασίστηκε στην 6η ετήσια διάσκεψη 
κορυφής των χωρών  BRICS στις 14 – 16/7/2014 Ιουλίου στη Βραζιλία. Σκοπός της Τράπεζας 
είναι η ενίσχυση της οικονοµικής και αναπτυξιακής συνεργασίας µεταξύ των µελών και 
περιλαµβάνει µια νοµισµατική «δεξαµενή» άλλων 100 δις δολ. ΗΠΑ. Έδρα της Τράπεζας έχει 
οριστεί η Σαγκάη, µε ένα αφρικανικό παράρτηµα στο Γιοχάνεσµπουργκ και ο πρώτος Πρόεδρος 
είναι Ινδός.  Η τράπεζα λειτουργεί από τον Φεβρουάριο 2016 µε έδρα την Σαγκάη, θα θέσει σε 
κυκλοφορία εντός του β΄ τριµήνου του τρέχοντος έτους το πρώτο οµόλογο εκδόσεώς της το 
οποίο θα είναι σε γιουάν. Το σύνολο της αξίας του οµολόγου θα είναι 3-5 εκ. γιουάν (460-767 
εκ. δολ.) και θα διακινηθεί µέσω των κινεζικών τραπεζών και της ηπειρωτικής αγοράς οµολόγων 
(εκτός Χόνγκ-Κόνγκ). Το οµόλογο αυτό αποτελεί ένα σηµαντικό βήµα για την αγορά οµολόγων 
της Κίνας και τη διεθνοποίηση του γιουάν που θα βοηθήσει σηµαντικά τη ρευστότητα της 
αγοράς.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 
 

Σύµφωνα µε εκτιµήσεις αναλυτών για το 2016 το ΑΕΠ προβλέπεται να γνωρίσει περαιτέρω 
αλλά όχι δραµατική συρρίκνωση, µε εκτιµώµενο ποσοστό αύξησης από 6,5 έως 7%35. Καθώς τα 
στοιχεία του κινεζικού Υπ. Οικονοµικών αφενός κατέγραψαν για το 2015 τη χαµηλότερη 
επέκταση των δηµοσίων εσόδων εδώ και 28 χρόνια και αφετέρου το δηµοσιονοµικό έλλειµµα 
2,3% του 2015 αναµένεται να αυξηθεί σε 3% το 2016, οι εκτιµήσεις διαφοροποιούνται 
σηµαντικά. 

O Κινέζος Πρόεδρος κ. Xi Jinping σε οµιλία του στην ετήσια ∆ιάσκεψη "Central Economic 
Work Conference" ανακοίνωσε ότι από το 2016 θα δοθεί έµφαση σε µεταρρυθµίσεις που θα 
αφορούν την τόνωση του παράγοντα της προσφοράς µε στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας 
και της ανταγωνιστικότητας, της µείωσης του κόστους παραγωγής και τη συνακόλουθη τόνωση 
της ζήτησης.  

Τούτο σηµαίνει ότι η Κίνα δε θα επιδιώκει στο εξής την οικονοµική ανάπτυξη αποκλειστικά 
µέσω δηµοσιονοµικής και νοµισµατικής πολιτικής ώστε να τονωθούν οι επενδύσεις κεφαλαίου, 
η κατανάλωση και οι εξαγωγές. Αντ΄ αυτού, θα εστιάζει σε πολιτικές που θα υποβοηθούν τις 
επιχειρήσεις σε τοµείς - στόχους µε παράλληλη σταδιακή υποχώρηση της στήριξης σε 
ξεπερασµένους τοµείς της παραγωγής. Οι πολιτικές αφορούν περικοπές φόρων επιχειρήσεων, 
οικονοµικά κίνητρα, δηµιουργία εξειδικευµένου προσωπικού, αναβάθµιση εξοπλισµού και 
τεχνολογιών, θεσµικές βελτιώσεις και έµφαση στην καταπολέµηση της φτώχειας.  Τα δύο 
βασικά σκέλη της µεταρρύθµισης είναι αφενός ο µετασχηµατισµός της παραγωγικής δοµής µε 
την αντιµετώπιση και µείωση της πλεονάζουσας παραγωγής ορισµένων τοµέων και, αφετέρου, η 
ενίσχυση της καινοτοµίας µε θεσµικά και χρηµατοδοτικά κίνητρα.  

Σηµειώνεται ότι είναι η πρώτη φορά που η κινεζική ηγεσία δίνει έµφαση στην πλευρά της 
προσφοράς ως βασική επιλογή για την µελλοντική χάραξη οικονοµικής πολιτικής. Εκ των 
πραγµάτων η πολιτική αυτή στοχεύει σε µακροπρόθεσµα αποτελέσµατα και δοµικές αλλαγές 
(όπως εκτιµούν εδώ αναλυτές, θα συνεχιστεί  ως το 2020) έναντι βραχυπρόθεσµων πολιτικών 
τόνωσης της οικονοµίας. Επιπλέον η αστικοποίηση, η αναβάθµιση της βιοµηχανικής παραγωγής 
και οι πράσινες επενδύσεις θα αποτελέσουν κορυφαίες προτεραιότητες.  

Η εξαγγελία της νέας αυτής πολιτικής λαµβάνει χώρα κατόπιν της γενικότερης διαπίστωσης 
για την ανάγκη µετασχηµατισµού της κινεζικής οικονοµίας η οποία γνωρίζει ολοένα και 
βαδύτερους ρυθµούς ανάπτυξης.36 

Σύµφωνα µε ορισµένους αναλυτές η κρίση των κινεζικών χρηµατιστηρίων παρόλο που 
θεωρητικά ξεπεράστηκε ενδέχεται να ξαναπαρουσιαστεί σε µικρότερη ίσως κλίµακα, δεδοµένου 
ότι ο βασικός λόγος (ανησυχία για την πορεία της κινεζικής οικονοµίας) δεν έχει εκλείψει. 
Επιπλέον, αναµένονται περαιτέρω µειώσεις των επιτοκίων ως µέτρο τόνωσης της οικονοµικής 
δραστηριότητας καθώς και µέτρα για τη συγκράτηση της περαιτέρω τυχόν διολίσθησης του 
γιουάν έναντι κυρίως του αµερικάνικου δολαρίου 37.  

Επιπροσθέτως, η Κυβέρνηση συνεχίζει να εστιάζει στην υλοποίηση των µεγάλης κλίµακας 
αναπτυξιακών έργων Yangtze River Economic Belt, Τhe Silk Road Economic Belt and the 21st 
Century Maritime Silk Road (‘One Belt and One Road’) και τη συντονισµένη ανάπτυξη των 
γειτονικών επαρχιών του Πεκίνου, Tianjin και Hebei.  

                                                           
35 http://usa.chinadaily.com.cn/china/2016-03/18/content_23956825.htm  
36 http://thediplomat.com/2016/01/key-trends-for-the-chinese-economy-in-2016/ 
37 http://money.cnn.com/2015/12/17/news/economy/china-2016-lookahead/index.html 
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H Yangtze River Economic Belt περιλαµβάνει 11 διοικητικές ενότητες (Σαγκάη, Jiangsu, 
Zhejiang, Anhui, Jiangxi, Hubei, Hunan, Sichuan, Chongqing, Yunnan  και Guizhou) και το 
σχέδιο ανάπτυξής της εστιάζει στον τοµέα των υπηρεσιών, την πράσινη ενέργεια και τη 
σύγχρονη γεωργία.  

Για το σχέδιο ‘One Belt and One Road’ το σκέλος ‘One Belt’ περιλαµβάνει εννέα 
διοικητικές ενότητες (Shaanxi, Gansu, Qinghai, Ningxia, Xinjiang, Chongqing, Sichuan, Yunnan 
και Guangxi) ενώ  το σκέλος ‘One Road’ έξη (Guangdong, Fujian, Zhejiang, Jiangsu, Guangxi 
και Hainan). Οι τοµείς που προκρίνονται είναι οι υποδοµές, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, οι 
µεταφορές και ο τουρισµός. Η χρηµατοδότηση θα γίνει µέσω των προαναφερθέντων Ταµείου 
«∆ρόµου του Μεταξιού» και της Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB).    

Η συντονισµένη ανάπτυξη των επαρχιών Πεκίνου, Tianjin και Hebei θα εστιάζει στο 
περιβάλλον, τη βιοµηχανία προϊόντων υψηλής αξίας και τις µεταφορές ενώ το συνολικό ποσό 
επένδυσης θα υπερβαίνει τα 40 δις δολ. ΗΠΑ38.  

                                                           
38 China Outlook 2015, kpmg.com/cn  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ- ΚΙΝΑΣ 

 

1. ∆ιµερές Εµπόριο  

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. για το 2015 σηµειώθηκε µείωση των ελληνικών 
εξαγωγών κατά 18% (228,2 εκατ. Ευρώ) συµπεριλαµβανοµένων των πετρελαιοειδών και αύξηση 
των ελληνικών εισαγωγών από την Κίνα κατά 2% (2,551 εκατ. Ευρώ).  

Πίνακας 8:  ∆ιµερές Εµπόριο Ελλάδος-Κίνας τα τελευταία τρία έτη 
 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΜΕΡΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ - ΚΙΝΑΣ (ΣΕ ΧΙΛ ΕΥΡΩ)   

 

 

2013 2014 2015 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ % 

2014-2015 

ΕΞΑΓΩΓΕΣ 419.716.282 278.528.155 228.179.703 -16,6 
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 2.194.147.182 2.492.120.849 2.551.613.122 2,3 
ΟΓΚΟΣ 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

2.613.863.464 
2.770.649.004 2.779.792.825 0,4 

ΙΣΟΖΥΓΙΟ -1.774.430.900 -2.213.592.694 -2.323.433.419 4,6 
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ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΜΕΡΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 2014-2015

ΕΞΑΓΩΓΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

ΟΓΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΙΣΟΖΥΓΙΟ

 
 

Τα βασικά εξαγόµενα ελληνικά προϊόντα για το 2015 στην Κίνα ήταν µάρµαρα, χαρτιά 
και χαρτόνια για ανακύκλωση, µέρη κινητήρων εσωτερικής καύσης, µεταλλεύµατα 
(πολύτιµων µετάλλων, απορρίµµατα και θραύσµατα χαλκού κλπ), χρωστικές ύλες, γρανίτης, 
πορφυρίτης, βασάλτης, ψαµµίτης και άλλες πέτρες για πελέκηµα ή χτίσιµο, λιπάσµατα ορυκτά 
ή χηµικά, γουνοδέρµατα δεψασµένα ή κατεργασµένα, ελαιόλαδο,  προϊόντα αλουµινίου 
(ελάσµατα και ταινίες), αντιστάσεις ηλεκτρικές, ακτινίδια, φάρµακα, απορρίµµατα, ξέσµατα 
και θραύσµατα από πλαστικές ύλες,  πετρελαιοειδή, κρασιά κ.α.     
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Πίνακας 9.  Βασικά Εξαγόµενα Προϊόντα στην Κίνα (Σε Ευρώ) 
ΚΩ∆. ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2013 2014 2015 ΜΕΤΑΒΟΛΗ  

2014-2015 

2515 Μάρµαρα, τραβερτίνες και άλλοι ασβεστόλιθοι 97.495.779 89.276.752 90.984.810 1,91 

99SS ΑΛΛΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 24.410.144 18.581.491 16.072.981 -13,50 

4707 Χαρτί ή χαρτόνι για ανακύκλωση  10.441.131 10.740.614 12.421.168 15,65 

2203 Μπίρα από βύνη 76.641 16.506 8.880.550 53701,95 

8409 Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται για 
εµβολοφόρους κινητήρες   

689.305 4.319.128 7.689.551 78,03 

7404 Απορρίµµατα και θραύσµατα από χαλκό  22.664.417 10.314.671 7.132.584 -30,85 

3204 Χρωστικές ύλες συνθετικές οργανικές, έστω και 
καθορισµένης χηµικής σύστασης. 

739.716 5.766.062 5.853.961 1,52 

2516 Γρανίτης, πορφυρίτης, βασάλτης, 0 2.234.570 5.725.187 156,21 

8516 Θερµαντήρες νερού και θερµοσυσκευές που 
βυθίζονται στο νερό, ηλεκτρικοί. Ηλεκτρικές 
συσκευές για τη θέρµανση του χώρου 

4.423.932 4.465.519 5.679.661 27,19 

3105 Λιπάσµατα ορυκτά ή χηµικά 1.770.729 172.192 5.573.448 3136,76 

4302 Γουνοδέρµατα δεψασµένα ή κατεργασµένα 10.509.583 2.214.205 4.647.955 109,92 

1509 Ελαιόλαδο και τα κλάσµατά του 6.518.976 4.242.771 4.528.976 6,75 

2616 Μεταλλεύµατα πολυτίµων µετάλλων και τα 
εµπλουτισµένα από αυτά 

 6.396.768 4.169.676 -34,82 

7606 Ελάσµατα και ταινίες, από αργίλιο 20.408.231 10.174.235 3.857.684 -62,08 

8533 Αντιστάσεις ηλεκτρικές 1.261.524 1.840.173 2.972.386 61,53 

0810 Ακτινίδια  1.188.306 2.502.645 2.890.562 15,50 

3004 Φάρµακα  739.716 3.157.490 2.329.657 -26,22 

8421 Μηχανές και συσκευές φυγόκεντρες 71.748 1.594.415 1.721.093 7,95 

3915 Απορρίµµατα, ξέσµατα και θραύσµατα, από 
πλαστικές ύλες 

1.732.776 1.907.459 1.692.205 -11,28 

2710 Λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά  120.261.020 40.712.901 1.459.234 -96,42 

6802 Πέτρες κατάλληλες για λάξευση ή για την 
οικοδοµική, φυσικές, άλλες από σχιστόλιθο,  

2.353.058 1.483.111 1.384.805 -6,63 

2204 Κρασιά από νωπά σταφύλια  1.524.937 1.147.872 1.273.819 10,97 
                  Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ 
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Σύνθεση Εξαγωγών 2015
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Αντίστοιχα, τα βασικά κινεζικά προϊόντα που εισήχθησαν στη χώρα µας για το 2015 ήταν Η/Υ 
(Μηχανές επεξεργασίας δεδοµένων κλπ), προϊόντα αλουµινίου (ελάσµατα και ταινίες από 
αργίλιο), προϊόντα κινητής τηλεφωνίας, παιχνίδια, συσκευές τεχνητού κλίµατος, είδη ταξιδιού, 
υποδήµατα, συσκευές φωτισµού, µηχανές και συσκευές εκτύπωσης, τεχνουργήµατα από 
πλαστικές ύλες, έπιπλα, θερµαντήρες νερού, είδη για γιορτές κ.α    

 
Πίνακας 10.  Βασικά Εισαγόµενα Προϊόντα από την Κίνα (Σε Ευρώ) 
 

ΚΩ∆. ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2013 2014 2015 ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
2013-14 

'8471' Μηχανές επεξεργασίας δεδοµένων, αυτόµατες, και 
µονάδες αυτών. 

84.292.084 322.236.082 402.888.032 25,03 

'7606' Ελάσµατα και ταινίες, από αργίλιο, µε πάχος > 0,2 
mm  

78.999.062 124.640.656 158.599.861 27,25 

'8517' Ηλεκτρικές συσκευές για την ενσύρµατη 
τηλεφωνία ή την ενσύρµατη τηλεγραφία 

83.417.667 101.932.180 139.055.498 36,42 

'9503' Παιχνίδια για παιδιά  71.702.574 79.461.445 65.202.102 -17,94 

'8415' Συσκευές τεχνητού κλίµατος, που αποτελούνται 
από ανεµιστήρα µε κινητήρα 

70.303.361 57.308.486 64.575.461 12,68 

'4202' Μπαούλα, βαλίτσες και βαλιτσάκια,  44.945.986 52.252.380 60.246.311 15,30 

'6402' Υποδήµατα που έχουν τα εξωτερικά πέλµατα και 
το άνω µέρος από καουτσούκ  

51.816.625 55.878.900 58.964.350 5,52 

'9405' Συσκευές φωτισµού (ό. συµπ. οι προβολείς) και τα 
µέρη αυτών,  

30.794.881 42.830.847 49.561.586 15,71 

8443 Μηχανές και συσκευές εκτύπωσης  14.601.472 43.017.603 194,61 

'3926' Τεχνουργήµατα από πλαστικές ύλες  36.562.448 40.605.801 37.245.792 -8,27 

'6404' Υποδήµατα που έχουν τα εξωτερικά πέλµατα από 
καουτσούκ, πλαστική ύλη  

23.075.788 24.822.303 32.573.747 31,23 

'9401' Καθίσµατα  19.241.564 24.749.877 30.402.354 22,84 

'8516' Θερµαντήρες νερού και θερµοσυσκευές που 
βυθίζονται στο νερό, ηλεκτρικοί 

31.623.309 30.763.386 28.641.173 -6,90 

9505' Είδη για γιορτές, καρναβάλι ή άλλες διασκεδάσεις  24.633.128 27.281.687 10,75 

'9403' Έπιπλα  22.697.342 25.705.255 27.025.894 5,14 
                  Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ 
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Σύνθεση Εισαγωγών 2015
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Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ 
 

1.1 Ανάλυση της ∆ιαµόρφωσης των Εξαγωγών για το 2015 

Κατ΄αρχήν, θα πρέπει να παρατηρήσουµε ότι οι εξαγωγές µας για το 2015 αφορούν µόνο 
300 κωδικούς προϊόντων (Τετραψήφια ανάλυση συνδυασµένης ονοµατολογίας) έναντι 806 
κωδικών των κινεζικών εξαγωγών της Κίνας στην Ελλάδα. Αυτό είναι ενδεικτικό για την 
ανάγκη µεγαλύτερης διαφοροποίησης των εξαγόµενων στην Κίνα προϊόντων µας. Πρέπει οι 
Έλληνες εξαγωγείς να στραφούν µεθοδικά και συντονισµένα στην κινεζική αγορά µε 
µακροχρόνια προοπτική και επένδυση προσπάθειας και πόρων.  

Η παρατηρούµενη πτωτική τάση της τελευταίας διετίας εξηγείται κατ΄αρχήν από την 
ελαχιστοποίηση των εξαγωγών πετρελαιοειδών που κατείχαν µεγάλο ποσοστό της αξίας των 
εξαγωγών µας και οφείλεται στις διεθνείς εξελίξεις της παγκόσµιας αγοράς και τη 
µεταβλητότητα αυτής. Επίσης από το γεγονός ότι η συντριπτική πλειοψηφία των προϊόντων µας 
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αφορούν πρώτες ύλες και ορυκτά των οποίων οι τιµές είναι πολύ εύκολα µεταβαλλόµενες καθώς 
επηρεάζονται από την παγκόσµια ζήτηση και η Κίνα τα τελευταία χρόνια έχοντας πλεονάσµατα 
σε πολλούς τοµείς της παραγωγής τα οποία παραµένουν αδιάθετα µείωσε σηµαντικά τις 
σχετικές εισαγωγές πρώτων υλών. Πολλές από αυτές λόγω της παγκόσµιας οικονοµικής ύφεσης 
είναι επίσης εύκολο να βρεθούν σε άλλες χώρες µε χαµηλότερες τιµές.  

 

Μια ειδικότερη ανάλυση των στατιστικών στοιχείων µας δίνει την εξής εικόνα για τη 
διαµόρφωση των Ελληνικών εξαγωγών στην Κίνα τα τελευταία χρόνια. Ειδικότερα για το 2014-
2015 παρατηρούµε τα ακόλουθα: 

Βασικά Προϊόντα και τάσεις: 

Προϊόντα που είχαν σηµαντική πτώση: 

 

• Το 2013 οι εξαγωγές της χώρας µας σε Πετρελαιοειδή (2710) κατείχαν την πρώτη θέση 
και αποτελούσαν το 28,8%. Το 2014 µειώθηκαν οι εξαγωγές µας κατά 66% σε αξία και 
κατά 67% σε ποσότητα, ενώ το 2015 ελαχιστοποιήθηκαν παρουσιάζοντας δραµατική 
µείωση (-97%) και έφθασαν να αποτελούν µόλις το 0,6% των εξαγωγών µας στη Κίνα. Η 
πτώση ήταν σηµαντική και µάλιστα από 120 εκατοµ € το 2013 έπεσε στα 40 εκατοµ το 
2014 και το 2015 ανήλθε σε λιγότερα του 1,5 εκατοµ €! Γεγονός που δεν οφείλεται µόνο 
στις διεθνείς τιµές αλλά και στις ποσότητες από 174 χιλ. τόνους το 2013 σήµερα 
λιγότερο από 4,5 χιλ. τόνους.   

 

Κωδ. 
2013 

σε € 

2014 

σε € 

Μεταβ. 

% 

2015 

σε € 

Μεταβ. 

% 

Μερίδιο 

Εξαγωγών 

µας % 

2710 120.261.020 40.712.901 -66,1 1.459.234 -96,4 0,6 

 

• Το Βαµβάκι (5201), το οποίο κατείχε την τρίτη θέση το 2013 και αποτελούσε το τρίτο 
σε σπουδαιότητα εξαγόµενο προϊόν µε το 7,5% των εξαγωγών µας (µε 31,4 εκατοµ €), 
σηµείωσε ιδιαίτερη πτώση τα δύο τελευταία χρόνια και το 2014 βρέθηκε στην ένατη 
θέση µε 7,3 εκατοµ €, και απουσιάζει εντελώς από τα εξαγόµενα προϊόντα το 2015. 
Υπενθυµίζουµε ότι η πτώση είχε προβλεφθεί καθόσον η κινεζική κυβέρνηση ήδη από το 
2014 είχε ανακοινώσει ότι θα προχωρήσει σε σταδιακές πωλήσεις µέρους των 
αποθεµάτων της σε προνοµιακές τιµές, ύψους 9,6 εκατ. τόνων (50-60% του παγκόσµιου 
αποθέµατος).  

 

Κωδ. 
2013 

σε € 

2014 

σε € 

Μεταβ. 

% 

2015 

σε € 

Μεταβ. 

% 

Μερίδιο 

Εξαγωγών 

µας % 

5201 31.428.182 7.326.030 -76,7 0 -100 0,0 
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• Τα Απορρίµµατα και θραύσµατα από χαλκό (7404), τα Ελάσµατα, ταινίες από 

αργίλιο (7606) που για χρόνια ήταν στις πρώτες θέσεις (4η και 5η θέση αντιστοίχως) 
γνώρισαν σηµαντική πτώση κατά το 2015 (-30,85% και -62,08% αντίστοιχα). Μάλιστα 
σε σχέση µε το 2013 η πτώση είναι ακόµη µεγαλύτερη. Στη µείωση συντελεί καταρχήν η 
µεγάλη πτώση των εισαγωγών  εµπορευµάτων (-13,2% το 2015 όπως προαναφέρθηκε) 
και κυρίως πρώτων υλών της Κίνας. Η χώρα έρχεται αντιµέτωπη µε το πρόβληµα της 
πλεονάζουσας και µη απορροφούµενης παραγωγής από τη διεθνή αγορά µε αποτέλεσµα 
να έχει σχηµατιστεί ένα απόθεµα βιοµηχανικών αγαθών που σχετίζονται µε την 
εισαγωγή των α΄ υλών. Επιπλέον και οι τιµές αυτών κυµάνθηκαν διεθνώς σε χαµηλότερα 
επίπεδα καθώς διαπιστώνεται και από το γεγονός ότι η µείωση στις εξαγόµενες 
ποσότητες ήταν µικρότερη.  

Κωδ. 2013 

σε € 

2014 

σε € 

Μεταβ. 

% 

2015 

σε € 

Μεταβ. 

% 

Μερίδιο 

Εξαγωγών 

µας % 

7404 22.664.417 10.314.671 -54,5 7.132.584 -30,9 3,1 

7606 20.408.231 10.174.235 -50,1 3.857.684 -62,1 1,7 

 

• Αν συµπεριλάβουµε και άλλες πρώτες ύλες ή υλικά  (2502) Σιδηροπυρίτες άφρυκτοι, 
(2530) Βερµικουλίτης, περλίτης, (2608) Μεταλλεύµατα ψευδαργύρου, (3915) 

Απορρίµµατα, ξέσµατα και θραύσµατα, από πλαστικές ύλες, (7204) Απορρίµµατα 

και θραύσµατα σιδήρου ή χάλυβα, (7404) Απορρίµµατα και θραύσµατα από χαλκό, 

(7602) Απορρίµµατα και θραύσµατα, από αργίλιο και (7606) Ελάσµατα και ταινίες, 

από αργίλιο, µε πάχος > 0,2 mm, όπως στον πίνακα κατωτέρω θα διαπιστώσετε τα 
ακόλουθα: 

Κωδ. 

2013 

σε € 

2014 

σε € 

Μεταβ. 

% 

2015 

σε € 

Μεταβ. 

% 

Μερίδιο 

Εξαγωγών 

µας % 

2502 19.986.473 10.594.678 -47,0 0 -100 0,0 

2530 701.998 198.788 -71,7 204.762 3,0 0,1 

2608 1.536.598 351.110 -77,2 0 -100,0 0,0 

3915 1.732.776 
1.907.459 10,1 1.692.205 

-11,3 0,7 

7204 2.088.473 2.306.069 10,4 1.263.795 -45,2 0,6 

7404 22.664.417 10.314.671 -54,5 7.132.584 -30,9 3,1 
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7602 4.201.625 1.817.745 -56,7 1.000.993 -44,9 0,4 

7606 20.408.231 10.174.235 -50,1 3.857.684 -62,1 1,7 

ΣΥΝΟΛΟ 53.334.118 27.070.077 -49,2 15.152.023 -44,0 6,6 

Ένα µη ευκαταφρόνητο σύνολο προϊόντων της τάξης του 17,5% των εξαγωγών του 2013 
σήµερα αντιστοιχούν στο 6,6% των εξαγωγών της χώρας µας προς τη Λ. ∆. της Κίνας. 
Αυτές οι κατηγορίες προϊόντων επηρεάζονται από τους ίδιους παράγοντες που αναφέραµε 
στην κατηγορία των θραυσµάτων από χαλκό. Πρέπει να σηµειωθεί ότι, όπως διαφαίνεται 
από τον πίνακα κατωτέρω, οι εξαγωγές µας το 2015 αν και συνολικά συνέχισαν να είναι 

πτωτικές (-16,58%) εµφανίζουν ποιοτική βελτίωση. Αν αφαιρεθούν µόνο 2 κατηγορίες 
όπως τα πετρελαιοειδή και το βαµβάκι έχουµε άνοδο εξαγωγών κατά 0,55%. Με 
τολµηρότερη προσέγγιση και αφαίρεση των κατηγοριών πρώτων υλών του ανωτέρω πίνακα 
βλέπουµε σηµαντική βελτίωση των εξαγωγών µας µετά την πτώση κατά 2,69 το 2014, µε 
αύξηση της τάξης µάλιστα του 12,64%.  

  2013 2014 Μεταβ. 2015 Μεταβ. 

Σύνολο Εξαγωγών 418.029.015 273.525.514 -34,57 228.179.703 -16,58 

Χωρίς Πετρελαιοειδή 297.767.995 232.812.613 -21,81 226.720.469 -2,62 

Χωρίς Βαµβάκι και Πετρέλ. 266.339.813 225.486.583 -15,34 226.720.469 0,55 

Χωρίς Βαµβάκι, Πετρέλαια 
και τις κατηγορίες πρώτων 
υλών (άνω πίνακας) 193.019.222 187.821.828 -2,69 211.568.446 12,64 

 

• Τα ζυµαρικά (1902) είχαν επίσης σηµαντική πτώση το 2015. Από πρόχειρη έρευνά µας 
προκύπτει ότι δεν πρόκειται για πτώση των εξαγωγών της παραδοσιακής Ελληνικής 
βιοµηχανίας η οποία εξάγει στη Λ. ∆. της Κίνας καθόσον αυτή είχε σταθερές εξαγωγές 
αλλά πρόκειται µάλλον περί προϊόντων πολυεθνικής η οποία για διάφορους λόγους µη 
γνωστούς σε εµάς µείωσε ή δεν εξήγαγε µέσω των εργοστασίων της στη χώρα µας (διότι, 
είτε η µητρική εταιρεία ή θυγατρική της σε άλλη χώρα είχε πλεόνασµα το οποίο και 
διέθεσε για την αγορά στη Λ. ∆. της Κίνας, είτε λόγω της εγχώριας αυξηµένης ζήτησης 
στην Ελλάδα ή ακόµη και πιθανώς να επιλέχθηκε άλλη χώρα προορισµού αυτών, 
γεγονός το οποίο δεν µπορεί να ελεγχθεί από το Γραφείο µας και χρήζει περαιτέρω 
εξειδικευµένης µελέτης). 

 

Κωδ. 
2013 

σε € 

2014 

σε € 

Μεταβ. 

% 

2015 

σε € 

Μεταβ. 

% 

Μερίδιο 

Εξαγωγών 

µας % 

1902 1.677.542 1.689.302 0,7 837.006 -50,5 0,4 
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• Τα µεταλλεύµατα πολυτίµων µετάλλων (2616), εµφάνισαν και αυτά σηµαντική πτώση 
η οποία εκτιµάται ότι είναι συνδεδεµένη µε τη λειτουργία του χρυσορυχείου στις 
σκουριές. 

 

Κωδ. 
2013 

σε € 

2014 

σε € 

Μεταβ. 

% 

2015 

σε € 

Μεταβ. 

% 

Μερίδιο 

Εξαγωγών 

µας % 

2616 0 6.396.768 ΝΕΟ 4.169.676 -34,8 1,8 

• Τα Φάρµακα (3004)  µετά την αλµατώδη αύξηση των εξαγωγών µας το 2014, 
σηµειώθηκε πτώση 26,2%.  

Κωδ. 
2013 

σε € 

2014 

σε € 

Μεταβ. 

% 

2015 

σε € 

Μεταβ. 

% 

Μερίδιο 

Εξαγωγών 

µας % 

3004 739.716 3.157.490 326,9 2.329.657 -26,2 1,0 

 

• (4102) ∆έρµατα ακατέργαστα προβατοειδών νωπά ή αλατισµένα, αποξεραµένα, 
αναφερόµαστε στο σχετικό προϊόν αν και έχει µείνει στάσιµο σε χαµηλά επίπεδα το 2015 
(910.979 €) όπως και το 2014 έναντι του 2013 (4.362.092 € που αντιστοιχούσε στο 1% 
των εξαγωγών µας) αλλά πρέπει να σηµειωθεί ότι αυτό οφείλεται στις ασθένειες των 
ζώων της περιοχής της Β. Ελλάδος. 

 

Προϊόντα που είχαν σηµαντική άνοδο: 

 

• Το Μάρµαρο (2515), διαχρονικά είναι ένας από τους δυναµικότερους κλάδους των 
εξαγωγών µας και διατήρησε την πρώτη θέση και για το 2015 για τη χώρα µας. Η πτώση 
των εισαγωγών των οικοδοµικών υλικών δείχνει να έχει σταµατήσει καθόσον η αγορά 
ακινήτων εµφανίζει νέα τάση ανάπτυξης µε διάφορους ελαφρυντικούς µηχανισµούς 
δανειοδότησης στις κατοικίες και έχει οριακή αύξηση των εξαγωγών µας +1,91  (91 

εκατοµ. €) 

• (8409) Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται για εµβολοφόρους κινητήρες. 
Πρόκειται για µια νέα ανερχόµενη κατηγορία η οποία αναπτύσσεται ταχύτατα (78%), και 
από 689 χιλ € το 2013 σε 4,3 εκατοµ € το 2014 και συνεχίζει µε αλµατώδη άνοδο στα 7,7 
εκατοµ € για το 2015 αποτελώντας το 3,4% του συνόλου των εξαγωγών µας. Εκτιµούµε 
ότι πρόκειται για εξοπλισµό πλοίων. 
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Κωδ. 
2013 

σε € 

2014 

σε € 

Μεταβ. 

% 

2015 

σε € 

Μεταβ. 

% 

Μερίδιο 

Εξαγωγών 

µας % 

8409 689.305 4.319.128 526,6 7.689.551 78,0 3,4 

 

• (2516) Γρανίτης, πορφυρίτης, βασάλτης, Η εν λόγω κατηγορία παρουσιάζεται για 
πρώτη φορά το 2014 και αυξάνεται αλµατωδώς το 2015 (156%) φθάνοντας τα 5.7 

εκατοµ. €. 

• (3105) Λιπάσµατα ορυκτά ή χηµικά. Το εν λόγω προϊόν κατέγραψε εντυπωσιακή 
άνοδο έπειτα από µια συγκυριακή πτώση το 2014. Τα λιπάσµατα εµφανίστηκαν 
δυναµικά τον τελευταίο χρόνο.   

• (3204) Χρωστικές ύλες συνθετικές οργανικές, Είχαν σηµαντική άνοδο το 2014 και 
φαίνεται να έχουν σταθεροποιηθεί το 2015 στα 5.853.961 € 

 

Κωδ. 
2013 

σε € 

2014 

σε € 

Μεταβ. 

% 

2015 

σε € 

Μεταβ. 

% 

Μερίδιο 

Εξαγωγών 

µας % 

3204 3.279.241 5.766.062 75,8 5.853.961 1,5 2,6 

 

• (3209) Χρώµατα επίχρισης και βερνίκια µε βάση συνθετικά πολυµερή,  µια 
κατηγορία που από το 2013 (45.449 €)  έχει αυξητικές τάσεις φθάνοντας σήµερα τις 
858.682 €. 

 

Κωδ. 
2013 

σε € 

2014 

σε € 

Μεταβ. 

% 

2015 

σε € 

Μεταβ. 

% 

Μερίδιο 

Εξαγωγών 

µας % 

3209 45.449 186.575 310,5 608.670 226,2 0,3 

 

•  (3304) Προϊόντα οµορφιάς ή φτιασιδώµατος (µακιγιάζ),  είναι επίσης ένα προϊόν που 
από το 2014 έχει αυξητική τάση µε αποκορύφωµα το 2015 να αντιστοιχεί σε 858.682 €. 

 

Κωδ. 
2013 

σε € 

2014 

σε € 

Μεταβ. 

% 

2015 

σε € 

Μεταβ. 

% 

Μερίδιο 

Εξαγωγών 

µας % 

3304 103.486 305.528 195,2 858.682 181,0 0,4 
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• Τα Γουνοδέρµατα (4302), γνώρισαν ιδιαίτερα µεγάλη πτώση και πέρασαν από τα 10,5 
εκατοµ. € του 2013 στα 2,2 εκατοµ. € το 2014, ήτοι πτώση της τάξης του 78,93% 
(ΕΛΣΤΑΤ). Το 2015 αν και ανέκαµψαν σε σχέση µε το προηγούµενο έτος - 
διπλασιάστηκαν (4,7 εκ. Ευρώ) - δεν κάλυψαν το 50% της αξίας του 2013. Το 
συγκεκριµένο προϊόν διακινείται µέσω ενός συστήµατος ειδικών δηµοπρασιών και η 
τιµή του διαµορφώνεται ανάλογα µε τη συγκυρία. Η ζήτηση πάντως στη λιανική αγορά 
βαίνει στη µακροχρόνια προοπτική της µειούµενη. Πρέπει να σηµειωθεί ότι ο 

µοναδικός οίκος που είχε εγκατασταθεί στην Κίνα µε ιδιόκτητα καταστήµατα 

ετοίµων ενδυµάτων γούνας έπαψε τη λειτουργία του το 2016. Αυτό οφείλεται 

κυρίως στα προβλήµατα αγορών που έπονται της δίωξης της διαφθοράς και 

ταυτόχρονα την ανεύρεση φθηνότερης πηγής γούνας. 

• Το Ελαιόλαδο (1509) µετά από µια σηµαντική πτώση κατά 34,87% το 2014 παρουσίασε 
αύξηση κατά 6,75% το 2015. Σηµειώνουµε ότι το Ελληνικό ελαιόλαδο λόγω της 
ακριβότερης τιµής του είχε επιλεχθεί να διακινηθεί µέσω των καναλιών των 
επιχειρηµατικών δώρων πολυτελείας. Η πτώση των  εξαγωγών συσχετίζονταν 
περισσότερο µε τη νέα πολιτική λιτότητας της Κυβέρνησης µε τις περικοπές των 
κυβερνητικών δώρων καθόσον και των δηµοσίων επιχειρήσεων, παρά στην κακή εσοδεία 
της παραγωγής της χώρας µας. Η αύξηση οφείλεται κυρίως στην αναζήτηση νέων 
καναλιών διανοµής (πλατφόρµες ηλεκτρονικού εµπορίου) σε αντικατάσταση του 
µεριδίου της αγοράς που χάθηκε στον τοµέα των δώρων. 

• (8533) Αντιστάσεις ηλεκτρικές. Σταθερά ανερχόµενο προϊόν στις εξαγωγές µας προς 
Κίνα µε αύξηση 61,5% το 2015.  

• Οι εξαγωγές Ακτινιδίων (0810) (το µόνο νωπό φρούτο που εξάγεται από τη χώρα µας 
στην Κίνα) υπερδιπλασιάστηκαν το 2014 και διατήρησαν την αυξητική τους τάση το 
2015 κατά 15,50% και ανήλθαν στα 2.890.562 €, γεγονός που δείχνει την ευοίωνη 
προοπτική εξαγωγών ελληνικών φρούτων, κάτι που όµως απαιτεί χρονοβόρες 
διαδικασίες για την υπογραφή του απαιτούµενου σχετικού υγειονοµικού πρωτοκόλλου. 
Η σχετική διαδικασία έχει ήδη αρχίσει κατόπιν αιτήµατος των ελληνικών Αρχών σε 
συνεννόηση µε τους εξαγωγείς νωπών φρούτων. Σηµειώνουµε ότι τα ελληνικά ακτινίδια 
έχουν τόσο καλό όνοµα για την ποιότητά τους που Κινέζοι παραγωγοί ή εισαγωγείς 
κυκλοφορούν συσκευασίες ακτινιδίων µε αποµιµήσεις ελληνικών συσκευασιών και 
ετικέτας. Σηµειώνεται ότι οι Έλληνες παραγωγοί συνεχίζουν να εµπορεύονται µη 
λαµβάνοντας υπόψη τις ιδιοµορφίες της εγχώριας αγοράς και ειδικότερα σηµειώνουµε 
ότι δεν έχουν καταχωρήσει το  λογότυπο και την επωνυµία τους στη Λ. ∆. της Κίνας µε 
το σχετικό κίνδυνο στο άµεσο µέλλον επιτήδειος εγχώριος έµπορος να σφετερισθεί αυτά 
και να επωφεληθεί της αναγνωρισιµότητας του σήµατος και ποιότητας των ελληνικών 
προϊόντων αντικαθιστώντας τα µε άλλης προέλευσης, ακόµα και κινεζικής, µε κίνδυνο 
να αποκλεισθεί και από την αγορά ο Έλληνας εξαγωγέας. Το Γραφείο µας έχει παρέµβει 
τόσο στην αγορά όσο και στους επιχειρηµατίες για να προστατευθούν τα συµφέροντά 
τους. 
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Κωδ. 
2013 

σε € 

2014 

σε € 

Μεταβ. 

% 

2015 

σε € 

Μεταβ. 

% 

Μερίδιο 

Εξαγωγών 

µας % 

0810 1.188.306 2.502.645 110,6 2.890.562 15,5 1,3 

 

• Οι χυµοί φρούτων (2009), την τελευταία τριετία εµφανίζουν αλµατώδη άνοδο µε πολλές προοπτικές. 

 

Κωδ. 
2013 

σε € 

2014 

σε € 

Μεταβ. 

% 

2015 

σε € 

Μεταβ. 

% 

Μερίδιο 

Εξαγωγών 

µας % 

2009 133.685 401.579 200,4 632.420 57,5 0,3 

 

• Τα Κρασιά (2204) κατά τα τελευταία έτη επλήγησαν από την πολιτική περιορισµών των 
εταιρικών δώρων και των µέτρων κατά της διαφθοράς. Η πτώση τους όµως το 2014 αν 
και σηµαντική, της τάξης του 24,74% (περίπου 400 χιλ. €) ήταν ηπιότερη από αυτήν που 
υπέστησαν οι χώρες µε ακριβότερα κρασιά που θεωρήθηκαν υπερπολυτελείας. Τα µέτρα 
antidumping που απειλούσε η Κινεζική Κυβέρνηση να λάβει έναντι των Ευρωπαίων 
παραγωγών κρασιών είχε θορυβήσει τους εισαγωγείς που φοβούµενοι τυχόν επιβολή 
δασµών αναδροµικώς για τα προϊόντα, είχαν επίσης µειώσει τις εισαγωγές των. Το 2015 
η τάση επανεµφανίζεται ανοδική κατά 11,07% (1.273.819 Ευρώ). Η σχετική αύξηση 
πιστεύουµε ότι απορρέει σε µικρό ποσοστό και από τη συµφωνία που επιτεύχθηκε τον 
Ιούνιο του 2014 ελληνικής εταιρείας µε COFCO η οποία άρχισε να υλοποιείται το 2015.  

 

Κωδ. 
2013 

σε € 

2014 

σε € 

Μεταβ. 

% 

2015 

σε € 

Μεταβ

. 

% 

Μερίδιο 

Εξαγωγών 

µας 

2204 1.524.937 1.147.872 -24,7 1.273.819 11,0 0,6 

 

• Τα προϊόντα  "(8516) Θερµαντήρες νερού και θερµοσυσκευές που βυθίζονται στο 

νερό, ηλεκτρικοί. Ηλεκτρικές συσκευές για τη θέρµανση του χώρου" και (8533) 

Αντιστάσεις ηλεκτρικές" συνεχίζουν να έχουν µια ιδιαίτερη δυναµική άνοδο κατά τα 
τελευταία χρόνια µε αύξηση κατά το 2015 ήτοι  27,2% και  61,53% αντιστοίχως.  

 



 62   

 
62 

 

Κωδ. 2013 

Σε € 

2014 

Σε € 

Μεταβ. 

% 

2015 

Σε € 

Μεταβ. 

% 

Μερίδιο 

Εξαγωγών 

µας 

8516 4.423.932 4.465.519 0,9 5.679.661 27,2 2,5 

8533 1.261.524 1.840.173 45,9 2.972.386 61,5 1,3 

 

• Τα προϊόντα "(2203) Μπύρα" εξαγόντουσαν σε µικρές ποσότητες και αξίες στο 
παρελθόν και από το 2015 έγινε από τα σηµαντικότερα εξαγώγιµα προϊόντα της χώρας 
µας στην Κίνα. Αυτό οφείλεται αποκλειστικά στη Αθηναϊκή Ζυθοποιία µε τη µπύρα 
Heineken (ο καταναλωτής δεν γνωρίζει ότι πρόκειται περί Ελληνικού προϊόντος αλλά 
αυτή συµµετέχει σηµαντικά στο εµπορικό µας ισοζύγιο).  

Κωδ. 
2013 

σε € 

2014 

σε € 

Μεταβ. 

% 

2015 

σε € 

Μεταβ. 

% 

Μερίδιο 

Εξαγωγών 

µας 

2203 76.641 16.506 -78,5 8.880.550 53.702 3,9 

• Τα "γαλακτοκοµικά (0406)" µετά τη σηµαντική πτώση του 2014, λόγω της µη 
συµµόρφωσης της χώρας µας έγκαιρα στις απαιτήσεις των νέων πιστοποιήσεων ελέγχων, 
είχε ως συνέπεια απώλεια 7 µηνών εξαγωγικής περιόδου του 14 και τουλάχιστον 2 
µηνών του 2015 οπότε λύθηκε το θέµα. Βέβαια, η διακοπή αυτή είχε ως αποτέλεσµα τη 
διακοπή των κωδικών στα καταστήµατα που τα διακινούσαν ,µε συνέπεια να 
καθυστερήσουν το νέο άνοιγµα αυτών και την επαναπροώθηση των προϊόντων στην 
αγορά. Μια σηµαντική πτώση επίσης επήλθε και µε την αλλαγή οργάνωσης µεγάλης 
γαλακτοβιοµηχανίας (γιαουρτιού) η οποία µε τη µεταφορά της έδρας της σε άλλη χώρα 
είχε περισσότερα διοικητικά προβλήµατα όπως να επαναφέρει τις επαφές της και την 
επικοινωνία µε τους αγοραστές της. Σήµερα όµως παρατηρείτε ότι έχει αρχίσει να 
επανακτά τη θέση της για το 2016.  

Για το 2015 βλέπουµε ότι τα ελληνικά γαλακτοκοµικά προϊόντα άρχισαν πάλι µε 
σηµαντική αύξηση έναντι της χαµένης χρονιάς του 2014. 

 

Κωδ. 
2013 

σε € 

2014 

σε € 

Μεταβ. 

% 

2015 

σε € 

Μεταβ. 

% 

Μερίδιο 

Εξαγωγών 

µας 

0406 291.317 25.653 -91,2 199.212 676,6 0,1 
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• Το "φυσικό µέλι (0409)" µετά την αύξηση της τάξης του 23,8% το 2014 φαίνεται να 
έχει σταθεροποιηθεί σε αξία εξαγωγών µε µικρή αύξηση σε αξία της τάξης του 0,8% αν 
και σε όγκο η αύξηση ήταν µεγαλύτερη οπότε το θέµα θα έγκειται στην τιµή αυτού.  

 

Κωδ. 
2013 

σε € 

2014 

σε € 

Μεταβ. 

% 

2015 

σε € 

Μεταβ. 

% 

Μερίδιο 

Εξαγωγών 

µας 

0409 159.634 209.957 23,8 211.640 0,8 0,1 

 

• Η κατηγορία "προϊόντων ζωϊκής προέλευσης ακατάλληλα για τη διατροφή του 

ανθρώπου (0511)" είναι µια κατηγορία που χρειάζεται περαιτέρω έρευνα καθόσον 
εµφανίζει σηµαντική άνοδο που σχεδόν φθάνει το εκατοµµύριο Ευρώ για το 2015 
τριπλασιάζοντας σε αξία τις εξαγωγές σε σχέση µε τα προηγούµενα 2 χρόνια αλλά σε 
κιλά η αύξηση είναι πολύ σηµαντικότερη (37.935 kg το 2015 έναντι 1.268 kg το 2014)  

 

Κωδ. 
2013 

σε € 

2014 

σε € 

Μεταβ. 

% 

2015 

σε € 

Μεταβ. 

% 

Μερίδιο 

Εξαγωγών 

µας 

0511 257.381 296.677 15,3 965.797 225,5 0,4 

 

• (8504) Μετασχηµατιστές ηλεκτρικοί, ηλεκτρικοί µετατροπείς (π.χ. ανορθωτές) 
καθώς και πηνία, για το 2015 εµφανίστηκαν µε άλµα, από τις συνήθεις περίπου 200 χιλ 
€ ετησίως εξαγωγές, στο 1,2 εκατοµ. €. 

• (8516) Εντοιχισµένοι φούρνοι ηλεκτρικοί για οικιακή χρήση, αποτελεί ένα προϊόν 
που συνεχίζει την άνοδό του και κρατάει σταθερά. 

Κωδ. 
2013 

σε € 

2014 

σε € 

Μεταβ. 

% 

2015 

σε € 

Μεταβ. 

% 

Μερίδιο 

Εξαγωγών 

µας 

8516 4.423.932 4.465.519 0,9 5.679.661 27,2 2,5 
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Συµπεράσµατα 

 

Κατ΄αρχήν, θα πρέπει να παρατηρήσουµε ότι οι εξαγωγές µας για το 2015 αφορούν 301 
κωδικούς προϊόντων (Τετραψήφια ανάλυση συνδυασµένης ονοµατολογίας) έναντι 806 κωδικών 
των κινεζικών εξαγωγών της Κίνας στην Ελλάδα. Αυτό είναι ενδεικτικό της ανάγκης 
µεγαλύτερης διαφοροποίησης των εξαγόµενων στην Κίνα προϊόντων µας. Πρέπει οι Έλληνες 
εξαγωγείς να στραφούν µεθοδικά και συντονισµένα στην κινεζική αγορά µε µακροχρόνια 
προοπτική και επένδυση προσπάθειας και πόρων. Βέβαια, πρέπει να οµολογήσουµε ότι η 
εξέλιξη των κωδικών εξαγωγών της χώρας µας, κατά τα τρία τελευταία χρόνια, έχει δείξει 
µεγάλη κινητικότητα τόσο στις διακοπές ορισµένων όσο και στην έναρξη νέων κωδικών που 
εφόσον δεν κατασταλάξουν τα επόµενα χρόνια θα είναι απλώς περιστασιακές εξαγωγές. 

Ελληνικοί κωδικοί Εξαγωγών 2013 2014 2015 

Νέοι Κωδ.  107 86 

∆ιακοπή Κωδ.  -44 -65 

Αυξοµείωση Κωδικών  63 21 

Σύνολο Κωδικών 213 280 301 

Η παρατηρούµενη πτωτική τάση της τελευταίας διετίας εξηγείται καταρχήν από την 
ελαχιστοποίηση των εξαγωγών πετρελαιοειδών και την εξαφάνιση του βαµβακιού που κατείχαν 
µεγάλο ποσοστό της αξίας των εξαγωγών µας και οφείλεται στις διεθνείς εξελίξεις της 
παγκόσµιας αγοράς και τη µεταβλητότητα αυτής. Επίσης από το γεγονός ότι η συντριπτική 
πλειοψηφία των προϊόντων µας αφορούν πρώτες ύλες και ορυκτά των οποίων οι τιµές είναι πολύ 
εύκολα µεταβαλλόµενες καθώς επηρεάζονται από την παγκόσµια ζήτηση και η Κίνα τα 
τελευταία χρόνια έχοντας πλεονάσµατα σε πολλούς τοµείς της παραγωγής τα οποία παραµένουν 
αδιάθετα µείωσε σηµαντικά τις σχετικές εισαγωγές πρώτων υλών. Πολλές από αυτές, λόγω της 
παγκόσµιας οικονοµικής ύφεσης, είναι εύκολο να βρεθούν σε άλλες χώρες µε χαµηλότερες 
τιµές.  

Μια ειδικότερη ανάλυση των στατιστικών στοιχείων µας δίνει την εξής εικόνα για τη 
διαµόρφωση των ελληνικών εξαγωγών στην Κίνα τα τελευταία χρόνια. Ειδικότερα για το 2014-
2015 παρατηρούµε τα ακόλουθα: 

Το ισοζύγιο είναι πάντα αρνητικό µε σηµαντική διαφορά. Οι εξαγωγές µας συνέχισαν την 
πτωτική πορεία το 2015 κατά 16,6% έναντι του 2014. Θα αναλύσουµε διεξοδικά παρακάτω 
το γεγονός αυτό καθώς και τα αίτια ώστε να σταθµιστεί η πορεία των εξαγωγών µας.  

 
1. Βασική αιτία της σηµαντικής απόκλισης µεταξύ εισαγωγών και εξαγωγών 

αποτελεί η απουσία ισόρροπου διµερούς δια-τοµεακού εµπορίου στους κλάδους 
µεταποίησης, µηχανολογικού εξοπλισµού και υψηλής τεχνολογίας, που 
συνθέτουν άνω του 80% του διεξαγόµενου διεθνούς εµπορίου µε την Κίνα. Αυτή 
η ανισορροπία οφείλεται κυρίως στην ισχνή παραγωγική βάση της Ελλάδας σε 
αυτούς τους τοµείς, καθώς και στα σηµαντικά πλεονεκτήµατα που διαθέτει η 
Κίνα, όπως φθηνό εργατικό δυναµικό, φορολογικά κίνητρα για προσέλκυση 
επενδύσεων στους συγκεκριµένους κλάδους και συνακόλουθες οικονοµίες 
κλίµακας, λόγω µεγέθους εσωτερικής αγοράς. Εξάλλου, σε ορισµένους 
παραδοσιακούς κλάδους µεταποίησης (ενδύµατα, υποδήµατα, παιχνίδια κ.ά.), που 
η χώρα µας είχε στο παρελθόν συγκριτικά πλεονεκτήµατα, η Κίνα κυριαρχεί 
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σήµερα όχι µόνον έναντι της χώρας µας αλλά σχεδόν έναντι όλων των 
ανεπτυγµένων οικονοµιών.  

 
2. Στον κλάδο τροφίµων-ποτών, όπου η χώρα µας διαθέτει, ακόµα, συγκριτικό 

πλεονέκτηµα έναντι της Κίνας, κυρίως σε επίπεδο ποιότητας, η πρόσβαση στην 
κινεζική αγορά δυσχεραίνεται, µεταξύ άλλων, από µη δασµολογικά εµπόδια 
καθώς και από την πολιτική επισιτιστικής επάρκειας και διασφάλισης 
αξιοπρεπούς διαβίωσης του αγροτικού πληθυσµού. Αυτή όµως η τάση τα 
τελευταία δύο χρόνια ανατρέπεται καθόσον όλο και περισσότεροι διαθέτουν 
υψηλό επίπεδο διαβίωσης και αναζητούν την ποιότητα και την ασφάλεια στα 
εισαγόµενα τρόφιµα θορυβηµένοι από τα διατροφικά σκάνδαλα που διέρρευσαν 
στον Τύπο. Βέβαια, οι κινεζικές Υπηρεσίες έλαβαν µέτρα τα οποία εφάρµοσαν 
έναντι όλων των εµπορευόµενων δυσχεραίνοντας την πρόσβαση στην αγορά 
αρκετών προϊόντων κυρίως των αλλοδαπών επιχειρήσεων, λόγω απαιτήσεων 
νέων αναλύσεων ή πιστοποιητικών (πλαστικοποιητές DEHP στα κρασιά και τα 
ελαιόλαδα – οι εν λόγω αναλύσεις για πλαστικοποιητές τροποποιήθηκαν από 1η 
Ιανουαρίου 2016 και πλέον δεν ισχύουν τα πολύ χαµηλά όρια που είχαν επιλεχθεί 
αλλά ζητούνται τα όρια που είναι διεθνώς αποδεκτά–, όµως, ζητήθηκαν νέα 
πιστοποιητικά για τα γαλακτοκοµικά, απαγόρευση ΟΕΜ για παιδικές τροφές και 
τελευταία ετοιµάζονται νέες προδιαγραφές και νέες απαιτήσεις για πιστοποιητικά 
υγείας τους εποµένους µήνες για όλα τα τρόφιµα, ακόµα και τα µεταποιηµένα και 
τις κονσέρβες, παρά την αντίδραση των χωρών ΕΕ, ΗΠΑ κλπ). 

 
Όσον αφορά την εξαγωγική προσπάθεια της χώρας µας παρατηρούµε σηµαντικές 

αλλαγές οι οποίες πιστεύουµε είναι θετικές για το µέλλον των εξαγωγών µας. Ειδικότερα 
σηµειώνουµε τα ακόλουθα: 

 
Η πτώση των εξαγωγών µας, αν και εµφανίζει για άλλη µια χρονιά σηµαντική πτώση της 

τάξης του 16,6%, σε σύγκριση µε το 2014 έχει ουσιώδη διαφορά. Συνεχίζει βέβαια να οφείλεται 
στα πετρελαιοειδή και το βαµβάκι όπως αναφέραµε καθώς και στις πρώτες ύλες οι οποίες είναι 
άρρηκτα συνδεδεµένες µε την παγκόσµια ύφεση αλλά και µε τα αποθέµατα της βιοµηχανίας της 
Κίνας σε προϊόντα που δεν έχουν διοχετευθεί λόγω της υπερ-προσφοράς της βιοµηχανίας και 
της µειωµένης ζήτησης της παγκόσµιας αγοράς. 

Είναι λοιπόν σαφές ότι εξαιρουµένων των πετρελαιοειδών η πτώση των εξαγωγών µας 

στην Κίνα δεν είναι 16,6% αλλά 2,6%. Αν προστεθούν και το βαµβάκι το οποίο 

µηδενίστηκε το 2015, τότε οι εξαγωγές µας έχουν αυξητική τάση της τάξης του 0,55%! 

Αν πάλι θέλουµε να έχουµε καλύτερη εικόνα των εξαγωγών µας και αφαιρέσουµε 8 

πρώτες ύλες τότε διαπιστώνουµε ότι υπάρχει νέα δυναµικότητα στις ελληνικές 

εξαγωγές και µάλιστα θα µπορούσαµε να πούµε ότι υπάρχει αύξηση των λοιπών 

εξαγωγών µας κατά +12,64%. Ενώ το 2014, µε τους ίδιους υπολογισµούς, οι εξαγωγές 

µας ήταν  ακόµα φθίνουσες µε -2,69%. Αξιοσηµείωτο είναι ότι µε τον ίδιο υπολογισµό 

οι εξαγωγές µας το 2015 έχουν µάλιστα αυξηθεί και σε σχέση µε το 2013 (αύξηση κατά 

9,61%). 
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  2013 2014 Μεταβ. 2015 Μεταβ. 

Σύνολο Εξαγωγών 418.029.015 273.525.514 -34,57 228.179.703 -16,58 

Χωρίς Πετρελαιοειδή 297.767.995 232.812.613 -21,81 226.720.469 -2,62 

Χωρίς Βαµβάκι και Πετρέλ. 266.339.813 225.486.583 -15,34 226.720.469 0,55 

Χωρίς Βαµβάκι και Πετρέλ. και τις 
κατωτέρω κατηγορίες πρώτων υλών 193.019.222 187.821.828 -2,69 211.568.446 12,64 

 

 

Η χώρα µας σταθερά έχει αρχίσει να διεισδύει στον κλάδο των τροφίµων και των ποτών 
όπως παρατηρούµε από τα στατιστικά µε σηµαντικό νέο προϊόν την ΜΠΥΡΑ! Η νέα αυτή 
εξέλιξη οφείλεται κυρίως στην απόφαση της Heineken να εφοδιάζει την κινεζική αγορά 
(καθώς και την Ιταλική ως πράττει και η 3Ε µε την Κοκα Κόλα) µέσω της ελληνικής 
θυγατρικής της (Αθηναϊκή Ζυθοποιία) ως Heineken39.  

 
Τα τελευταία δυο χρόνια όµως εµφανίζονται δειλά και νέα προϊόντα τα οποία είναι 

υποσχόµενα παρά τα προβλήµατα που συναντώνται στην ιδιαίτερη αυτή αγορά η οποία αλλάζει 
συνεχώς τους νόµους και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά (γαλακτοκοµικά, ιχθυηρά, 
οινοπνευµατώδη κ.ά.).   
 

Σηµειώνουµε ότι η ανάλυση µας είναι µια απλή προσέγγιση διαφορετικής οπτικής και 
όχι εξειδικευµένη µελέτη που θα απαιτούσε αναλυτικότερα στατιστικά στοιχεία, περισσότερο 
χρόνο και ανθρώπινο δυναµικό το οποίο δεν διαθέτει σήµερον το Γραφείο µας. 

 
Τούτο υπογραµµίζει την αναγκαιότητα της διεύρυνσης των ελληνικών προϊόντων που θα 

κατευθύνονται προς την κινεζική αγορά. Επισηµαίνουµε, πάντως, ότι στο διµερές ισοζύγιο 
Ελλάδας-Κίνας δεν καταγράφονται πλήρως οι ελληνικές εισπράξεις από τη ναυτιλία, λόγω της 
ιδιαιτερότητας του κλάδου να διεξάγει συναλλαγές και µέσω άλλων χωρών. Εκτιµάται, όµως, 
ότι η ναυτιλία καλύπτει ένα µέρος του εµπορικού ελλείµµατος, δεδοµένου, ότι ελληνικά πλοία 

                                                           
39 Αθηναϊκή Ζυθοποιία: Ξεκινά εξαγωγές σε Κίνα και Ιταλία - NEWS - Fortunegreece.com 
http://www.fortunegreece.com/article/athinaiki-zithopiia-xekina-exagoges-se-kina-ke-italia/ 

Κωδ. 2013 σε € Μερίδιο 

Εξαγωγών 

µας % 

2014 σε € Μεταβ. 

% 

Μερίδιο 

Εξαγωγών 

µας % 

2015 σε € Μεταβ. % Μερίδιο 

Εξαγωγών 

µας % 

2502 19.986.473 4,8 10.594.678 -47,0 3,9 0 -100,0 0,0 

2530 701.998 0,2 198.788 -71,7 0,1 204.762 3,0 0,1 

2608 1.536.598 0,4 351.110 -77,2 0,1 0 -100,0 0,0 

3915 1.732.776 0,4 1.907.459 10,1 0,7 1.692.205 -11,3 0,7 

7204 2.088.473 0,5 2.306.069 10,4 0,8 1.263.795 -45,2 0,6 

7404 22.664.417 5,4 10.314.671 -54,5 3,8 7.132.584 -30,9 3,1 

7602 4.201.625 1,0 1.817.745 -56,7 0,7 1.000.993 -44,9 0,4 

7606 20.408.231 4,9 10.174.235 -50,1 3,7 3.857.684 -62,1 1,7 

Σύνολο 73.320.591 17,5 37.664.755 -48,6 13,8 15.152.023 -59,8 6,6 
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είτε µε ελληνική είτε µε ξένη σηµαία µεταφέρουν µεγάλο µέρος των καυσίµων που εισάγονται 
στην Κίνα, καθώς και σηµαντικό ποσοστό των κινεζικών εµπορευµάτων διεθνώς.  

 
Σε αυτό θα πρέπει να καταγραφούν και η αύξηση του τουριστικού ρεύµατος και των 

επενδύσεων σε αγορές κατοικιών οι οποίες αν και σε χαµηλούς ρυθµούς είχαν καταλάβει τη 
δεύτερη θέση µετά τη Ρωσία σε άδειες παραµονής που έχουν δοθεί από τη χώρα µας. Μετά την 
ανακοίνωση της ιδιωτικοποίησης της COSCO ο απόηχος ενδιαφέροντος για τη χώρα µας είναι 
αυξηµένος κα οι µεσιτικές εταιρείες είναι αισιόδοξες για την αύξηση των πωλήσεων µε 
προορισµό τη χώρα µας. Βέβαια, ο λόγος δεν είναι µόνο η συχνή αναφορά των κινεζικών 
επενδύσεων όπως του Λιµανιού αλλά και η κρίση στην Κίνα η οποία άρχισε να εµφανίζει 
κόπωση στα διαθέσιµα κεφάλαια των µικρών και µεσαίων επενδυτών και αναζητείται 
φθηνότερος προορισµός όπως είναι η χώρα µας. 
 

     
1. 2 Εντοπισµός Ελληνικών Προϊόντων µε προοπτικές αύξησης εξαγωγών.  

Υφίσταται, ακόµη, ανεκµετάλλευτο εξαγωγικό δυναµικό, δεδοµένου ότι η Ελλάδα 
εισήλθε στην κινεζική αγορά καθυστερηµένα και σε πολλούς τοµείς βρίσκεται ακόµη σε στάδιο 
διερεύνησης ή διαδικασίας εισόδου. Επίσης, αναµένεται θετική επίδραση στις προοπτικές 
εισόδου των ελληνικών προϊόντων από το διακηρυγµένο κυβερνητικό στόχο για την ενίσχυση 
της εγχώριας ζήτησης – κατανάλωσης. Η Ελλάδα, στην παρούσα συγκυρία, δείχνει να έχει 
συγκριτικό πλεονέκτηµα έναντι της Κίνας, κυρίως, στην εξαγωγή τροφίµων και ποτών, ορυκτών 
(κυρίως µάρµαρα) και ακατέργαστων ή ηµικατεργασµένων υλών (απορρίµµατα µετάλλων, 
χαρτοπολτός, δέρµατα). Σηµειώνεται, ότι το εισαγωγικό δυναµικό της Κίνας σε τεχνολογικά 
προηγµένα βιοµηχανικά προϊόντα (ενδιάµεσα και τελικά) δεν έχει αξιοποιηθεί από τις ελληνικές 
επιχειρήσεις, παρόλο που τα πεδία αυτά θα αποδεικνύονταν, ενδεχοµένως, πολύ πιο πρόσφορα 
και αποδοτικά σε σχέση µε τους παραδοσιακούς κλάδους µε τους οποίους η Ελλάδα 
εκπροσωπείται, αυτή τη στιγµή, στην Κίνα.   
 
1. 3 Προτάσεις περαιτέρω αναπτύξεως των ελληνικών εξαγωγών.  

Η Κίνα θα παραµείνει και τα επόµενα χρόνια µια σηµαντική και βιώσιµη αγορά για ένα 
ευρύ φάσµα προϊόντων της χώρας µας παρότι η κινεζική αγορά καθίσταται ολοένα και πιο 
ανταγωνιστική καθώς λόγω µεγέθους και ρυθµών ανάπτυξης αποτελεί στόχο για τις παγκόσµιες 
εξαγωγές.  

Ιδιαίτερη έµφαση θα πρέπει να δοθεί στην προώθηση ελληνικών προϊόντων µέσω 
ηλεκτρονικού εµπορίου το οποίο κατέχει πλέον δεσπόζουσα θέση στις καταναλωτικές συνήθειες 
των Κινέζων και το οποίο γνωρίζει τεράστια άνθηση µε ιλιγγιώδεις ρυθµούς ανάπτυξης. Τα 
τελευταία χρόνια δε έχουν αναπτυχθεί πολλές ηλεκτρονικές πλατφόρµες µε εξειδίκευση σε 
εισαγόµενα προϊόντα, τρόφιµα κλπ. Το Γραφείο µας διαθέτει σχετική έρευνα και παρέχει 
πληροφόρηση σε τυχόν ενδιαφερόµενες ελληνικές εταιρείες.  

Η µεταρρύθµιση της πολιτικής απόκτησης ενός παιδιού (δικαίωµα απόκτησης και δεύτερου) 
αυξάνει τις προοπτικές εξαγωγής προϊόντων που αφορούν την παιδική ένδυση, διασκέδαση και 
διατροφή. Αντίστοιχα η γήρανση του πληθυσµού (η γενιά της µεγάλης πληθυσµιακής έκρηξης 
είναι ήδη στην τρίτη ηλικία) αναµένεται να δηµιουργήσει ζήτηση υπηρεσιών περίθαλψης και 
ευγηρίας. 

Επίσης, υπάρχουν ευνοϊκές προοπτικές ζήτησης για ενέργεια, φαρµακευτικά, χηµικά, 
ιατρικό εξοπλισµό, υλικά κατασκευής, µηχανήµατα, επώνυµα προϊόντα ένδυσης και διατροφής. 
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Για την εισαγωγή µη επεξεργασµένων τροφίµων και µια σειρά ζωικών προϊόντων απαιτείται 
η σύναψη ειδικών υγειονοµικών Πρωτοκόλλων µεταξύ του ΥΠΑΑΤ και της αρµόδιας Γενικής 
Επιθεώρησης Ποιότητας Ελέγχου και Καραντίνας (AQSIQ), διαδικασία ιδιαίτερα µακροχρόνια. 
Επί του παρόντος, εκκρεµεί η ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας επί της εξαγωγής 
σαλιγκαριών, βαµβακόσπορου και ακατέργαστου µαλλιού προβάτου.  Σε σχέση µε την αγορά 
τροφίµων, υπάρχει εν εξελίξει διαδικασία µεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίµων και την αρµόδια αρχή AQSIQ για εισαγωγές φρούτων (σταφύλια, κεράσια, 
πορτοκάλια, δαµάσκηνα). Τούτο απαιτεί την υπογραφή σχετικών πρωτοκόλλων µε την ελληνική 
πλευρά, ένα για κάθε είδος φρούτων κλπ, διαδικασία που έχει µεν µεγάλη διάρκεια αλλά είναι 
απαραίτητο να επιδιώκεται για κάθε µη τυποποιηµένο - επεξεργασµένο διατροφικό προϊόν.  

Επιπλέον θα µπορούσε να αναφερθεί εδώ, συµπληρωµατικά, η προοπτική της τεράστιας 
αύξησης των Κινέζων τουριστών στη χώρα µας τα επόµενα χρόνια θα ευνοήσει και την αύξηση 
των ελληνικών εξαγωγών καθώς τούτοι θα καταστούν γνώστες των ελληνικών γεύσεων και 
προϊόντων.  

 
2.  Επενδύσεις40   

Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Enterprise Greece και της Τράπεζας της Ελλάδας, σε ότι 
αφορά τις άµεσες ξένες επενδύσεις της Κίνας στην Ελλάδα, οι καθαρές εισροές ανήλθαν σε 72,8 
εκατ. ευρώ το 2013, (92 εκατ. Ευρώ αν προσθέσουµε και τα κεφάλαια µέσω Χόγκ-Κογκ) 16,9 
εκατ. ευρώ το 2014 (44,5 εκ. Ευρώ µε τα κεφάλαια µέσω Χογκ Κογκ) και 18,6 εκατ. ευρώ το 
2015 (49,1  εκ. Ευρώ µε τα κεφάλαια µέσω Χογκ Κογκ). Πιο αναλυτικά στοιχεία παρατίθενται 
στον κάτωθι πίνακα: 

 
ΕΤΟΣ 2015 2014 2013 2012 2011 

Xώρα προέλευσης κεφαλαίων (ποσό σε εκατ. ευρώ) 

ΚΙΝΑ 18,6 16,9 72,8 0,0 8,0 

ΧΟΓΚ ΚΟΓΚ 30,5 27,6 19,0 16,2 10,2 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΡΟΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 261,4 1259,1 2122,1 1354.3 822.3 
Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδας 

 
 Οι κινεζικές επενδύσεις στην Ελλάδα εστιάζονται σε τοµείς ιδιαίτερα νευραλγικούς, 
όπως οι µεταφορές και η εφοδιαστική αλυσίδα, οι επικοινωνίες και τα ηλεκτρονικά εξαρτήµατα.  
Η βασική στρατηγική επένδυση στην Ελλάδα η οποία απέβη επιτυχής από κάθε άποψη είναι η 
συµµετοχή της COSCO στην επέκταση και εκσυγχρονισµό του Λιµένα Πειραιά. Ο Πειραιάς 
βρίσκεται, πλέον, στην 3η θέση των µεγαλύτερων λιµένων της Μεσογείου, από την 11η το 2006, 
ενώ διεθνείς εταιρείες όπως η ZTE, η HUΑWEI και η HP διακινούν µέσω Πειραιά τα προϊόντα 
τους στην Ευρώπη. H COSCO ενδιαφέρεται επίσης για επέκταση των δραστηριοτήτων της στην 
Αλεξανδρούπολη µε ενοικίαση σχετικών χώρων στον Οργανισµό Λιµένος, το διαµετακοµιστικό 
κέντρο στο Θριάσιο και την ΤΡΑΙΝΟΣΕ. Η αρχική επένδυση στον Πειραιά προέβλεπε ανάληψη 
παραχώρησης προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ για 30+5+5 χρόνια. Ήδη υλοποιήθηκε νέα επένδυση 230 
εκατοµµύριων το 2015 για την επέκταση προβλήτα.  

Σηµαντική εξέλιξη επί της επενδύσεως είναι ότι η COSCO απέκτησε τον Απρίλιο του 
2016 τον έλεγχο του 67% του Οργανισµού Λιµένος Πειραιώς, καθόσον υπήρξε ο τελικός 
πλειοδότης στη σχετική διαδικασία υπό την εποπτεία του ΤΑΙΠΕ∆. Η αξία της συµφωνίας, η 
οποία υπεγράφη µεταξύ της Cosco και του ΤΑΙΠΕ∆, υπολογίζεται στα 1,5 δισ. ευρώ και 
                                                           
40 Βασίζεται σε στοιχεία του Enterprise Greece, Μάϊος 2016  
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συγκεκριµένα: 368,5 εκατ. ευρώ προσφορά της COSCO (22 ευρώ ανά µετοχή) για το 67% του 
ΟΛΠ, 350 εκατ. ευρώ υποχρεωτικές επενδύσεις την επόµενη δεκαετία, 410 εκατ. ευρώ τα 
αναµενόµενα έσοδα του ελληνικού δηµοσίου από τη Σύµβαση Παραχώρησης και 400 εκατ. 
ευρώ από τα αναµενόµενα µερίσµατα για το υπολειπόµενο ποσοστό του 7%, το οποίο το 
ΤΑΙΠΕ∆ θα συνεχίσει να κατέχει.  

Τα σχέδια της COSCO εξαρτώνται επίσης έως έναν βαθµό και από το υπόλοιπο 
πρόγραµµα αποκρατικοποιήσεων, όπως είναι το Θριάσιο, η ΤΡΑΙΝΟΣΕ, αλλά και το 
αεροδρόµιο στο Καστέλι, ενώ κάτω από προϋποθέσεις θα µπορούσε να υπάρξει ενδιαφέρον και 
για το λιµάνι της Ελευσίνας, όπως και για τα ναυπηγεία Σκαραµαγκά. Στόχος η ανάπτυξη στην 
περιοχή µονάδων ελαφράς µεταποίησης και συναρµολόγησης κινεζικών και άλλων προϊόντων. 
Όσον αφορά την κρουαζιέρα, δηµοσιεύµατα του Τύπου αναφέρουν ότι η COSCO βρίσκεται σε 
επαφές τόσο µε την Carnival, την µεγαλύτερη εταιρεία κρουαζιέρας στον κόσµο, η οποία 
αναπτύσσει τη συνεργασία της µε την Κίνα, αλλά και µε τη Royal Caribbean, καθώς και τη 
MSC Cruises και τους υπόλοιπους µεγάλους οµίλους κρουαζιέρας, προκειµένου να αναπτυχθεί 
το home port. 
 Η Κινεζική εταιρία ΖΤΕ – µια εκ των πέντε µεγαλύτερων τηλεπικοινωνιακών εταιρειών 
παγκοσµίως – δηµιούργησε διαµετακοµιστικό κέντρο στον Πειραιά για τα προϊόντα της. Επίσης, 
η Huawei δηµιούργησε νέο πιλοτικό κέντρο διανοµής στον Πειραιά41.  
 Στον τοµέα της ενέργειας δραστηριοποιούνται οι εξής εταιρείες: 
 Η Hanergy, η οποία το 2012 δηµιούργησε γραφείο στην Ελλάδα και ανακοίνωσε σχέδιο 
για επενδύσεις 1,8 δισ. € στον ελληνικό κλάδο PV µέχρι το τέλος του 2016 έχοντας ως στόχο να 
κατασκευάσει και  να λειτουργήσει µονάδες παραγωγής ενέργειας συνολικής δυναµικότητας 
1000MW.   
 Η CECEP-China Energy Conservation and Environmental Protection Group 
ασχολείται µε την ανάπτυξη µικρών φωτοβολταϊκών έργων < 1ΜW σε 11 περιοχές της Ελλάδας 
µε συνολική δυναµικότητα 30 MW, µέσω κοινοπραξίας της New Era Holding (θυγατρική της 
CECEP) και της επίσης κινεζική Sky Solar.  
 Ο Όµιλος ∆ΕΗ ΑΕ και η Κινεζική εταιρία Sinovel Wind Energy Group Co Ltd, η 2η 
παγκοσµίως βιοµηχανία κατασκευής ανεµογεννητριών, ανακοίνωσαν τον Απρίλιο του 2011 την 
υπογραφή Συµφωνίας Στρατηγικής Συνεργασίας για την ανάπτυξη αιολικών πάρκων και τη 
δηµιουργία µονάδας κατασκευής ανεµογεννητριών στην Ελλάδα µε άµεση ανάπτυξη αιολικού 
πάρκου 200-300 MW.  
 Παράλληλα, η China Power International New Energy Holding Ltd έχει δείξει 
ενδιαφέρον για συνεργασία στον ενεργειακό τοµέα και σχεδιάζει να δηµιουργήσει γραφείο στην 
Ελλάδα, και η China Electrical Power Equipment and Technology Co. Ltd. (CET) έχει 
εκφράσει ενδιαφέρον για έργα υποδοµών σε θέµατα δικτύων. 
 Σε άλλους τοµείς, η  ελληνική Lamda Development υπέγραψε µε την Κινεζική Fosun 
για την ανάπτυξη του Ελληνικού έργου που όταν υλοποιηθεί αναµένεται µε τους µέχρι σήµερα 
σχεδιασµούς να φτάσει περί τα 10 δις ευρώ και θα µπορούσε να δηµιουργήσει άµεσα 10.000 
θέσεις εργασίας και σε βάθος χρόνου, δηλαδή µε την ολοκλήρωσή της, ακόµη και 50.000 θέσεις.  
 Ενδιαφέρον για επενδύσεις στην Ελλάδα έχουν εκδηλώσει οι: Friedmann Pacific Asset 

Management Ltd και Shenshen Airport (Group) Co. Ltd. για το αεροδρόµιο Ελ. Βενιζέλος, η 
China State Construction Engineering Corporation για το νέο αεροδρόµιο στο Καστέλι ενώ 
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η Chinese State Grid Corporation of China (SGCC) για την ιδιωτικοποίηση του Α∆ΜΗΕ και 
η Fujian Shipbuilding Corporation για συνεργασία µε ελληνικά ναυπηγεία.  
 Στον τοµέα των ελληνικων Άµεσων Ξένων Επενδύσεων, εκτιµάται ότι 
δραστηριοποιούνται στην Κίνα περίπου 50 επιχειρήσεις ελληνικών συµφερόντων στους τοµείς 
εξόρυξης, επαγγελµατικών ψυγείων, κοσµηµάτων, καλλυντικών, πλαστικών, επίπλων, 
πληροφορικής, τυχερών παιχνιδιών, τροφίµων, ναυτιλίας, παροχής συµβουλευτικών και 
τουριστικών υπηρεσιών, εσωτερικής διακόσµησης, εµπορίας, εστίασης κ.α. Κάποιες από τις 
ελληνικές εταιρείες µε παρουσία στην Κίνα είναι οι εξής: Crete Plastics-Shanghai Hitec 

Plastics, Folli -Follie Group (η οποία µέσω θυγατρικής στη Σαγκάη λειτουργεί πάνω από 200 
καταστήµατα), Frigoglass Sa (από το 2007 προέβη σε επένδυση στο Guangzhou ύψους 15 εκ. 
ευρώ, ήτοι δηµιουργία εργοστασίου ψυγείων), Intralot, Kleeman, CocoMat, Aegean Marine 
Petroleum Network, Antzoulatos Group of Companies, Contomichalos P - Profex Shanghai 

Co. κ.α. 
 Μια σηµαντική πτυχή των διµερών σχέσεων είναι και η ναυπήγηση πλοίων Ελλήνων 
εφοπλιστών σε κινεζικά ναυπηγεία. Εκτιµάται ότι από το 2000 έχουν ναυπηγηθεί συνολικά περί 
τα 800 πλοία αξίας 30 δις δολ. ΗΠΑ. Σύµφωνα µε στοιχεία της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών 
εντός του 2015 παραδόθηκαν 76 πλοία ελληνικών συµφερόντων ενώ είναι σε εξέλιξη ακόµη 163 
παραγγελίες.  

 
2.1. Προτάσεις προσέλκυσης επενδύσεων 

Εκτιµάται ότι η σταθεροποίηση της ελληνικής οικονοµίας θα συµβάλει στην ενίσχυση 
των κινεζικών επενδύσεων στην Ελλάδα, όπως, άλλωστε, διαφαίνεται από το ενδιαφέρον 
κινεζικών οµίλων για το πρόγραµµα ιδιωτικοποιήσεων, κυρίως στον τοµέα των λιµενικών 
υποδοµών, των σιδηροδρόµων και της ψυχαγωγίας. Ιδιαίτερη κινητικότητα, επίσης, 
παρατηρείται στο πρόγραµµα χορήγησης άδειας παραµονής για πέντε έτη µε την επένδυση σε 
ακίνητα αξίας άνω των 250.000 Ευρώ µετά και τις βελτιώσεις που επέφεραν στο εν λόγω 
πρόγραµµα οι διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 4332/2015. Σύµφωνα µε στοιχεία του Enterprise 
Greece ως τον Φεβρουάριο του 2016 είχαν δοθεί περίπου 378 άδειες σε Κινέζους,  ποσοστό 
35,8% επί του συνόλου (1052 άδειες).  

Σύµφωνα µε αναλύσεις 42
 την επόµενη διετία οι κινεζικές επενδύσεις στο εξωτερικό 

αναµένεται να αυξηθούν κατά 10% καθώς οι δυνητικοί επενδυτές αναµένουν αυξηµένα κέρδη 
και ευνοϊκές ευκαιρίες στην Ευρώπη και ΗΠΑ. Οι κρατικές εταιρείες επίσης αναµένεται να 
επενδύσουν σε τοµείς όπως αγροτικές εκµεταλλεύσεις και τρόφιµα, τεχνολογία, βιοµηχανικά 
προϊόντα υψηλής αξίας και real estate ακόµα και σε αναπτυγµένες αγορές. ∆εδοµένου όµως ότι 
οι κινεζικές εταιρείες είναι εν πολλοίς άγνωστες στις αγορές αυτές ο προτιµητέος δρόµος είναι 
µέσω συµπράξεων µε τοπικές εταιρείες πρακτική που επιπλέον εξασφαλίζει γνώση της τοπικής 
αγοράς. Οι συµπράξεις εξασφαλίζουν µια “win-win” κατάσταση καθώς συνήθως οι ξένες 
εταιρείες αναζητούν πρόσβαση σε κινεζικά κεφάλαια και οι κινεζικές τις τοπικές διασυνδέσεις, 
τον εντοπισµό των ευκαιριών, τη µείωση του ρίσκου και τη βελτίωση της εικόνας τους.  

Πέραν των στρατηγικών επενδύσεων, µεγάλο µερίδιο αποκτούν και οι χρηµατοδοτικοί 
επενδυτές (τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, κλπ) και τα προγράµµατα ιδιωτικοποιήσεων 
διαφόρων χωρών προσελκύουν κατ΄αρχήν το ενδιαφέρον αυτών. Βασικοί Οργανισµοί στην Κίνα 
για τις επενδύσεις στο εξωτερικό είναι οι εξής: 

                                                           
42 China Outlook 2015, kpmg.com/cn    
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 China Investment Corporation - CIC (http://www.china-inv.cn). Ιδρύθηκε το 2007 µε 
κεφάλαιο 200 δις δολ. ΗΠΑ ως πλήρως κρατική εταιρεία που λειτουργεί σύµφωνα µε τον 
κινεζικό εταιρικό νόµο. Σκοπός της είναι να λειτουργήσει ως φορέας διαφοροποίησης των 
κινεζικών επενδύσεων και περιουσιακών στοιχείων στο εξωτερικό και να εξασφαλίσει τη 
µέγιστη αποδοτικότητα για τους µετόχους της εντός αποδεκτού ρίσκου. Οι δραστηριότητές της 
λαµβάνουν χώρα µέσω δύο θυγατρικών της οι οποίες λειτουργούν ως δύο διαφορετικές 
οντότητες, ήτοι την CIC International Co., Ltd. η οποία προβαίνει σε διεθνείς επενδύσεις και τις 
διαχειρίζεται και της Central Huijin Investment Ltd., η οποία έχει ως αντικείµενο τις επενδύσεις 
κεφαλαίων σε κρατικά ελεγχόµενους χρηµατοδοτικούς οργανισµούς στη χώρα.  

China Overseas Development Association (CODA), η οποία είναι ένας εθνικός, µη 
κερδοσκοπικός Οργανισµός εγκεκριµένος από το αρµόδιο κινεζικό Υπουργείο Εσωτερικών και 
παρέχει υπηρεσίες σε κινεζικές επιχειρήσεις για ανάπτυξή τους και επενδύσεις εκτός Κίνας 
(http://coda.chinagoabroad.com/en/node/466). Η CODA συµµετέχει ενεργά στην πολιτική της 
οικονοµικής εξωστρέφειας που επιδιώκει η κινεζική κυβέρνηση43 µεσολαβώντας µεταξύ αυτής 
και των κινεζικών επιχειρήσεων ώστε να παράσχει σε αυτές υπηρεσίες για την εξωχώρια 
ανάπτυξή τους. Επιπλέον, έχει διαµορφώσει την πρώτη πλατφόρµα  στη χώρα για διεθνείς 
επενδύσεις «China Go Abroad” http://www.chinagoabroad.com/en. Μεταξύ άλλων υπάρχει η 
δυνατότητα κατόπιν εγγραφής να δηµοσιευθούν επενδυτικά σχέδια από ενδιαφερόµενους να 
αντλήσουν επενδυτικά κεφάλαια ή αντιστρόφως να εξερευνηθούν προτεινόµενα σχέδια από 
ενδιαφερόµενους επενδυτές. Ως εκ τούτου κρίνουµε ότι όλα τα ανωτέρω χρήζουν διερεύνησης 
και αξιοποίησης από τις ελληνικές εταιρείες.   

Ταυτόχρονα ρυθµιστικοί Οργανισµοί δρουν ως καταλύτες για κάποιες επενδύσεις στο 
εξωτερικό, για παράδειγµα η China Insurance Regulatory Commission (CIRC) ενθαρρύνει τις 
κινεζικές ασφαλιστικές να επενδύουν τα κέρδη τους στο εξωτερικό. Η προσπάθεια για 
µεταρρύθµιση των κρατικών εταιρειών ώστε να λειτουργούν µε βάση τους κανόνες της αγοράς 
(έµφαση σε αποδόσεις αντί σε συσσώρευση ανεκµετάλλευτων κεφαλαίων), αναµένεται να 
επηρεάσει θετικά τις αποφάσεις αυτών για επενδύσεις στο εξωτερικό.  

Η χώρα µας καλείται να εκµεταλλευτεί τις ως άνω διαγραφόµενες τάσεις για την αύξηση 
των κινεζικών επενδύσεων στο εξωτερικό και να διεκδικήσει µερίδιο αυτών τόσο σε ιδιωτικά 
επενδυτικά προγράµµατα όσο και σε προγράµµατα ιδιωτικοποιήσεων.  

                                                           
43 http://www.oecd.org/china/china-go-global.htm  
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3. Χρηµατιστήρια  
Στην ηπειρωτική Κίνα υπάρχουν δύο χρηµατιστήρια αυτό της Σαγκάης Shanghai Stock 

Exchange (SHSE) και του Shenzhen, Shenzhen Stock Exchange (SZSE). Επιπλέον, υπάρχει το 
χρηµατιστήριο του Χογκ Κογκ, το Hong Kong Stock Exchange (HKSE) στο οποίο παραδοσιακά 
διαπραγµατεύονται οι µετοχές εταιρειών που εδράζονται εκεί, τελευταία όµως έχει αυξηθεί ο 
όγκος των υπό διαπραγµάτευση µετοχών κινεζικών εταιρειών κυρίως κρατικά ελεγχόµενων  που 
έχουν λάβει ειδική άδεια για την εκεί διαπραγµάτευση. Η εγγραφή στο χρηµατιστήριο του Χογκ 
Κογκ έχει καταστεί το βασικό µέσο άντλησης ξένων κεφαλαίων για τις κινεζικές επιχειρήσεις. 
Οι εγγραφές στα κινεζικά χρηµατιστήρια δε γίνονται απλώς µε καταχώρηση αλλά το κινεζικό 
σύστηµα ρύθµισης της χρηµαταγοράς απαιτεί προγενέστερη έγκριση. Τόσο ο διοικητικός 
έλεγχος όσο και οι σχετικές διαδικασίες θεωρούνται υπερβολικές. 

Οι αβεβαιότητες στην αγορά ακινήτων και τα µειωµένα επιτόκια οδήγησαν πολλούς 
επενδυτές κατά το 2014 και το α' ήµισυ του 2015 στο Χρηµατιστήριο για µεγαλύτερες 
αποδόσεις. 

 
3.1 Η Χρηµατιστηριακή Κρίση του 2015 
 Τον Ιούνιο του 2015 ξεκίνησε µια σειρά κλυδωνισµών για τις χρηµαταγορές της Κίνας 
που συνεχίστηκαν καθ΄ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού του 2016 µε µεγάλη πτώση των 
διαπραγµατευόµενων µετοχών. Σε πολλές απανωτές συνεδριάσεις κεφαλαιουχικές επιχειρήσεις 
είχαν πτώση 10%.  Αυτό οδήγησε σε λήψη µέτρων από την Κυβέρνηση µε διοχέτευση µεγάλων 
ποσών για στήριξη µετοχών καθώς και µέτρα παρακολούθησης των χρηµατιστηριακών αξιών 
και αυστηρού ελέγχου της ταυτότητας των συναλλασµένων. Επίσης, ποινικοποιήθηκαν οι 
βραχύβιες αγοροπωλησίες υπό την απειλή της σύλληψης. Μεγάλα αµοιβαία και συνταξιοδοτικά 
κεφάλαια δεσµεύθηκαν για την αγορά µετοχών και σταµάτησαν οι επικείµενες εισαγωγές νέων 
εταιρειών, έγιναν µεγάλες αγορές µετοχών µε χρήµατα της κεντρικής τράπεζας, ενώ σταµάτησε 
τη διαπραγµάτευση ενός µεγάλου ποσοστού εισηγµένων εταιρειών.  

 Ανάλογες σποραδικές κρίσεις ακολούθησαν και τους επόµενους µήνες µε τελευταία 
µεγάλη πτώση τον Ιανουάριο του 2016. Κατά την κρίση αυτή τέθηκε σε λειτουργία ο 
µηχανισµός διακοπής εργασιών όταν οι απώλειες υπερβαίνουν κάποιο όριο. Μια από τις 
ερµηνείες που δόθηκαν θεωρεί ότι η Λαϊκή ∆ηµοκρατία της Κίνας είναι χώρα µε αρκετό ρευστό 
αλλά δεν έχει ακόµα αναπτύξει χρηµατοπιστωτική νοοτροπία δυτικού τύπου στο τραπεζικό της 
σύστηµα µε αποτέλεσµα το σκιώδες τραπεζικό σύστηµα να δανείζει σε µικροµεσαίους 
επιχειρηµατίες ή ιδιώτες µε τοκογλυφικούς όρους το οποίο έχει δηµιουργήσει και αντίστοιχη 
φούσκα µε επιπτώσεις και στον κατασκευαστικό τοµέα. Το ακριβό χρήµα που υπάρχει σήµερα 
στην αγορά σε διαφορετικούς τοµείς επηρεάζει άµεσα την ψυχολογία του µετόχου που 
αναζήτησε άλλη οδό χρηµατοδότησης ή κάλυψης εσόδων για να ανταποκριθεί στις 
κεφαλαιουχικές ανάγκες. Πέραν της απώλειας µεγάλων ποσών από επενδυτές και τον 
κλυδωνισµό πολλών εταιρειών εκ των υστέρων, η κρίση θεωρείται ότι έχει ξεπεραστεί και ήταν 
µια "αναγκαία" προσαρµογή του νεαρού χρηµατιστηριακού συστήµατος της Κίνας και θα 
σηµάνει τη µετάβασή του στη φάση της ωριµότητας.   

4. Τουρισµός  
Η Κίνα ήδη από το 2012 αποτελεί τη µεγαλύτερη αγορά εξερχόµενου τουρισµού 

παγκοσµίως και η θέση αυτή θα διατηρηθεί και τα επόµενα χρόνια. Και τούτο παρά την 
παρατηρούµενη επιβράδυνση των ρυθµών ανάπτυξης της χώρας και των σχετικών δεικτών 
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(εξαγωγές, παραγωγή κ.α) δεδοµένου ότι το εισόδηµα και το βιοτικό επίπεδο του µέσου Κινέζου 
επιτρέπει τα ταξίδια στο εξωτερικό, στα ανώτερα δε στρώµατα τα ταξίδια στο εξωτερικό 
θεωρούνται σχεδόν επιβεβληµένα για λόγους γοήτρου. Shanghai, Guangdong και Beijing είναι 
οι µεγαλύτερες πηγές εξερχόµενου τουρισµού, ακολουθούµενες από Jiangsu και Zhejian ενώ 
υπάρχει µεγάλη ροή και από επαρχίες Shandong , Liaoning, Hubei και Sichuan. 

Σύµφωνα µε έκθεση του Ινστιτούτο COTRI China Outbound Tourism Research Institute 
(Μάϊος 2016) ο αριθµός των Κινέζων τουριστών στο εξωτερικό έφτασε τα 135 εκ. αριθµός 
αυξηµένος κατά 16% έναντι του προηγούµενου έτους 44 . Κατά την περίοδο της κινεζικής 
πρωτοχρονιάς 2015 οι Κινέζοι τουρίστες στο εξωτερικό αυξήθηκαν κατά 5,18 εκ. αύξηση κατά 
10%. Μέχρι τώρα ο Κινέζοι τουρίστες επισκέπτονταν διάσηµους τουριστικούς προορισµούς 
ενώ σταδιακά εµφανίζεται µια νέα τάση ανακάλυψης νέων – περιφερειακών προορισµών. 
Παράλληλα, τα ταξιδιωτικά κίνητρα διαφοροποιούνται από την θέαση νέων τόπων και 
µνηµείων στην απόλαυση παροχών και επιβεβαίωση του τρόπου ζωής (lifestyle).   

Για το έτος 2015, ο τουρισµός από την Κίνα προς την Ελλάδα σηµείωσε σηµαντική 
αύξηση σε σχέση µε το 2014.  

Σύµφωνα µε τα στοιχεία των Ελληνικών Προξενικών Αρχών της Κίνας (Πεκίνο, Σαγκάη 
και Γκουανγκζού), στο χρονικό διάστηµα από 1ης Ιανουαρίου 2015 έως 31 ∆εκεµβρίου 2015 
εκδόθηκαν 80.851 θεωρήσεις Schengen συνολικά (αύξηση 26% σε σχέση µε 2014). Εξ αυτών 
75.696 θεωρήσεις ήταν τουριστικές (αύξηση 30% σε σχέση µε 2014) και οι υπόλοιπες για 
άλλους σκοπούς (επιχειρηµατικές, συµµετοχή σε συνέδρια κ.α.). Όσον αφορά τις εκδοθείσες 
τουριστικές θεωρήσεις, 69% εξ αυτών αφορούν σε οµαδικό τουρισµό, βάσει Συµφωνίας ADS, 
ενώ 31% αφορούν τον ατοµικό τουρισµό.  

∆εδοµένου όµως ότι οι Κινέζοι τουρίστες µπορούν να προµηθευτούν visa Σένγκεν για 
τουριστικούς λόγους και από τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης που έχουν προσχωρήσει στο εν 
λόγω σύστηµα και κατά συνέπεια να επισκεφθούν την χώρα µας στα πλαίσια ενός ευρωπαϊκού 
ταξιδιού µε κύριο προορισµό άλλη χώρα της Ευρώπης και δευτερεύοντα προορισµό την Ελλάδα, 
είναι φανερό ότι ο ως άνω αριθµός είναι ο ελάχιστος δυνατός.  Η εκτίµηση του εδώ Γραφείου 
ΕΟΤ είναι πως ο αριθµός των Κινέζων τουριστών στη χώρα µας κυµάνθηκε από 100 έως 130 
χιλιάδες άτοµα. Από αρχές Ιουνίου έως αρχές Οκτωβρίου λειτούργησαν πτήσεις charter από 
Πεκίνο και Σαγκάη προς Αθήνα (µε ενδιάµεσο σταθµό την Τεχεράνη) από τα κινεζικά 
τουριστικά  πρακτορεία Utour και Vista Travel (Bamboo). Η συχνότητα των εν λόγω πτήσεων 
µειώθηκε από τον Αύγουστο και µετά, λόγω µειωµένης ζητήσης συνεπεία της επιβολής 
κεφαλαιακών ελέγχων.  

Η αυξητική τάση του τουριστικού ρεύµατος από την Κίνα είναι γενικού χαρακτήρα και 
µπορεί να αποδοθεί στην αύξηση του βιοτικού επιπέδου και µέσου εισοδήµατος στην Κίνα και 
στην τόνωση της κατανάλωσης που προωθεί η κινεζική κυβέρνηση, η οποία ενισχύει τη 
δηµιουργία µίας διευρυνόµενης µεσαίας τάξης. Η Ελλάδα καθίσταται σταδιακά ένας προσφιλής 
ευρωπαϊκός προορισµός για τους Κινέζους. Το ενδιαφέρον για τη χώρα µας έχει ενταθεί µετά 
τους Ολυµπιακούς Αγώνες του Πεκίνου το 2008, ενώ χαίρει σεβασµού ως χώρα µε µακραίωνη 
ιστορία και πολιτισµό αντίστοιχο µε τον κινεζικό. Βασικοί ελληνικοί προορισµοί για τους 
Κινέζους που επισκέπτονται την Ελλάδα είναι η Αθήνα, οι Κυκλάδες και η Πελοπόννησος, µε 
πλέον δηµοφιλείς προορισµούς τη Σαντορίνη και τη Μύκονο. Βασικές χρονικές περίοδοι 
διακοπών των Κινέζων είναι εκείνη της Κινεζικής Πρωτοχρονιάς (τέλη Ιανουαρίου-αρχές 

                                                           
44 http://china-outbound.com/ 
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Φεβρουαρίου), της Πρωτοµαγιάς και των διακοπών Εθνικής Εορτής Λ.∆. Κίνας (πρώτο 
δεκαήµερο Οκτωβρίου).  
 
4.1 Προτάσεις ενίσχυσης τουριστικών ροών προς τη  χώρα µας   

Τα αυξητικά ποσοστά του κινεζικού εξερχόµενου τουρισµού ακολουθούν την 
χαµηλότερη ανάπτυξη (New Normal) της οικονοµίας. Μια σειρά όµως από κίνητρα όπως η 
απλοποίηση των διαδικασιών θεωρήσεων και οι πολιτικές ευκολότερης επιστροφής φόρων 
θεωρείται ότι µπορούν να επηρεάσουν θετικά την αύξηση των ταξιδιών και των δαπανών των 
Κινέζων τουριστών. Στην περαιτέρω ανάπτυξη του κινεζικού τουρισµού αναµένεται να 
συµβάλλουν οι πληθυσµοί των µικρότερων πόλεων της κινεζικής περιφέρειας το βιοτικό επίπεδο 
των οποίων ανεβαίνει ραγδαία. Ο παράγοντας της ύπαρξης καλών ισοτιµιών για το κινεζικό 
νόµισµα δεν είναι πλέον τόσο καθοριστικός µετά την ελαφρά υποτίµηση του κινεζικού 
νοµίσµατος τον περασµένο Ιούλιο. 

Προοπτικές αύξησης του τουριστικού ρεύµατος προς τη χώρα µας για έτος 2016 είναι 
ιδιαίτερα ευοίωνες, µε τα έως τώρα δεδοµένα, καθώς θα δράσει ευεργετικά η αναµενόµενη 
λειτουργία δώδεκα νέων Κέντρων Θεωρήσεων το αµέσως προσεχές χρονικό διάστηµα σε 
πόλεις: Shenyang, Wuhan, Changsha, Chongqing, Chengdu, Kunming, Xian, Nanjing, Jinan, 
Hangzhou, Fuzhou και Shenzhen. Επίσης, έχει εκδηλωθεί καταρχήν ενδιαφέρον για διενέργεια 
εκ νέου πτήσεων charter προς τη χώρα µας, κατά τη θερινή περίοδο.  

Οι Κινέζοι τουρίστες επιλέγουν να ταξιδεύουν οµαδικά µέσω τουριστικού πρακτορείου 
και ο ατοµικός τουρισµός αναµένεται να ενισχυθεί µε την άνοδο του βιοτικού επιπέδου στην 
Κίνα. Επί του παρόντος, η τουριστική προβολή της χώρας µας θα πρέπει να λάβει χώρα σε 
συνεργασία µε τα µεγάλα κινεζικά τουριστικά πρακτορεία.  

Η στοχευµένη προσέγγιση του κοινού, µέσω των κινεζικών ηλεκτρονικών µέσων κοινωνικής 
δικτύωσης, που είναι βασικός τρόπος µαζικής επικοινωνίας στην Κίνα, είναι ιδιαίτερα 
σηµαντικός λόγω της µεγάλης χρήσης και απήχησης αυτών στο κινεζικό κοινό. 

Ο τουρισµός πολυτελείας, (θαλαµηγοί, γκολφ κλπ) καθώς και ο τουρισµός για αγορές 
(επώνυµες µάρκες ένδυσης και υπόδησης, ρολόγια κλπ.), παρουσιάζουν σηµαντικές ευκαιρίες 
για τη χώρα µας. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να εξετασθεί η δυνατότητα αναγνώρισης του 
διπλώµατος οδήγησης ώστε να διευκολυνθεί η ενοικίαση αυτοκινήτων και µάλιστα πολυτελών. 
Η δυνατότητα αυτή θα ωθήσει και την αγορά κατοικίας πέραν του τουριστικού ρεύµατος. Οι 
τουριστικές υποδοµές της Ελλάδας πρέπει να εξοικειωθούν και να προσαρµοσθούν µε τις  
ιδιαιτερότητες των Κινέζων ταξιδιωτών (δυνατότητα κινέζικου φαγητού, ζεστού νερού στο 
τραπέζι, βραστήρας στο δωµάτιο κ.ά.). 

Θα ήταν σκόπιµο να εξετασθεί η δηµιουργία κοινών τουριστικών διαδροµών µε γειτονικές 
χώρες και η στοχευµένη προώθηση και άλλων προορισµών της χώρας, οι οποίοι θα προσέλκυαν 
το ενδιαφέρον των Κινέζων τουριστών (Ήπειρος, Μακεδονία, Κρήτη, νησιά Ιονίου κ.α.). 
 Από πλευράς µας θα πρέπει να αξιοποιηθεί η άνοδος του βιοτικού επιπέδου των αστικών 
κέντρων της Κίνας πέραν των παραλιακών. Οι κάτοικοι των πόλεων αυτών (πχ Sichuan, Wuhan, 
Chongqing, κα) ενδιαφέρονται όλο και περισσότερο για ταξίδια στο εξωτερικό γεγονός που ήδη 
διάφορες τουριστικές χώρες αξιοποιούν µε άνοιγµα προξενικών Αρχών. Η Πρεσβεία µας προς 
κάλυψη του κενού έχει δροµολογήσει την αδελφοποίηση των ως άνω µεγαλουπόλεων µε 
ελληνικές.   

Επιπλέον, από το εδώ Γραφείο του ΕΟΤ διατυπώνονται οι κάτωθι συγκεκριµένες 
προτάσεις που κατά την κρίση µας πρόκειται να συντελέσουν αποφασιστικά στην περαιτέρω 
ανάπτυξη του τουριστικού ρεύµατος Κινέζων προς τη χώρα µας:   
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� Στην αύξηση του τουριστικού ρεύµατος θα συντελέσει η εγκαθίδρυση πραγµατικής 
απευθείας αεροπορικής σύνδεσης, σε ανταγωνιστική τιµή, κάτι το οποίο επιδιώκεται 
σταθερά από την ελληνική πλευρά. ∆εδοµένου ότι οι τουριστικές ροές στη χώρα µας 
υπερέβησαν τις 100.000, θεωρούµε ότι ο αριθµός δικαιολογεί την εγκαθίδρυση της 
απ΄ευθείας αεροπορικής σύνδεσης. Σ΄αυτό συντελεί και η ολοκλήρωση της Συµφωνίας 
µε Cosco για Πειραιά, οι συνθήκες είναι πλέον ώριµες.    

� Βελτίωση υποδοµών υποδοχής & εξυπηρέτησης Κινέζων τουριστών στην Ελλάδα 
(Απόκτηση ¨Πιστοποιητικών Ποιότητας Κινέζικου Εισερχόµενου  Τουρισµού¨ που 
παρέχονται από κινεζικές εταιρείες πιστοποίησης)  

� ∆υνατότητα χρήσης της βασικής κινεζικής πιστωτικής κάρτας Union Pay debit cards 
δεδοµένου ότι είναι η κύρια κάρτα της συντριπτικής πλειοψηφίας των Κινέζων πολιτών. 
Η Τράπεζα Πειραιώς, η Citibank και η Alpha Bank ανακοίνωσαν την υπογραφή 
συµφωνίας αποδοχής των καρτών µε σήµα «China Union Pay» (CUP) στο σύνολο του 
δικτύου ATM της και τερµατικών POS, γεγονός ιδιαίτερα θετικό για την εξέλιξη του 
κινεζικού τουρισµού στη χώρα µας.  

� Πληροφορίες και υλικό (έντυπο και ηλεκτρονικό) στην κινέζικη γλώσσα σε κεντρικά 
σηµεία της Ελλάδας 

� Κατάλογοι/οδηγοί Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων στην κινέζικη γλώσσα. 
Συµπερίληψη της κινέζικης γλώσσας σε συσκευές αυτόµατης  ηχογραφηµένης 
ξενάγησης στο Αρχαιολογικό Μουσείο, στο Νέο Μουσείο Ακρόπολης  και σε άλλους 
σηµαντικούς αρχαιολογικούς χώρους, µετά από εισαγωγή ανάλογης συσκευής στην 
ελληνική γλώσσα, στην Απαγορευµένη Πόλη του Πεκίνου.  

� ∆ιοργάνωση/φιλοξενία αθλητικών γεγονότων που είναι δηµοφιλή στους Κινέζους (Τένις, 
Μπιλιάρδο, Πινγκ Πονγκ). 

� Προσέλκυση Κινέζων φοιτητών σε αγγλόφωνα ή και ελληνόφωνα τριτοβάθµια 
εκπαιδευτικά ιδρύµατα της Αθήνας. 

� Προώθηση “Film Tourism”: Προσέλκυση κινηµατογραφικών, τηλεοπτικών παραγωγών 
και ντοκιµαντέρ. Καθοδήγηση, φιλοξενία και παροχή διευκολύνσεων. 

 
5. Τοµείς Συνεργασίας  

Οι σινο-ελληνικές σχέσεις διατήρησαν τη θετική δυναµική τους κατά το 2015  λόγω της  
επίσκεψης του Έλληνα Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης κ. Γιάννη ∆ραγασάκη και του Υπουργού 
Εξωτερικών κ. Νίκου Κοτζιά στο Πεκίνο το Μάρτιο του 2015.  

Αφορµή της επίσκεψης ήταν τα εγκαίνια του  Έτους Θαλάσσιας Συνεργασίας Ελλάδας - 
Κίνας που έλαβαν χώρα στο Πεκίνο στις 27.3.2015 στο Πεκίνο, από τον Αντιπροέδρο της 
Κυβέρνησης κ. ∆ραγασάκη και τον Κινέζο οµόλογό του κ. Ma Kai, παρουσία και του ΥΠΕΞ 
κ. Κοτζιά και ανώτερων στελεχών της κινεζικής κυβέρνησης, συµπεριλαµβανοµένης της State 
Oceanic Administration, καθώς και Ελλήνων του Πεκίνου. Οι δύο Αντιπρόεδροι αναφέρθηκαν 
στη σπουδαιότητα της συνεργασίας των δύο χωρών στις θαλάσσιες µεταφορές, στην ναυπήγηση 
πλοίων αλλά και στον σηµαντικό ρόλο που διαδραµατίζει η θάλασσα στην ανάπτυξη του 
ελληνικού και του κινεζικού πολιτισµού και στη διάδοση των ιδεών, καθώς και στις ποικίλες 
δυνατότητες συνεργασίας που παρουσιάζονται σε τοµείς όπως ο τουρισµός, η προστασία του 
θαλασσίου περιβάλλοντος κ.α. 

Στο έτος Θαλάσσιας συνεργασίας εντάσσονται οι εξής δράσεις: 
26-27/5/2015: Κινεζική Συµµετοχή στα Ποσειδώνια  
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28-31/5/2015:Επίσκεψη κινεζικής State Oceanic Administration στην Ελλάδα υπό τον κ. Fang 
Jianmeng, Deputy Administrator  
15-18/6/2015. Αποστολή HEMEXPO σε Πεκίνο και Zhousan υπό τον ΓΓ ∆ΟΣ κ. Γ. Τσίπρα.  Η 
επίσκεψη σχετίζεται µε τις συντονισµένες προσπάθειες της ελληνικής πλευράς για την 
ενσωµάτωση τεχνολογίας και µηχανολογικού εξοπλισµού στα εδώ ναυπηγούµενα ελληνικά 
πλοία. Υπογραφή MOU µε το Κινεζικό Εµπορικό Επιµελητήριο Εισαγωγών και Εξαγωγών 
Μηχανολογικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού στο Πεκίνο.  
15/6-15/7: Ocean Culture Festival στην πόλη Zhoushan.  
5-9/11: Επίσκεψη Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Θ. ∆ρίτσα στην Κίνα µε 
παρουσία του στη διοργάνωση World Ocean Week, Xianmen.  
 Σηµειώνονται επίσης οι εξής επισκέψεις:  
Επίσκεψη Υφυπουργού Εξωτερικών κ. Wang Chao στην Αθήνα (5-6-2015) η οποία εστίασε και 
σε θέµατα διµερούς οικονοµικής συνεργασίας  
Επίσκεψη Κινέζου Υφυπουργού National Development and Reform Commission (NDRC) Wang 
Xiaotao στην Ελλάδα (20-7-2015): όπου µεταξύ άλλων συζητήθηκαν θέµατα ενδυνάµωσης 
επενδυτικής και αναπτυξιακής συνεργασίας.  

Επιπλέον, µέσω του Γραφείου µας υπήρξαν επισκέψεις στη χώρα µας που αφορούσαν 
διερεύνηση επενδυτικού κλίµατος και δυνατοτήτων της χώρας µας. Αναφέρουµε τον ιδιωτικό 
επενδυτικό όµιλο Fortune Fountain, την κρατική εταιρεία VOLINCO οι οποίες είχαν την 
ευκαιρία να συναντηθούν µε υπηρεσιακούς παράγοντες, επενδυτικούς φορείς και ιδιωτικές 
εταιρείες.   

 

6. Έργα-Προκηρύξεις 
Σύµφωνα µε µελέτη του Ευρωπαϊκού Εµπορικού Επιµελητηρίου στην Κίνα, η κινεζική 

αγορά κρατικών προµηθειών ανέρχεται σε 7 τρισ. γιουάν (περισσότερα από 750 δισ. ευρώ). 
Ωστόσο, η πρόσβαση σε αυτήν εξακολουθεί να είναι δυσχερής, καθώς η ηπειρωτική Κίνα δεν 
έχει προσχωρήσει στη Συµφωνία για τις ∆ηµόσιες Προµήθειες (GPA) του Παγκόσµιου 
Οργανισµού Εµπορίου. Αυτή τη στιγµή έχει καθεστώς Παρατηρητή στη Συµφωνία, το οποίο 
σηµαίνει ότι υπόκειται σε διαδικασίες διαφάνειας στις δηµόσιες προµήθειες, όπως προβλέπεται 
στο άρθρο XVII της Συµφωνίας.  

Οι διαγωνισµοί στη Λ.∆. Κίνας διέπονται από δύο νόµους: 
α) Ο Νόµος περί ∆ηµοσίων Προµηθειών (Government Procurement Law, 2003) καθορίζει 

τη διαδικασία για τους διαγωνισµούς της κεντρικής κυβέρνησης, καθώς και τους διαγωνισµούς 
των τοπικών κυβερνήσεων, για την προµήθεια αγαθών και υπηρεσιών που χρηµατοδοτούνται 
από τον κρατικό προϋπολογισµό. ∆εδοµένου ότι η Λ.∆. Κίνας δεν έχει ακόµη υπογράψει την 
Συµφωνία ∆ηµοσίων Προµηθειών (GPA) στο πλαίσιο του Π.Ο.Ε., καθώς και ότι στο Νόµο 
υπάρχει ρητή πρόβλεψη για προµήθεια εγχωρίως παραγόµενων αγαθών και υπηρεσιών (Buy 
Chinese Policy), η δυνατότητα επιτυχούς συµµετοχής στους διαγωνισµούς που υπάγονται σε 
αυτό το Νόµο είναι πολύ περιορισµένη. 

β)  Ο Νόµος περί ∆ιαγωνισµών και Υποβολής Προσφορών (Tendering and Bidding Law, 
2000) καθορίζει τη διαδικασία υποβολής προσφορών για την προµήθεια αγαθών και υπηρεσιών 
από κρατικές εταιρείες (SOE), αλλά και ιδιωτικές εταιρείες που λαµβάνουν κρατική 
χρηµατοδότηση υπό διάφορες µορφές. Σύµφωνα µε έρευνα του EU SME Centre, το ύψος των 
συµβάσεων που υπάγονται σε αυτό το Νόµο είναι οκτώ µε δέκα φορές υψηλότερο του Νόµου 
περί ∆ηµοσίων Προµηθειών, ενώ δεν υπάρχει ο περιορισµός της ανωτέρω πρόβλεψης για 
προµήθεια εγχώριων αγαθών και υπηρεσιών. 
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Το σύστηµα κρατικών προµηθειών της Κίνας επικρίνεται ως πολύπλοκο, και εν µέρει 
ασυνεπές µε τις αρχές του ΠΟΕ και αντιφατικό πολλές φορές, καθώς οι ειδικότεροι Κανονισµοί 
αναιρούν το βασικό νόµο περί προµηθειών, καθιστώντας δύσκολη την πρόσβαση ξένων 
εταιρειών στην αγορά. Επιπλέον, το γεγονός ότι η ηπειρωτική Κίνα δεν έχει ακόµα 
προσχωρήσει στη GPA λειτουργεί ως άλλοθι για την προωθούµενη πολιτική προτίµησης 
κινεζικών προϊόντων και υπηρεσιών στις κινεζικές κρατικές προµήθειες, καθώς ο κινεζικός 
Νόµος περί Προµηθειών ∆ηµοσίου προβλέπει ότι, η προµήθεια ξένης προέλευσης προϊόντων 
και υπηρεσιών επιτρέπεται µόνον όταν αυτά δεν µπορούν να αγορασθούν εγχώρια ή όταν οι 
όροι προµήθειάς τους εγχώρια δεν είναι ευνοϊκοί. Τυπικά πάντως, οι ξένες επιχειρήσεις 
δικαιούνται να λαµβάνουν µέρος σε κινεζικούς διαγωνισµούς δηµόσιων προµηθειών, στην 
πράξη όµως η προσφορά προϊόντων των οποίων σηµαντικό ποσοστό της αξίας να έχει παραχθεί 
τοπικά, αποτελεί προϋπόθεση επιτυχίας.  

Τα παραπάνω δεν ισχύουν για την περίπτωση των προµηθειών στο πλαίσιο έργων που 
συγχρηµατοδοτούνται από διεθνείς Οργανισµούς, καθώς οι διαγωνισµοί αυτοί προκηρύσσονται 
και διενεργούνται µε βάση τους κανονισµούς προµηθειών του εκάστοτε Οργανισµού. Στις 
περιπτώσεις αυτές, η συµµετοχή ξένων εταιρειών δεν υπόκειται στον περιορισµό της 
προσφοράς κινεζικής προέλευσης προϊόντων, αρκεί η χώρα καταγωγής της επιχείρησης να είναι 
µέλος του εν λόγω Οργανισµού. 

Πληροφορίες για τρέχοντες διαγωνισµούς κρατικών προµηθειών αναρτώνται στις κινεζικές 
κρατικές ιστοσελίδες www.ccgp.gov.cn, www.mof.gov.cn/xinxi και www.zycg.gov.cn. Επίσης, στα 
αγγλικά, στη συνδροµητική πύλη www.chinabidding.org,  εγκεκριµένη από την Εθνική Επιτροπή 
Ανάπτυξης και Μεταρρυθµίσεων της Κίνας. Τέλος, µη εξαντλητικός κατάλογος προκηρύξεων 
αναρτάται και στην πύλη Agora, στις σελίδες των Γραφείων Οικονοµικών και Εµπορικών 
Υποθέσεων της Κίνας Το Ευρωπαϊκό Εµπορικό Επιµελητήριο στην Κίνα, έχει δηµοσιεύσει τη 
µελέτη «Public Procurement Study: European Business Experiences Competing for Public 
Contracts in China», όπου παρουσιάζονται, µεταξύ άλλων, το θεσµικό πλαίσιο που διέπει τις 
κινεζικές κρατικές προµήθειες και η τυπική διαδικασία δηµοπράτησης έργων. Η µελέτη είναι 
διαθέσιµη στην ιστοσελίδα:  

 www.europeanchamber.com.cn/view/media/publications   
Βασικοί Νόµοι: Law of the People's Republic of China on Bid Invitation and Bidding 

(1999), Government Procurement Law of the People's Republic of China (2002) 
 

∆ιεθνείς χρηµατοδοτήσεις για δράσεις στην Λαϊκή ∆ηµοκρατία της Κίνας:  
Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηµατοδοτεί: 
α) προγράµµατα αναπτυξιακής συνεργασίας µέσω της Europeaid τα οποία είναι διαθέσιµα  
στους συνδέσµους (µε στοιχεία επικοινωνίας): 
http://ec.europa.eu/europeaid/where/asia/country-cooperation/china/china_en.htm 
http://eeas.europa.eu/delegations/china/grants_tenders/grants/index_en.htm 

 
β) προγράµµατα σε τοµείς όπως περιβάλλον και βιώσιµη διαχείριση των φυσικών πόρων, 
διακυβέρνηση, αγροτική ανάπτυξη, χωροταξία, πολύ-τοµεακά προγράµµατα Ο συνολικός 
κατάλογος των προγραµµάτων είναι διαθέσιµος εδώ:  
http://eeas.europa.eu/delegations/china/projects/list_of_projects/projects_en.htm 

 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων: Η ΕΤΕπ χρηµατοδοτεί έργα στην Ασία και τη Λατινική 
Αµερική υπό το πρόγραµµα ALA, το οποίο είναι σε ισχύ από το 1993. Το ύψος των 
χρηµατοδοτήσεων για την Προγραµµατική Περίοδο 2007-2013 (ALA IV) είναι 3,9 δισεκ. EUR, 
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ενώ στην Ασία αναλογεί το 1 δισεκ. εξ αυτού του ποσού. Οι χρηµατοδοτήσεις στοχεύουν στη 
στήριξη των στρατηγικών συνεργασίας της ΕΕ στις περιοχές αυτές  και στην επικουρία 
αναπτυξιακών εργαλείων και προγραµµάτων. Η ΕΤΕπ έχει χρηµατοδοτήσει 14 έργα στην Κίνα 
από το 2001, συνολικού ύψους 1,92 δισεκ. Ευρώ, τα οποία άπτονται της κλιµατικής αλλαγής. 

http://www.eib.org/projects/pipeline/regions/ala/index.htm?start=2001&end=2013&status=&country=china&sector
= 

 
Παγκόσµια Τράπεζα: Η Παγκόσµια Τράπεζα έχει προβεί σε ανάληψη υποχρεώσεων ύψους 
1,93 δισεκ. USD για 18 συνολικά έργα. Τα έργα αφορούν τοµείς όπως υποδοµές µεταφορών, 
γεωργία και δασοκοµία, ύδρευση και αποχέτευση, διαχείριση αστικών λυµάτων κλπ. 
Περισσότερα στοιχεία, µπορούν να αναζητηθούν εδώ: 
http://www.worldbank.org/projects/search?lang=en&searchTerm=&countrycode_exact=CN 

http://www.worldbank.org/en/country/china (µε στοιχεία επικοινωνίας) 
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/region__ext_content/regions/east+asia+and+the+pacific/countries/ifc+in+chin

a (µε στοιχεία επικοινωνίας) 
http://www.miga.org/projects/advsearchresults.cfm?srch=s&hctry=47c&hcountrycode=CN 

 
7.   ∆ράσεις Οικονοµικής ∆ιπλωµατίας 
Το Γραφείο ΟΕΥ Πεκίνου διοργάνωσε, διαχειρίστηκε ή συµµετείχε στις παρακάτω δράσεις: 
Α. Πραγµατοποίηση επισκέψεων από και προς την Ελλάδα 
 Το Γραφείο µας συµµετείχε ενεργά στην προετοιµασία των κάτωθι επισκέψεων: 
- Προετοιµασία επίσκεψης στελεχών κινεζικού Υπουργείου ∆ικαιοσύνης στην Ελλάδα και 
συνεργασία µε ελληνικό Υπ. ∆ικαιοσύνης και στελέχη δικηγορικών συλλόγων Ελλάδος για 
θέµατα προστασίας πνευµατικών δικαιωµάτων και όρων εµπορίου. 
- στις 21-22 Μαΐου τ.ε. από αντιπροσωπεία στελεχών της Υπηρεσίας Καταπολέµησης 
Ξεπλύµατος Χρήµατος (AML). 
- στις 11-12 Ιουνίου τ.ε. από αντιπροσωπεία στελεχών της Υπηρεσίας Ελέγχου 
Συναλλάγµατος (SAFE). 
- οργάνωση επισκέψεως στελεχών κινεζικής επαρχίας Liaoning (28/6-1/7/2015). 
- επίσκεψη HEMEXPO Ένωση Ελλήνων Κατασκευαστών Ναυτιλιακού Εξοπλισµού και 
υπογραφή Μνηµονίου Συµφωνίας µε Κινεζικό Εµπορικό Επιµελητήριο Εισαγωγών και 
Εξαγωγών Μηχανολογικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού (CCCME) (15-16/6/2015). 
- ∆ιοργάνωση αποστολών επενδυτικών οµίλων στην Ελλάδα και σειράς επαφών µε 
δηµόσιους φορείς, ιδιώτες και Enterprise Greece. Αναφέρουµε ενδεικτικά την κρατική εταιρεία 
υψηλής τεχνολογίας Volinco και τους ιδιωτικούς οµίλους Fortune Fountain Holding Group, 
China International Cooperation and Exchange Group, Greenfield Capital Group.  
  
Β. Προβολή – προώθηση προϊόντων  
- Προσφορά δειγµάτων ελληνικών εταιρειών για ετήσιο φιλανθρωπικό bazaar που 
διοργανώνεται από το κινεζικό Υπουργείο Εξωτερικών (Πεκίνο, Οκτώβριος 2015) όπου το 
ελληνικό περίπτερο στελεχώθηκε από το Γραφείο ΟΕΥ.  
- Παρουσία Γραφείου στις σηµαντικότερες εµπορικές εκθέσεις και ενηµέρωση Ελλήνων 
συµµετεχόντων. 
- Συνεργασία µε συλλογικούς και κλαδικούς φορείς σε Ελλάδα και Κίνα. 
- Συναντήσεις µε κινεζικές εταιρείες για ανάπτυξη ελληνικών εξαγωγών και προώθηση 
επενδύσεων και οργάνωση B2B. 
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- Σε συνεργασία µε εταιρεία προβολής, προωθήθηκε για δεύτερη φορά ελληνική 
συµµετοχή στο προωθητικό – εκπτωτικό γεγονός πωλήσεων υπό την επωνυµία 12.12. µέσω της 
µεγάλης διαδικτυακής πλατφόρµας Taobao.com της ALIBABA.  
- Συµµετοχή σε εκδηλώσεις κρατικών φορέων Εµπορίου όπως το Trade Development 
Bureau του κινεζικού Υπουργείου Εµπορίου, της Οµοσπονδίας China Agricultural Wholesale 
Markets Association - CAWA του φορέα The China Council for the Promotion of International 
Trade - CCPIT που λειτουργεί ως ένωση Επιµελητηρίων και της εξειδικευµένης θυγατρικής 
αυτής ECOTECH κλπ. 
- Συναντήσεις και καλλιέργεια επαφών µε ψηφιακές πλατφόρµες ηλεκτρονικού εµπορίου 
όπως η διαδικτυακή πλατφόρµα τροφίµων http://www.chunbo.com/, φαρµάκων 
http://www.tongrentangcm.com/e/default.asp, η µεγαλύτερη πλατφόρµα ηλεκτρονικού εµπορίου 
www.jd.com κ.α. 
- Συµµετοχή στην εκδήλωση της εδώ Αντ/πείας Ε.Ε. "Europe Day" (9.5.2015) µε προβολή 
ελληνικών προϊόντων ΠΟΠ όπως ελαιόλαδα, φέτα, ούζο κ.α. Η ελληνική συµµετοχή ξεχώρισε 
καθόσον σε συνεργασία µε Κινέζο εισαγωγέα ελαιολάδου υπήρξε παρασκευή και διάθεση 
εδεσµάτων µε βάση τα ελληνικά προϊόντα που είναι διαθέσιµα στην κινεζική αγορά.  
- Συµµετοχή σε συνεργασία µε εισαγωγείς ελληνικών προϊόντων στο roadshow "Tastes of 
Europe" σε supermarkets και εµπορικά κέντρα κατά τη διάρκεια αρκετών Σ/Κ. Οι εκδηλώσεις 
αφορούσαν την προβολή ΠΟΠ ευρωπαϊκών προϊόντων. 
- Συµµετοχή από κοινού µε Γραφείο ΕΟΤ Πεκίνου σε εκδήλωση 'Greek Gourmet Festival' 
που διοργανώθηκε από τον ταξιδιωτικό όµιλο Bloom Group και έλαβε χώρα στο ξενοδοχείο 
πέντε αστέρων Minzu Beijing Hotel. Στην εν λόγω προωθητική καµπάνια διαρκείας ενός µηνός 
προσκλήθηκε Έλληνας Σεφ ο οποίος ανέλαβε τη δηµιουργία ελληνικού µενού.  
 
Γ. Προσέλκυση επενδύσεων 
- Σειρά σεµιναρίων (περίπου 20) για τον Νόµο περί χορήγησης άδειας παραµονής µε την 
αγορά ακινήτου άνω των 250.000 Ευρώ. Ορισµένα εξ’ αυτών διεξήχθησαν σε πόλεις εκτός 
Πεκίνου, αδαπάνως για το Ελληνικό ∆ηµόσιο (Taiyuan, Shuitu, Lanzhou, Tianjin, Xian, 
Chongqing). 
- Συνδροµή Γραφείου σε Enterprise Greece για την συµµετοχή σε διεθνή έκθεση 
προσέλκυσης επενδύσεων στο Πεκίνο (COIFAIR, Νοέµβριος 2015). Το περίπτερο είχε 
παραχωρηθεί δωρεάν στο Γραφείο µας. 
- Ενηµέρωση κινεζικών επιµελητηρίων, funds, και επιχειρήσεων για επενδυτικές ευκαιρίες 
στην Ελλάδα. Αντίστοιχα, παροχή πληροφόρησης σε κινεζικές εταιρείες που εκδηλώνουν 
ενδιαφέρον επένδυσης στην Ελλάδα. 
- Ενηµέρωση ιθυνόντων κινεζικής διοίκησης για επενδυτικό περιβάλλον στην Ελλάδα και 
δυνατότητες προώθησης κοινών πρωτοβουλιών για επίτευξη συνεργασιών. 
- Ενηµέρωση παραγόντων κλάδου ναυτιλίας για προοπτικές αναβάθµισης συνεργασίας 
Ελλάδος – Κίνας. 
- Σειρά συνεντεύξεων (εφηµερίδες, περιοδικά, ραδιόφωνο και τηλεόραση) προβολής των 
επενδυτικών ευκαιριών και της οικονοµικής εξέλιξης της χώρας µας. 
- Επαφές και συναντήσεις µε εδώ επενδυτικούς φορείς στο εξωτερικό όπως η China 
Overseas Development Association (CODA). 
- Συµµετοχή και παρουσίαση επενδυτικών ευκαιριών της χώρας µας σε επενδυτικά 
συνέδρια όπως το "Real Estate and Tour Industry Investment International   Cooperation High-
Level Forum" (Ιαν. 2015, Πεκίνο) 
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- Υποβοήθηση σε διοργανώσεις προβολής της χώρας µας στο πλαίσιο δύο µεγάλων 
εκδηλώσεων προβολής της κινεζικής πρωτοβουλίας "One Belt One Road". Στο πλαίσιο αυτών 
υπό την χορηγία µεγάλων οµίλων οµάδες αθλητών και επιχειρηµατιών ταξίδεψαν σε χώρες που 
συµµετέχουν στην πρωτοβουλία. Παρέστηµεν σε τελετές αναχώρησης µε παρουσίαση σηµασίας 
της χώρας µας για την πρωτοβουλία και στη διοργάνωση της υποδοχής των αποστολών στην 
Ελλάδα. Η πρώτη αφορούσε την ιστιοπλοϊκή διαδροµή “2015 – Retrace Maritime Silk 
Road”(Αύγουστος 2015) και η δεύτερη την οδική διαδροµή "Silk Road 2". 
 
∆. Επιστηµονική & Τεχνολογική Συνεργασία 
- Συµβολή στην διαµόρφωση θέσεων για τη σύγκληση της Μικτής Επιτροπής 
Επιστηµονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας. Παρακολούθηση εξέλιξης συνεργασίας των δύο 
πλευρών (υλοποιούµενα ερευνητικά προγράµµατα προς χρηµατοδότηση 38 από τη Γ.Γ.Ε&Τ και 
6 από το Υπουργείο Τεχνολογίας Κίνας-MoST). 
- Συµµετοχή σε εργασίες ASEM για προώθηση ζητηµάτων συνεργασίας και 
συνδεσιµότητας στη βάση της δηµιουργίας Γραφείου ASEM στην Αθήνα ως συνδέσµου µε 
εκείνο του ∆ήµου Πεκίνου. 
- Το Γραφείο µας έφερε σε επαφή την Ένωση Ελληνικών Βιοµηχανιών ∆ιαστηµικής 
Τεχνολογίας και Εφαρµογών  µε την κινεζική κρατική εταιρεία CAST (China Academy of Space 
Technology) για πιθανή συνεργασία στον τοµέα της αεροδιαστηµικής. Κατά το 2015 
συνεχίστηκε η συνεργασία µας µε τους παράγοντες που υλοποιούν αυτή την πρωτοβουλία. 
- Συµµετοχή σε Working Groups του European Chamber of Commerce και συµβολή σε 
διαµόρφωση θέσεων ΕΕ για ζητήµατα επιµέρους κλάδων της οικονοµίας. 
- Προετοιµασία επιχειρηµατικής επίσκεψης εταιρείας Volinco Casic µε σκοπό την 
ανάπτυξη συνεργασιών στον κλάδο προϊόντων υψηλής τεχνολογίας και αµυντικής βιοµηχανίας. 
- Προετοιµασία και υποστήριξη ελληνικής συµµετοχής στη σύνοδο του ASEM για θέµατα 
ατόµων µε ειδικές ανάγκες (Πεκίνο 29-30.7.2015) υπό τον τίτλο "Break Barriers for Inclusive 
Development". 
 
Ε. Επίσηµες επισκέψεις από και προς την Ελλάδα 
- Επίσκεψη Αντιπροέδρου Κυβερνήσεως κ. Γιάννη ∆ραγασάκη και Υπ. Εξωτερικών κ. 
Νίκου Κοτζιά (25-27 Μαρτίου).  
- Επίσκεψη Γενικού Γραµµατέα ∆ΟΣ & ΑΣ κ. Γ. Τσίπρα στο Πεκίνο (15-16/6/2015).  
 
ΣΤ. Λοιπή ∆ραστηριότητα Γραφείου ΟΕΥ Πεκίνου 
- Απάντηση σε 384 αιτήµατα ελληνικών επιχειρήσεων και φορέων.  
- Ανάρτηση οικονοµικών & εµπορικών πληροφοριών στην διαδικτυακή πύλη Agora. 
- ∆ηµιουργία διαδικτυακής πλατφόρµας σύνδεσης επιχειρηµατιών που δρουν στην Κίνα 
µέσω κινεζικών εργαλείων κοινωνικής σύνδεσης (wechat) στην οποία συµµετέχουν όλα τα 
στελέχη του Γραφείου ΟΕΥ Πεκίνου και ο Προϊστάµενος του Γραφείου ΟΕΥ Σαγκάης. Σε 
αυτήν την πλατφόρµα ο Προϊστάµενος του Γραφείου ΟΕΥ παρουσιάζει νέες πιθανές 
συνεργασίες ή συνεργάτες στην επιχειρηµατική κοινότητα και είναι αµφίδροµης πληροφόρησης. 
Για πρώτη φορά οι επιχειρηµατίες νοιώθουν την άµεση πλαισίωση και πληροφόρηση από το 
Γραφείο ΟΕΥ η προβολή και οργάνωση συµµετοχής σε εκδηλώσεις όπως οικονοµικές 
πλατφόρµες ALIBABA και άλλες έχουν ξεκινήσει από την πρώτη παρουσίαση σε αυτήν την 
πλατφόρµα του Γραφείου. Το δεύτερο χρόνο λειτουργίας της πλατφόρµας αυτής οι 
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επιχειρηµατίες έφτασαν τους 100 και συµπεριλαµβάνονται και Κινέζοι εισαγωγείς µε 
αποτέλεσµα να έχουν κλείσει απευθείας επιχειρηµατικές συµφωνίες. 
- Επικαιροποίηση βάσεων δεδοµένων εισαγωγέων στην Κίνα και λοιπών στοιχείων.  
- Σύνταξη µελετών και σηµειωµάτων:  
1. ∆ιµερές εµπόριο Ελλάδας – Κίνας, 2015 
2. Έρευνα Αγοράς για το Ελαιόλαδο και τις Ελιές στη Λ.∆. Κίνας (επικαιροποίηση)  
3. Εκπόνηση µελέτης για την Κλωστοϋφαντουργία και κλάδο υφάσµατος. 
4. Έρευνα Αγοράς για τις δυνατότητες προσέλκυσης Κινέζων φοιτητών σε εκπαιδευτικά 
ιδρύµατα στο εξωτερικό.  
5. Οδηγός για αντιµετώπιση ζητηµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας στην Κίνα. 
6. Έρευνα για την αγορά Λιανικής στην Κίνα. 
7. Έρευνα για προσέλκυση ιατρικού τουρισµού και κατάσταση σε κλάδο υγείας στην Κίνα. 
- Συµµετοχή στις συνεδριάσεις των επτά οµάδων συµβούλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(Trade & Investment, Economic & Financial, Agriculture, Science & Technology, Transport, 
Environment, Development), που παρακολουθεί το Γραφείο µας και άλλων επιτροπών όπως 
IPR, GI κλπ. 
- Προετοιµασία 12ης Μικτής ∆ιυπουργικής Επιτροπής/Μ∆Ε  
- Εφαρµογή του Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας. 
- Οµιλία Επικεφαλής του Γραφείου ΟΕΥ Πεκίνου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για τον 
κλάδο τροφίµων στην Κίνα στα πλαίσια ηµερίδων στις πόλεις αυτές που διοργάνωσε το 
Enterprise Greece (17-19/12/2015). 
- Σύναψη Πρωτοκόλλου για προώθηση ναυτιλιακού εξοπλισµού µεταξύ HEMEXPO-
CCCME. 
- Έναρξη διαδικασίας διαπραγµάτευσης για τη σύναψη διµερούς πιστοποιητικού υγείας 
για την εξαγωγή στην Κίνα κερασιών. Υποβλήθηκαν επίσης τεχνικοί φάκελοι και για 
επιτραπέζια σταφύλια, δαµάσκηνα και πορτοκάλια. 
- Προώθηση διαδικασιών για την ολοκλήρωση της διαδικασίας για την έναρξη εξαγωγών 
θερµικώς επεξεργασµένου χοιρινού κρέατος ένεκα της συµφωνίας και υπογραφής του 
πρωτοκόλλου για εξαγωγή. 
- Ανανέωση καταλόγου αλιευµάτων που µπορούν να εξαχθούν από την Ελλάδα προς την 
Κίνα. 
- Επικαιροποίηση µητρώου εξαγωγέων ακτινιδιών, γαλακτοκοµικών, αλιευµάτων και 
συναφείς διαβουλεύσεις µε αρµόδιες Κινεζικές Αρχές (AQSIQ, CNCA). 
- Παρακολούθηση προβληµάτων κακόβουλης κατοχύρωσης εµπορικών σηµάτων 
ελληνικών εταιρειών στη Λ.∆. Κίνας και σχετική ενηµέρωσή τους.  
- Συµµετοχή σε οµάδες εργασίας Αντιπροσωπείας ΕΕ για θέµατα προώθησης της 
προστασίας επιχειρήσεων σε ζητήµατα εξαπάτησης, πνευµατικής ιδιοκτησίας και εµπορικών 
συµφωνιών µε ΕΕ. 
- Συµβολή σε προσπάθεια οργάνωσης των δράσεων Αντιπροσωπείας ΕΕ για διασφάλιση 
της προστασίας των προϊόντων προστατευµένων Γεωγραφικών Ενδείξεων. 
- Παρακολούθηση και σχετικές παρεµβάσεις για το θέµα της απαγόρευσης εργασίας σε 
Έλληνες πιλότους σε κινεζικές αεροπορικές εταιρείες. 
- Προετοιµασία για σύγκληση του 2ου Working Group εισαγωγέων ελληνικών προϊόντων 
στην Κίνα, για να ευρεθούν τρόποι συνεργασίας και προώθησης των κοινών πρωτοβουλιών σε 
συνέχεια του 1ου που έλαβε χώρα την 5.11.2014. 
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- Παρακολούθηση της δηµιουργίας της Asian Infrastructure Investment Bank, επισκέψεις 
και συναντήσεις µε ιθύνοντες της Τράπεζας και σχετικές εισηγήσεις.   

 
8.   Προτάσεις εξειδικευµένων δράσεων ενίσχυσης της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονοµίας  

στην κινεζική αγορά.  
Εκ των βασικών δράσεων του Γραφείου ΟΕΥ είναι η έγκαιρη ανταπόκριση στα 

εκατοντάδες αιτήµατα που λαµβάνει το Γραφείο από Έλληνες εξαγωγείς για τη διερεύνηση 
τοµέων της κινεζικής αγοράς, την εύρεση εµπορικών συνεργατών και την αρωγή στην επίλυση 
τυχόν εµπορικών διαφορών. Επίσης προβλέπεται η συνέχιση εκπόνησης σηµειωµάτων για 
τοµείς της κινεζικής αγοράς που παρουσιάζουν ενδιαφέρον και εν γένει η συνεχής ροή 
πληροφόρησης προς ιδιώτες και φορείς στη χώρα µας.  

Η διοργάνωση εµπορικών και επιχειρηµατικών αποστολών προς την Κίνα, 
ενθαρρύνονται ιδιαίτερα τόσο εκείνες που έχουν χαρακτήρα προβολής ενός κλάδου ή περιοχής 
όσο και οι γενικότερες. Το Γραφείο µας συστήνει στους διοργανωτές αυτών την διενέργειά τους 
σε πόλεις εκτός Πεκίνου και Σαγκάης, σε άλλα µεγάλα αστικά κέντρα της Κίνας (πχ Wuhan 
Chongqing, Chengdu, Hohhot, Dalian κλπ) όπου οι ευκαιρίες είναι περισσότερες λόγω της 
δηµιουργούµενης ευηµερούσας αστικής τάξης, της µη κορεσµένης αγοράς και της έλλειψης 
ανταγωνισµού. Επίσης κρίνεται σκόπιµη η διοργάνωση εκδηλώσεων προβολής των ελληνικών 
τροφίµων και της ελληνικής γαστρονοµίας (µήνας ελληνικής κουζίνας σε κεντρικό ξενοδοχείο 
του Πεκίνου, προβολή ελληνικών προϊόντων σε αλυσίδα τροφίµων σε τρεις µεγάλες πόλεις κ.α.) 
δεδοµένου ότι αποτελεί σηµαντικό τµήµα των εξαγωγών µας. Υποβοήθηση και συνδροµή 
παρέχεται σε κάθε κλάδο που έχει ενδιαφέρον και προοπτικές διείσδυσης στην κινεζική αγορά. 
Αναφέρουµε ενδεικτικά τα φαρµακευτικά, σταθερά ανερχόµενο εξαγωγικό προϊόν της Ελλάδος. 
Εντονότερη παρουσία στην κινεζική αγορά µεγάλων ελληνικών φαρµακοβιοµηχανιών, 
εταιρειών δερµοκαλλυντικών και καλλυντικών.  

∆ράσεις προώθησης ελληνικών προϊόντων, τουρισµού, υπηρεσιών, αγοράς ακινήτων στο 
πλαίσιο της πρωτοβουλίας "Window to Greece"  του Υπουργείου.  Ενίσχυση της επιστηµονικής 
και τεχνολογικής συνεργασίας µέσω διµερών ή ευρωπαϊκών προγραµµάτων. Θεωρούµε ότι 
τούτο θα έχει ως συνέπεια την προώθηση µακροπρόθεσµα των ελληνικών εξαγωγών και 
απόκτησης τεχνογνωσίας από τη χώρα µας.  

Αξιοποίηση ευκαιριών που παρέχει η ανάπτυξη του κινεζικού ιατρικού τουρισµού. Από 
πλευράς του Γραφείου µας και εν συνεχεία από το Γραφείο ΓΓ ∆ΟΣ & ΑΣ έχει γίνει ενηµέρωση 
φορέων στην Ελλάδα για το ενδιαφέρον που παρουσιάζει η εν λόγω αγορά. Μένει η προσέγγιση 
εξειδικευµένων εδώ γραφείων και η προεργασία από συλλογικούς ιατρικούς φορείς της χώρας.  

Προετοιµασία και υποβολή από το Enterprise Greece συγκεκριµένων επενδυτικών 
προτάσεων σε µεγάλους οµίλους µε στόχο τη µελλοντική αξιοποίηση της δυναµικής που παρέχει 
η παρουσία της Cosco στη χώρα µας. Θα πρέπει να προβληθεί ο νέος υπό δηµοσίευση 
επενδυτικός νόµος και οι παροχές αυτού σε εταιρείες που εγκαθίστανται στη χώρα µας και δη σε 
βιοµηχανικές ζώνες και να τονιστεί η δυνατότητα παραγωγής κινεζικών προϊόντων στη χώρα 
µας µε προνοµιακές ίσως συνθήκες κατά το πρότυπο συνεργασίας Τσεχίας Κίνας όπως αυτή 
διαµορφώθηκε τον Μάρτιο του 201645.  

Μεθοδική επιδίωξη από κάθε εµπλεκόµενο φορέα και κινητοποίηση κάθε µέσου ώστε η 
χώρα µας να καταστεί ακόµα πιο καίριος κόµβος διακίνησης κινεζικών προϊόντων και να 
τονιστούν οι προοπτικές ανάπτυξης του Θριάσιου. Θα πρέπει τουλάχιστον οι µεγαλύτερες 
ελληνικές εταιρείες logistics να καλλιεργήσουν σχέσεις µε τις κινεζικές. 

                                                           
45 http://www.china.org.cn/world/2016-03/30/content_38138532.htm 
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Αξιοποίηση και συµµετοχή πρωτοβουλίας Digital Silk Road, του πρόσφατα 
εξαγγελθέντος από τις κινεζικές Αρχές προγράµµατος παρατήρησης της γης. Σύµφωνα µε την 
κινεζική πλευρά η συµµετοχή άλλων χωρών είναι καλοδεχούµενη46. 

Συνέχιση της προβολής του Νόµου περί χορήγησης άδειας παραµονής σε αλλοδαπούς µε 
την αγορά ακινήτου άνω των 250.000 Ευρώ µε συµµετοχή σε σχετικά σεµινάρια σε πολλές 
πόλεις της Κίνας, συµµετοχή σε εκθέσεις ακινήτων κ.α.  

Συνδροµή Γραφείου σε δράσεις του Enterprise Greece, προβολή σε υποψήφιους επενδυτές 
των προγραµµάτων του ΤΑΙΠΕ∆, προβολή της θετικής πορείας της ελληνικής οικονοµίας και 
των επενδυτικών ευκαιριών στη χώρα µας.  

Το Γραφείο µας θεωρεί ότι οι ελληνικές εξαγωγές θα µπορούσαν να γνωρίσουν ώθηση αν οι 
Έλληνες εξαγωγείς εκµεταλλευτούν δύο συµφωνίες που υπεγράφησαν το 2014 µεταξύ 
ελληνικών και κινεζικών φορέων (και ευοδώθηκαν µε τη συµβολή του Γραφείου µας) καθώς και 
τις δυνατότητες που παρέχουν οι ηλεκτρονικές πλατφόρµες λιανικής πώλησης στην Κίνα και πιο 
συγκεκριµένα: 

• Συµφωνητικό αποκλειστικής συνεργασίας του ελληνικού φορέα πιστοποιήσεων 
δηµοσίου συµφέροντος-ΕΒΕΤAΜ ΑΕ (Ανώνυµη Εταιρεία Έρευνας, Τεχνολογικής 
Ανάπτυξης και Εργαστηρικών ∆οκιµών, Πιστοποίησης και Ποιότητας) µε έναν από τους 
µεγαλύτερους κρατικούς κινέζικους φορείς πιστοποιήσεων την κινεζική εταιρεία CQM 
(China Quality Mark Certification Group) που υπεγράφη στην Αθήνα τον Ιανουάριο του 
2015. Βάσει αυτής, η Ελλάδα γίνεται «πύλη» της πιστοποίησης προϊόντων και 
υπηρεσιών από την Κίνα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και αντίστοιχα η CQM θα 
πιστοποιεί -σε συνεργασία µε την ΕΒΕΤΑΜ- προϊόντα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, µε 
τελικό προορισµό την Κίνα, µε πιστοποιήσεις του κινεζικού κράτους, αντίστοιχες του CE 
(CCC). Η CQM δύναται να πιστοποιεί και ελληνικά βιολογικά προϊόντα, διαδιακασία 
ιδιαίτερα δύσκολη και απαραίτητη δεδοµένου ότι η Κίνα δεν δέχεται τις αντίστοιχες 
σηµάνσεις και πιστοποιήσεις από οργανισµούς του εξωτερικού.  

• Tη συνεργασία της εταιρείας Χρυσός Οδηγός για την αγορά διαφηµιστικών υπηρεσιών 
στην ελληνική αγορά µε την Baidu, τη µεγαλύτερη µηχανή διαδικτυακής αναζήτησης 
στην Κίνα. Μέσω της συµφωνίας αυτής οι ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις που έχουν 
στη διάθεση τους ένα αποτελεσµατικό µέσο για να κάνουν γνωστά τα προϊόντα τους και 
να προσεγγίσουν νέους πελάτες µέσα από εκατοντάδες εκατοµµύρια Κινέζων 
καταναλωτών. Ακόµη οι ελληνικές τουριστικές επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να 
προβληθούν και να αποδυθούν σε προσέλκυση Κινέζων τουριστών.   

• Κρίνεται σκόπιµη η αξιοποίηση των ηλεκτρονικών ιστοτόπων λιανικών πωλήσεων οι 
οποίοι έχουν µεγάλο και εντυπωσιακά αυξανόµενο µερίδιο αυτών.  Ιδιαίτερα αξίζει να 
αναφερθούν οι ιστότοποι Tmall International (global.tmall.com) και KJT 
(www.buyeasi.com) οι οποίοι ειδικεύονται σε πωλήσεις προϊόντων αλλοδαπών εταιρειών 
που δεν έχουν παρουσία την Κίνα. (Περισσότερες πληροφορίες µπορούν να αντληθούν 
από τον Οδηγό για το Ηλεκτρονικό Εµπόριο στην Κίνα στην ιστοσελίδα του Γραφείου 
µας www.agora.mfa.gr/cn89).  

 
9. ∆ιεθνείς Εκθέσεις  

Η έκταση της χώρας, το µέγεθος και ο δυναµισµός της παραγωγής, η τεράστια κλίµακα 
εισαγωγικού και εξαγωγικού εµπορίου, η διαρκής άνοδος νέων αστικών κέντρων, η συνεχής 
δηµιουργία υπερσύγχρονων εκθεσιακών χώρων σε πολλές πόλεις, καθιστούν το εκθεσιακό τοπίο 
                                                           
46 http://news.xinhuanet.com/english/2016-05/17/c_135363730.htm 
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της Κίνας ολοένα και πιο ενδιαφέρον και περίπλοκο. Για το λόγο αυτό παρατίθεται ο κατωτέρω 
σύνδεσµος στον οποίο παρέχεται η δυνατότητα αναζήτησης εκθέσεων ανά κλάδο, τοποθεσία, 
ηµεροµηνία διεξαγωγής κλπ. http://chinaexhibition.com/ και http://www.sinoexhibitions.com. Επίσης ο 
Οργανισµός για την προώθηση του Εξωτερικού Εµπορίου, China Council for the Promotion of 
International Trade (CCPIT) έχει δηµιουργήσει τη χρηστική σελίδα αναζήτησης Εκθέσεων στην 
Κίνα http://www.en.fair123.cn/.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆1΄ 

ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ 
  Η εικόνα της Ελλάδας στην Κίνα είναι ιδιαίτερα θετική, παρά τη δύσκολη οικονοµική 
συγκυρία που η χώρα µας διήλθε κατά τα τελευταία έτη. Η Ελλάδα στη συνείδηση του µέσου 
Κινέζου είναι µια χώρα µε µακραίωνη ιστορία και κοιτίδα ενός πολιτισµού που µόνο τα 
επιτεύγµατα αυτού είναι αντίστοιχα αυτών του κινεζικού. Ιδιαίτερα καταλυτική στη 
διαµόρφωση της εικόνας αυτής ήταν η διαδοχική τέλεση των Ολυµπιακών Αγώνων Αθήνας και 
Πεκίνου, καθώς οι ευρύτερες µάζες του κινεζικού πληθυσµού ανακάλυψαν την Ελλάδα ως χώρα 
προέλευσης των αγώνων και εντάθηκε το ενδιαφέρον των ασχολουµένων µε ανθρωπιστικές και 
γλωσσολογικές σπουδές για σπουδές σχετικά µε τον ελληνικό πολιτισµό και γλώσσα. Η θετική 
αυτή προδιάθεση προς τον ελληνικό λαό και πολιτισµό έχει σαν αποτέλεσµα και την σε γενικές 
γραµµές ευνοϊκή αντιµετώπιση των ελληνικών προϊόντων, υπηρεσιών, πολιτιστικών στοιχείων. 
 Όπως έχει ήδη τονιστεί στις προηγούµενες Εκθέσεις του Γραφείου µας, ιδιαίτερα καλή 
φήµη έχουν τα ελληνικά τρόφιµα και κυρίως το ελαιόλαδο και προϊόντα αυτού (πχ καλλυντικά 
µε βάση το ελαιόλαδο) και παρόλο που τούτο δεν έχει εισχωρήσει στη διατροφή τους, οι 
ανώτερες τάξεις οι οποίες µπορούν να το αποκτήσουν έχουν επίγνωση των ευεργετικών 
ιδιοτήτων του. Αντίστοιχης εκτίµησης χαίρει το ελληνικό γιαούρτι και το ελληνικό κρασί. 
Σηµειώνεται πάντως ότι τούτο δε συνεπάγεται τη χωρίς δυσκολίες προώθηση των προϊόντων 
αυτών διότι ο ανταγωνισµός από αντίστοιχα εισαγόµενα προϊόντα είναι ιδιαίτερα σκληρός.   

Όπως αναφέρθηκε, η εικόνα της Ελλάδος έχει ήδη δηµιουργήσει µια ζήτηση για ταξίδια 
στη χώρα µας και αναµένεται τα επόµενα χρόνια ο αριθµός των Κινέζων τουριστών να 
αυξάνεται σταθερά, αν και από πλευράς µας δοθεί έµφαση στον τοµέα αυτό και υπάρξει 
µεθοδική και σταθερή πολιτική προσέλκυσης Κινέζων τουριστών.  

Η κορυφαία θέση της Ελλάδας στην παγκόσµια ναυτιλία δηµιουργεί αισθήµατα 
εκτίµησης στην κινεζική επιχειρηµατική κοινότητα η οποία τείνει να σέβεται και να επιθυµεί τη 
συνεργασία µε τους κορυφαίους σε κάθε τοµέα. Οι παραγγελίες ναυπήγησης πλοίων των 
Ελλήνων εφοπλιστών στα κινεζικά ναυπηγεία και η δεσπόζουσα θέση του ελληνόκτητου στόλου 
στη διακίνηση των κινεζικών προϊόντων  εντείνουν την καλή εικόνα για τη χώρα µας και στα 
ευρύτερα λαϊκά στρώµατα πέραν των άµεσα συνεργαζόµενων. Αντίστοιχα αποτελέσµατα έχει 
για τους γνώστες της αγοράς η επιτυχηµένη πορεία των κινεζικών επενδύσεων στη χώρα µας και 
ιδιαίτερα της Cosco στον Πειραιά. Η ολοκλήρωση της Συµφωνίας µε Cosco για Πειραιά και οι 
"Belt and Road Initiatives"καθιστούν ακόµα πιο οικεία τη χώρα µας στο µέσο Κινέζο ο οποίος, 
σηµειωτέον, έχει εκτεθεί µέσω της διεθνούς ειδησεογραφίας και σε µη θετικές αναφορές στη 
χώρα µας. Αυτή η θετική δυναµική δεν πρέπει να µείνει ανεκµετάλλευτη από την ελληνική 
πλευρά τόσο από τις αρµόδιες δηµόσιες Αρχές όσο και από τις συλλογικές επαγγελµατικές 
ενώσεις και επιµελητήρια και εν γένει το σύνολο της επιχειρηµατικής κοινότητας της χώρας µας.  

Ο κινεζικός λαός παρακολουθεί σε µεγάλο βαθµό τα ταξίδια και τις κινήσεις της 
πολιτικής του ηγεσίας ως αποτέλεσµα και ενός πατριωτισµού που ενισχύεται από την 
εντυπωσιακή πορεία και ισχυροποίηση της χώρας στην παγκόσµια οικονοµία και το κύρος που 
έχει αποκτήσει στη διεθνή κοινότητα. Έτσι οι άριστες διµερείς πολιτικές σχέσεις, οι ανταλλαγές 
επισκέψεων των ηγεσιών των δύο χωρών δηµιουργούν στο µέσο ενηµερωµένο πολίτη την 
αίσθηση ότι η Ελλάδα είναι µια άκρως φιλική χώρα µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ακόµη η 
επιχείρηση απεγκλωβισµού από τη Λιβύη χιλιάδων Κινέζων εργατών το 2011, αναφέρεται 
συχνά µε ευγνωµοσύνη από ανθρώπους όλων των κοινωνικών στρωµάτων.  

Ιδιαίτερης σηµασίας είναι η ανάπτυξη της µεγαλύτερης καλλιέργειας των σχέσεων 
µεταξύ των δύο λαών και στο επίπεδο των µορφωτικών και πολιτιστικών ανταλλαγών (people to 
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people). Για παράδειγµα, η κινεζική πλευρά, ιδιαίτερα σε επίπεδο τοπικών κυβερνήσεων και 
δηµοτικών Αρχών έχει δείξει µεγάλο ενδιαφέρον προώθησης της αδελφοποίησης ελληνικών - 
κινεζικών πόλεων. Προσφέρονται κατ΄αυτόν τον τρόπο µεγάλες δυνατότητες συνεργασίας σε 
αθλητισµό, τουρισµό και τα εκπαιδευτικά καθώς οι τοπικές Αρχές επιζητούν και υλοποιούν 
αντίστοιχα προγράµµατα (πχ αποστολή Κινέζων µαθητών σε κατασκηνώσεις, αθλητική 
εκπαίδευση στο εξωτερικό κλπ). Η ελληνική πλευρά θα πρέπει να κινηθεί ταχύτερα στον τοµέα 
αυτό.  

Τέλος, θετική εικόνα καλλιεργείται και από τον κινεζικό κινηµατογράφο και τις 
τηλεοπτικές παραγωγές που περιλαµβάνουν σκηνές που έχουν γυριστεί στη χώρα µας κάτι που 
συντείνει περαιτέρω και στην αναβάθµισή της ως ροµαντικού τουριστικού προορισµού.    

Ανακεφαλαιώνοντας θα µπορούσαµε να αναφέρουµε ότι για τα επόµενα χρόνια βασική 
πρόκληση για την εξωτερική οικονοµική πολιτική της χώρας µας αποτελεί η διατήρηση και 
ενίσχυση της θετικής αυτής εικόνας και η κατά το µέγιστο βαθµό κεφαλαιοποίησή της, 
δεδοµένου ότι η ανάπτυξη στενότερων δεσµών µε την Κίνα καθίσταται αντίστοιχα 
προτεραιότητα για το σύνολο σχεδόν της παγκόσµιας κοινότητας και έχει αναπτυχθεί  ένας 
ιδιότυπος και εντεινόµενος ανταγωνισµός επ΄ αυτού.        
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ 

ΕΙ∆ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 
 

1.   Έναρξη Λειτουργίας Ασιατικής Τράπεζας Επενδύσεων και Υποδοµών (AIIB).  
 Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ασιατικής Τράπεζας Επενδύσεων και Υποδοµών (AIIB) 
πραγµατοποίησε την εναρκτήρια συνεδρίασή του στις 16.1.2016, θέτοντας το πιστωτικό ίδρυµα 
στη διάθεση των επιχειρήσεων και εκλέγοντας  ως πρώτο πρόεδρό της τον Κινέζο κ. Jin Liqun. 
 Ο Πρόεδρος Xi παρέστη στην εναρκτήρια συνεδρίαση του ∆.Σ. και τόνισε ότι οι 
χρηµατοδοτικές ανάγκες της Ασίας για βασικές υποδοµές είναι εξαιρετικά υψηλές και 
επείγουσες, προσθέτοντας ότι η τράπεζα πρόκειται να επενδύσει σε σχέδια και προγράµµατα 
υψηλής ποιότητας και χαµηλού κόστους. Τόνισε ότι η νέα τράπεζα θα συµβάλει στο παγκόσµιο 
σύστηµα οικονοµικής διακυβέρνησης εµπλουτίζοντάς το και κάνοντάς το πιο απλό, δίκαιο και 
αποτελεσµατικό. 
 Ο Πρωθυπουργός της χώρας Li Keqiang, που επίσης παρέστη στη συνεδρίαση, δήλωσε 
ότι η Ασία χρειάζεται επενδύσεις σε υποδοµές και ανάπτυξη της συνδεσιµότητας για να 
παραµείνει η πιο δυναµική περιοχή για την παγκόσµια ανάπτυξη.  
 Ο Πρόεδρος της AIIB κ. Jin Liqun, ανέφερε ότι η AIIB είναι έτοιµη να ενταχθεί στην 
οικογένεια των πολυµερών χρηµατοδοτικών ιδρυµάτων, που επενδύουν σε βιώσιµες υποδοµές 
για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής σε ολόκληρη την Ασία. 
 Η αξία του εγκεκριµένου κεφαλαίου της AIIB ανέρχεται σε 100 δις δολ., µε 29,78 δις να 
προέρχονται από την Κίνα (30,34% του συνολικού µετοχικού κεφαλαίου), η οποία και διακρατεί 
το 26,06% των δικαιωµάτων ψήφου στο ∆.Σ. Ήδη έχουν συλλεγεί τα 98,15 δις δολ. από τις 
υπόχρεες καταβολής χώρες µέλη. Η τράπεζα, στην οποία συµµετέχουν 57 κράτη µέλη, αναµένει 
να χορηγήσει δάνεια ύψους 10 µε 15 δις δολ. ετησίως για τα πρώτα πέντε χρόνια της λειτουργίας 
της, αρχής γενοµένης από το δεύτερο τρίµηνο του 2016. Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε 
εκτιµήσεις και δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών της Κίνας η Ασία χρειάζεται 730 δις δολ. την 
περίοδο 2015-2020 προκειµένου να υλοποιηθούν βασικά προγράµµατα υποδοµών. Σηµειώνεται 
ότι η Κίνα δεσµεύτηκε να µην υποβάλλει αίτηµα για δανειοδότηση στην αρχική περίοδο 
λειτουργίας της τράπεζας.  
 Ο νεοαναδειχθείς πρόεδρος της τράπεζας δήλωσε ότι ο σχεδιασµός των εργασιών 
αποβλέπει στην έγκριση των πρώτων δανείων εντός του έτους, το συνολικό ύψος των οποίων θα 
κυµανθεί µεταξύ 500 εκ. και 1,5 δις δολ. µε προτεραιότητα σε τοµείς ενέργειας, µεταφορών, 
αστικού σχεδιασµού, περιβάλλοντος και επιµελητείας (logistics). Η τράπεζα θα συνεργαστεί 
στενά µε την Παγκόσµια Τράπεζα, την Ασιατική Τράπεζα Ανάπτυξης και την Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης.  
 Ο κ. Jin ανέφερε ότι η τράπεζα έχει ήδη υπόψη της µια σειρά έργων προς υλοποίηση 
συµπεριλαµβανοµένων συγχρηµατοδοτούµενων και αυτοχρηµατοδοτούµενων τα οποία 
εκτιµώνται από τα στελέχη της νέας τράπεζας. Παράλληλα θα αναζητηθεί συνεργασία µε 
ιδιωτικές εταιρείες για την ανάπτυξη του έργου της τράπεζας και την αναζήτηση τρόπων 
συγκεκριµενοποίησης των προγραµµάτων υλοποίησης.  
 Η νέα τράπεζα λειτουργεί µε βάση τρία επίπεδα διοίκησης. Το πρώτο αφορά το σώµα 
διακυβέρνησης (Board of governors) µε επικεφαλής τον Πρόεδρο της Τράπεζας. Κατόπιν 
λειτουργεί σε δεύτερο επίπεδο το Συµβούλιο των ∆ιευθυντών, που θα συναπαρτίζεται από 12 
στελέχη εκ των οποίων οι 9 θα προέρχονται από την Ασία. Τέλος λειτουργεί σε τρίτο επίπεδο το 
διοικητικό επίπεδο µε τον Πρόεδρο και τους Αντιπροέδρους.  
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 Υπενθυµίζεται ότι µετά την επίσηµη έναρξη της λειτουργίας της Τράπεζας θα υπάρξει 
εξέταση από το ∆Σ των ήδη εκκρεµουσών αιτήσεων για συµµετοχή και άλλων χωρών στην 
Τράπεζα, αλλά και τυχόν νέων αιτήσεων που θα υποβληθούν. Η πρώτη ετήσια συνάντηση του 
Συµβουλίου των Κυβερνώντων (Board of Governors) έλαβε χώρα στο Πεκίνο τον Ιούνιο του 
2016 µε αντιπροσώπους των 57  ιδρυτικών Κ-Μ και παρατηρητών, µεταξύ των οποίων και η 
χώρα µας.  
 
2 . Το 13ο Πενταετές Πρόγραµµα (13th Five-Year Plan) 
 Το 13ο Πενταετές Πρόγραµµα (13th Five-Year Plan) αποτελεί το αναπτυξιακό 
Πρόγραµµα της χώρας για τα έτη 2016 έως 2010 δόθηκε στη δηµοσιότητα το Νοέµβριο του 
2015 και εγκρίθηκε το Μάρτιο του 2016 από τις ολοµέλειες των κορυφαίων νοµοθετικών και 
συµβουλευτικών οργάνων της χώρας (National People’s Congress και Chinese People's Political 
Consultative Conference). Βασικοί πυλώνες της στρατηγικής αυτής είναι η µετατόπιση του 
κέντρου βάρους στην κατανάλωση και τις υπηρεσίες, η αναβάθµιση του παραγωγικού ιστού, η 
υποστήριξη των µειζόνων κρατικών επιχειρήσεων, η απόδοση µεγαλύτερου ρόλου στην αγορά 
και τον ιδιωτικό τοµέα και η  εξωστρέφεια («Going Global»), µέσω της εντονότερης 
δραστηριοποίησης των κρατικών επιχειρήσεων στο διεθνή ανταγωνισµό, της διεθνοποίησης του 
γιουάν, της διεκδίκησης µεγαλύτερου ρόλου στην διεθνή οικονοµική διακυβέρνηση και 
ασφαλώς της µείζονος πρωτοβουλίας “One Belt-One Road”. Πέραν της απασχόλησης, 
αποδίδεται ιδιαίτερο βάρος στην προστασία του περιβάλλοντος (π.χ. σύστηµα παρακολούθησης 
περιβαλλοντικών αποδόσεων, παραγωγή καθαρής ενέργειας, ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ταµείο 
πράσινης ανάπτυξης) προκειµένου να διασφαλισθεί η βιωσιµότητα του µοντέλου ανάπτυξης, 
αλλά επίσης στην καινοτοµία, η οποία θα οδηγήσει σε ποιοτικότερη ανάπτυξη.  
 ∆ύο στοιχεία που επισκίασαν το υπόλοιπο περιεχόµενο του προγράµµατος υπήρξε η 
κατάργηση της «πολιτικής του ενός παιδιού» και η απουσία σαφούς στόχου για το ρυθµό 
αύξησης του ΑΕΠ µε αποδεκτό ποσοστό το 6.5%.  Έµφαση, εξάλλου, δίνεται στις οικονοµικές 
µεταρρυθµίσεις 3ης Ολοµέλειας 2013 και στόχος είναι να καταστεί η Κίνα το 2020 µια 
οικονοµία “low high income”. Επίσης βασικός στόχος καθίσταται η µεταρρύθµιση των 
κρατικών επιχειρήσεων στην κατεύθυνση του εκσυγχρονισµού και της αποδοτικότητας. 
Σηµειωτέον ότι η χώρα διαθέτει 110 κεντρικές κρατικές επιχειρήσεις και 150.000 κάτω από 
κρατικό έλεγχο.  
 Επιπλέον, προβλέπονται βελτιώσεις στη διακυβέρνηση προς την ενίσχυση του κράτους 
δικαίου, της βελτίωσης της καθηµερινότητας των πολιτών, της βελτίωσης των αστικών 
υποδοµών, µείωσης της φτώχειας, δηµιουργίας βιώσιµου ασφαλιστικού συστήµατος και 
συστήµατος δηµόσιας υγείας που θα αποµακρυνθεί από την ισχύουσα στοχοθεσία κέρδους.  
 Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στην ενίσχυση της καινοτοµίας και της έρευνας, την ψηφιακή 
οικονοµία (Πρόγραµµα Internet plus) και τη δηµιουργία αλυσίδων logistics. Επιπλέον, εισαγωγή 
ανταγωνισµού σε προστατευόµενους τοµείς της οικονοµίας όπως ηλεκτρισµός, τηλεπικοινωνίες, 
υδρογονάνθρακες κ.α., µεταρρύθµιση στη γεωργία µε νέο σύστηµα διαχείρισης αγροτικής γης47. 
(Οι βασικές αρχές του Προγράµµατος παρουσιάζονται στο εικονογράφηµα του Παραρτήµατος) 
 
3. Η οικονοµία της Ταϊβάν κατά το 2015 

Η οικονοµία της Ταϊβάν, κατατάσσεται 26η παγκοσµίως µε βάση το ΑΕΠ. Κύριο 
χαρακτηριστικό της είναι ο έντονος εξαγωγικός προσανατολισµός της και το µεγάλο πλεόνασµα  
στο εµπορικό ισοζύγιο καθώς οι εξαγωγές συµβάλλουν  κατά τα 2/3 στο σχηµατισµό του ΑΕΠ. 

                                                           
47 http://www.chinadaily.com.cn/china/13thfiveyearplan/ 
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Η εξάρτηση αυτή από τις εξαγωγές έχει σαν αποτέλεσµα τη διακύµανση της ανάπτυξης ανάλογα 
µε τη διαµόρφωση της παγκόσµιας ζήτησης. Έτσι το 2012 η αύξηση του ΑΕΠ περιορίστηκε 
κατά 1,26% ενώ από το 2013 παρατηρείται µια πορεία ανάκαµψης.  

Ενώ κατά το 2014 η ανάπτυξη έφθασε το 3,4%, το 2015 γνώρισε µεγάλη πτώση και 
διαµορφώθηκε στο 0,8% το χαµηλότερο ποσοστό ανάπτυξης της τελευταίας εξαετίας 
παράλληλα µε επιβράδυνση της κατανάλωσης (1,5%) των επενδύσεων (1,5%) και πτώση της 
βιοµηχανικής παραγωγής (-1,8%).  

Λόγω της µειωµένης διεθνούς ζήτησης και ιδιαίτερα στον τοµέα των ηµιαγωγών, το 
διεθνές εµπόριο της χώρας γνώρισε µεγάλη πτώση. Συγκεκριµένα οι εξαγωγές µειώθηκαν κατά 
10,9% (από 320 δις δολ. ΗΠΑ σε 285 δις δολ. ΗΠΑ) ενώ οι εισαγωγές κατά 15,9% (από 282 δις 
δολ. ΗΠΑ σε 237 δις δολ. ΗΠΑ). Οι προοπτικές για το 2016 παραµένουν αβέβαιες καθώς οι 
καθοδικές τάσεις συνεχίστηκαν και τους πρώτους µήνες του 2016.    

Η Ταϊβάν είναι µεταξύ των κορυφαίων χωρών στον τοµέα της πληροφορικής και των 
τηλεπικοινωνιών (33% των εξαγωγών της) και αν συνυπολογιστεί και η παραγωγή ταϊβανέζικων 
εταιρειών στην ηπειρωτική Κίνα, η Ταϊβάν καλύπτει το 95% της παγκόσµιας παραγωγής 
φορητών υπολογιστών και µητρικών καρτών. Άλλοι ισχυροί τοµείς είναι η µεταλλουργία, η 
βιοµηχανία πλαστικών, η κατασκευή µηχανών και τα πετροχηµικά.  

Τα τελευταία χρόνια η ταϊβανέζικη οικονοµία πέρασε από την παραγωγή εντάσεως 
εργασίας στην παραγωγή αγαθών µε τεχνολογία υψηλής προστιθέµενης αξίας. Η βιοµηχανική 
παραγωγή αντιπροσωπεύει το 25% του ΑΕΠ, άνω του 27% της απασχόλησης και 90% των 
εξαγωγών. Αντίστοιχα ο τοµέας των υπηρεσιών συνεισφέρει κατά 59% στο σχηµατισµό του 
ΑΕΠ και στο 59% της απασχόλησης, ενώ η συµβολή της γεωργίας βαίνει φθίνουσα 
αντιπροσωπεύοντας το 1,7% του ΑΕΠ και το 5% της απασχόλησης.    
` Το διµερές εµπόριο µε την Ταϊβάν είναι αναπτυγµένο αλλά και έντονα ελλειµµατικό για 
τη χώρα µας. Οι εισαγωγές οι οποίες αφορούν κυρίως σε προϊόντα υψηλής τεχνολογίας, 
µοτοσικλέτες, υπολογιστές, φαρµακευτικά, προϊόντα σιδήρου και χάλυβα, συσκευές φωτισµού 
κλπ. το 2013 ανήλθαν στα 116.876.511 Ευρώ ενώ το 2014 παρουσίασαν ελαφρά πτώση και 
ανήλθαν σε 113.965.511 Ευρώ. Κατά το 2015 έµειναν σταθερές και έφθασαν το ύψος των 
113.918.034 Ευρώ.   

Οι εξαγωγές µας περιλαµβάνουν πετρελαιοειδή, ελαιόλαδο, φάρµακα, καπνά 
ακατέργαστα, ασπόνδυλα υδρόβια, µάρµαρα, προϊόντα αλουµινίου, εξαρτήµατα µηχανών, 
ρητίνες, χαρτί ή χαρτόνι κ.α. Το 2013 έφθασαν τα 15.524.083 Ευρώ ενώ το 2014 παρουσίασαν 
εντυπωσιακή άνοδο, σχεδόν τριπλασιάστηκαν φθάνοντας τα 42.181.844 Ευρώ κυρίως χάρη στην 
άνοδο των εξαγωγών πετρελαιοειδών. Κατά το 2015 έφθασαν το ύψος των 70.725.989 Ευρώ, 
παρατηρούµε όµως ότι περίπου το 80% αφορά πετρελαιοειδή (κωδ. Σ.Ο. 2710, Λάδια από 
πετρέλαιο) ένα ιδιαίτερα ευµετάβλητο προϊόν, εύκολα επηρεαζόµενο από την παγκόσµια 
συγκυρία ή τυχαίους παράγοντες.   
 

4 . Η Οικονοµία της Μογγολίας το 2015 
Η Μογγολία αποτέλεσε µια από τις γρηγορότερα αναπτυσσόµενες οικονοµίες στον 

κόσµο καθώς η αύξηση του ΑΕΠ κατά τα έτη 2012 και 2013 έφθασε το 12,3% και 12,6% 
αντίστοιχα. Βασικός τοµέας της οικονοµίας είναι η εξορυκτική βιοµηχανία καθώς διαθέτει 
µεταλλεύµατα σιδήρου, χαλκό, χρυσό, ουράνιο σπάνιες γαίες. Η σχετική παραγωγή παρέµεινε 
ισχυρή και το 2014 λόγω της αυξηµένης ζήτησης σε χαλκό και της λειτουργίας της µεγάλης 
µεταλλευτικής µονάδας Oyu Togloi. Μεγαλύτεροι εµπορικοί εταίροι είναι η Ρωσία και η Κίνα 
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ενώ η Ε.Ε. βρίσκεται στην τρίτη θέση. Το 20% των εισαγωγών της Ε.Ε. σε κασµίρι προέρχεται 
από τη Μογγολία ενώ παράλληλα υπάρχουν σηµαντικές ευρωπαϊκές επενδύσεις στη χώρα. 

Κατά το 2014 όµως οι ρυθµοί ανάπτυξης άρχισαν να επιβραδύνονται κατάσταση που 
συνεχίστηκε και το 2015 καθώς παρατηρήθηκε πτώση τιµών και µειωµένη ζήτηση σε 
συνδυασµό και µε τη γενικότερη παγκόσµια, περιφερειακή και την εσωτερική αστάθεια. 
Παράλληλα σηµειώθηκε αύξηση του πληθωρισµού ο οποίος κυµάνθηκε σε διψήφια νούµερα 
καθώς και µειωµένη εσωτερική ζήτηση. Σύµφωνα µε την Παγκόσµια Τράπεζα το τραπεζικό 
σύστηµα απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή δεδοµένων των εγγενών αδυναµιών του και από το 2014 
ήδη η Κεντρική Τράπεζα της χώρας προέβη σε αύξηση των επιτοκίων και σε προοδευτική 
µείωση των προγραµµάτων δανεισµού.  

Οι Άµεσες Ξένες Επενδύσεις επίσης σηµείωσαν µείωση κάτι που αναµένεται να 
επιδεινώσει την οικονοµική ανάπτυξη και κατά το τρέχον έτος. Η Κυβέρνηση για την 
αντιµετώπιση των δυσχερειών εστιάζει στην εκπόνηση  ενός γενικότερου προγράµµατος 
αναζωογόνησης των επενδύσεων και σε σφιχτότερη οικονοµική πολιτική.  

Οι µακροοικονοµικοί δείκτες της χώρας συνέχισαν την πτωτική τους πορεία και το 2015, 
συνθέτοντας την εικόνα µιας στάσιµης οικονοµίας. Λόγω του βασικού διαρθρωτικού της  
προβλήµατος ήτοι της εξάρτησης της από τις εξαγωγές του µεταλλευτικού τοµέα, η οικονοµία 
της Μογγολίας επλήγη από τη µείωση των διεθνών τιµών των πρώτων υλών τις οποίες εξάγει 
καθώς και την επιβράδυνση της κινεζικής οικονοµίας (αποδέκτης του 90% των εξαγωγών της). 
Η Παγκόσµια Τράπεζα αναθεώρησε πρόσφατα τις προβλέψεις της για την αύξηση του ΑΕΠ της 
χώρας από το 7% στο 2,3 για το 2015 και 0,8% για το 2016. Η κατάσταση αυτή είχε ως 
αποτέλεσµα τον δραστικό περιορισµό της συνολικής ζήτησης, της εσωτερικής κατανάλωσης και 
των εισαγωγών, καθώς και της αύξησης των ληξιπρόθεσµων οφειλών των κρατικών 
επιχειρήσεων αλλά και των ιδιωτών.  

Τον Μάιο του 2015, µετά από µακρόχρονη καθυστέρηση, ολοκληρώθηκε η δεύτερη 
φάση της επένδυσης της Rio Tinto στο µεγάλο κοίτασµα Oyu Tolgoi (χαλκός, χρυσός) ύψους 
4,2 δισ. δολαρίων.  

Οι διµερείς εµπορικές σχέσεις µε τη Μογγολία κινούνται σε πολύ χαµηλά επίπεδα και 
αφορούν κυρίως εξαγωγές συγκεκριµένων ελληνικών προϊόντων. Οι εξαγωγές κατά το 2013 
έφθασαν το ύψος των 202.725 Ευρώ,  ενώ το 2014 αυξήθηκαν κατά 40% φθάνοντας τα 286.762 
Ευρώ. Για το 2015 φθάνουν τα 289.504 Ευρώ, υπάρχει δηλαδή µια σταθεροποίηση µε ελαφρά 
ανοδική τάση και αφορούσαν κυρίως τις κατηγορίες αντλίες για υγρά, πετρελαιοειδή, έντυπα και 
αξεσουάρ ενδυµάτων, ξυλία πριονισµένη, ενδύµατα κ.α. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι τόσο κατά 
το 2012 όσο και κατά το 2014 δεν υπήρξαν εισαγωγές από Μογγολία, ενώ για το 2015 οι 
εισαγωγές µας από τη Μογγολία αφορούσαν µόνο ένα είδος ορυκτού (Άστριος. Λευκίτης. 
Νεφελίνης και νεφελοσυενίτης. Αργυροδάµας κωδ. Σ.Ο. 2529) ύψους 85.698 Ευρώ.  

 
5. Το διµερές εµπόριο µε το Χογκ Κογκ το 2015 

Το διµερές εµπόριο µε το Χογκ Κογκ  είναι αρκετά αναπτυγµένο και πλεονασµατικό για 
τη χώρα µας. Οι εισαγωγές οι οποίες αφορούν κυρίως σε προϊόντα Γουνοδέρµατα, Ρολόγια του 
χεριού, Ηλεκτρικές συσκευές για την ενσύρµατη τηλεφωνία, Μηχανές επεξεργασίας δεδοµένων, 
Ειδικά ενδύµατα για επαγγελµατικές, αθλητικές ή άλλες χρήσεις, Αποµιµήσεις κοσµηµάτων, 
Τηλεοπτικοί δέκτες, Κοσµήµατα, κλπ. Το 2014 ανήλθαν σε 35.830.553 Ευρώ ενώ το 2015 
αυξήθηκαν σε 37.423.120 Ευρώ.  

Οι εξαγωγές µας το 2013 έφθασαν τα 61.385.952 Ευρώ ενώ το 2014 παρουσίασαν 
πτώση, φθάνοντας τα 52.684.771 Ευρώ. Το 2015 οι εξαγωγές µας έφθασαν το ποσό των 
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90.641.754 Ευρώ: αύξηση 72% σε σχέση µε το 2014 που κυρίως οφείλεται στη θεαµατική άνοδο 
των πετρελαιοειδών και των πλοίων που µένει να αποδειχθεί ο συγκυριακός ή µονιµότερος 
χαρακτήρας της.   

Τα βασικά εξαγώγιµα είδη για το 2015 ήταν τα εξής: Πετρελαιοειδή, επιβατικά πλοία, 
κρουαζιερόπλοια, γουνοδέρµατα, γούνινα ενδύµατα, ρολόγια του χεριού, ηλεκτρικές συσκευές 
για την ενσύρµατη τηλεφωνία, προϊόντα οµορφιάς ή φτιασιδώµατος, ασπόνδυλα υδρόβια, 
φάρµακα, κοσµήµατα, πέτρες οικοδοµής, µάρµαρα, τραβερτίνες, προϊόνα αλουµινίου ζυµαρικά 
κ.α. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

 

Η σπουδαιότητα της κινεζικής οικονοµίας είναι προφανής τόσο ως πηγή επενδύσεων για 
τη χώρα µας όσο και ως µια από τις βασικές αγορές προορισµούς των ελληνικών εξαγωγών και 
ήδη τα τελευταία χρόνια έχει βρεθεί δικαίως στο επίκεντρο της οικονοµικής διπλωµατίας της 
χώρας µας. Ο τεράστιος πληθυσµός, η ραγδαία ανάπτυξη της χώρας, η σταθερή επι σειρά ετών 
αύξηση του µέσου κατά κεφαλήν εισοδήµατος, η ανάδειξη µεσαίων τάξεων µε ενδιαφέρον για 
τα δυτικά προϊόντα και η ανάδυση των εως τώρα λιγότερο ανεπτυγµένων δυτικών επαρχιών 
δείχνουν τις δυνατότητες της αύξησης των ελληνικών εξαγωγών.  Ως βασικές επισηµάνσεις προς 
την περαιτέρω επίτευξη αυτών των στόχων θα µπορούσαν να αναφερθούν τα εξής:  

Απαιτείται συντονισµός των φορέων για κοινές και οµαδοποιηµένες κατά τοµέα 
εµπορικές αποστολές και όχι συχνές και αλληλοκαλυπτόµενες. Επίσης, όπως αναφέρθηκε, οι 
αποστολές αυτές πρέπει να περιλάβουν στο σχεδιασµό τους, πέραν των πόλεων του παραλιακού 
µετώπου, µεγάλες πόλεις της κεντρικής και δυτικής Κίνας που έχουν ήδη αναπτυγµένη αστική 
τάξη η οποία ενδιαφέρεται για τα δυτικά προϊόντα. 

Ακόµη πρέπει να αξιοποιηθεί στο µεγαλύτερο δυνατό βαθµό η ευκαιρία πωλήσεων µέσω 
των µεγάλων ηλεκτρονικών καταστηµάτων µε την τοποθέτηση σε αυτά ελληνικών προϊόντων. 
Οι πωλήσεις µέσω διαδικτύου αποκτούν όλο και µεγαλύτερο ποσοστό των λιανικών πωλήσεων 
καθώς ο Κινέζος καταναλωτής έχει µια εκπληκτική εξοικείωση µε τις νέες τεχνολογίες σε πολύ 
µεγαλύτερο βαθµό από τον Έλληνα. Η αξιοποίηση αυτή µπορεί να παρακάµψει ένα σηµαντικό 
πρόβληµα για τον Έλληνα εξαγωγέα, ήτοι την ανεύρεση αξιόπιστων δικτύων διανοµής.  

Πρέπει επίσης οι ελληνικές εταιρείες να εγκαθιδρύσουν συνεργασίες µε µεγάλους 
τοµεακούς κρατικούς οργανισµούς. Σηµειώνεται εδώ η προοπτική συνεργασίας των ελληνικών 
κατασκευαστικών εταιρειών µε κινεζικές για ανάληψη έργων στην Ευρώπη δεδοµένου ότι για 
τις τελευταίες δεν είναι εύκολη η πρόσβαση λόγω ζητηµάτων πιστοποίησης, µη συµµόρφωσης 
µε ευρωπαϊκές προδιαγραφές και λοιπών γραφειοκρατικών εµποδίων. Η τυχόν δηµιουργία 
µεικτών επιχειρήσεων θα ήταν αµοιβαία επικερδής.  

Η αντιµετώπιση των µεγάλων περιβαλλοντικών προβληµάτων της χώρας που επήλθαν 
ως παρενέργεια της ταχύτατης ανάπτυξης, προσφέρει ευκαιρίες στις ελληνικές εταιρείες που 
έχουν σχετικό αντικείµενο αλλά και των ερευνητικών ιδρυµάτων που έχουν ως αντικείµενο την 
περιβαλλοντική έρευνα και δηµιουργία σχετικών προϊόντων ή υπηρεσιών. ∆εδοµένου δε του 
υψηλού επιπέδου έρευνας της χώρας µας σε τοµείς αιχµής όπως ηµιαγωγοί, κινητές εφαρµογές 
κλπ θα ήταν σκόπιµη η από ελληνικής πλευράς προώθηση των προϊόντων της έρευνας στην 
αντίστοιχη κινεζική αγορά ή η συνεργασία µε αντίστοιχους φορείς.  

Επίσης θα ήταν σκόπιµη η άµεση πληροφόρηση της κινεζικής επενδυτικής, 
χρηµατοοικονοµικής και τραπεζικής αγοράς για τα εν εξελίξει και µελλοντικά προγράµµατα 
ιδιωτικοποιήσεων στη χώρα µας από το ΤΑΙΠΕ∆.   

Σε ότι αφορά στην προσέλκυση Κινέζων τουριστών ή αγοραστών στη χώρα µας θα 
πρέπει να ληφθεί υπόψη η τάση αυτών να µεταφέρουν αυτούσιες τις συνήθειές τους και τις 
ιδιαίτερες πολιτιστικές αναφορές τους στη χώρα που επισκέπτονται ή διαµένουν. Άρα θα πρέπει 
να δοθεί έµφαση στη δηµιουργία συγκροτηµάτων αποκλειστικά για Κινέζους (µια µορφή 
Chinatown) ή στη δυνατότητα παροχής των προϊόντων και υπηρεσιών των οποίων η χρήση είναι 
στην καθηµερινότητα του κινεζικού λαού.  
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Θα πρέπει να τονιστεί η µεγάλη σηµασία που η κινεζική πλευρά αποδίδει στη χώρα µας 
ως επενδυτικό προορισµό και ως βασικό κόµβο στο στρατηγικό σχεδιασµό της για την 
προώθηση των οικονοµικών συµφερόντων της στην Ευρώπη. Η κερδοφορία της επένδυσης της  
Cosco στον Πειραιά και η ένταξη του ως βασικού (ίσως του βασικότερου στην Ευρώπη) λιµένα 
στο δίκτυο του µεγάλου αναπτυξιακού σχεδιασµού έχει αυξήσει ακόµη περισσότερο την 
αναγνωρισιµότητα της χώρας µας. Ιδιαίτερα µετά τη συµφωνία του Απρίλιου του 2016 όπου η 
COSCO απέκτησε τον έλεγχο του 67% του Οργανισµού Λιµένος Πειραιώς, οι προοπτικές της 
κινεζικής παρουσίας στη χώρα µας πολλαπλασιάζονται. Η εξέλιξη αυτή έχει δώσει εκ νέου 
ώθηση στο ενδιαφέρον κινεζικών εταιρειών για επενδυτική παρουσία τους στη χώρα µας, για το 
πρόγραµµα απόκτησης κατοικίας στη χώρα µας και στο τουριστικό. 

 Προέχει η από πλευράς µας αξιοποίηση του ευνοϊκού για τη χώρα µας σχεδιασµού και 
της συγκυρίας µε την προστασία των υπαρχόντων επενδύσεων και τη διαµόρφωση συνθηκών 
για την προσέλκυση νέων δεδοµένου ότι τούτο είναι αµοιβαία επωφελές. Ας σηµειωθεί ότι 
πολλές γειτονικές χώρες ενδιαφέρονται για ανάλογο µερίδιο επί των κινεζικών επενδύσεων.  

Τέλος σε ότι αφορά την προσέγγιση των Ελλήνων για την είσοδό τους στην κινεζική 
αγορά θα πρέπει να τονιστεί για µια ακόµη φορά ότι απαιτείται σοβαρότητα, επαρκής διάθεση 
πόρων, µακροχρόνια προοπτική, δηµιουργία προσωπικών σχέσεων εµπιστοσύνης, αποβολή 
νοοτροπίας εύκολου και γρήγορου κέρδους αλλά και προσοχή διότι πέραν από ενδεχόµενες 
ευκαιρίες, ελλοχεύουν και αρκετοί κίνδυνοι εξαπάτησης. Αντίστοιχα οι Κινέζοι επενδυτές, 
τουρίστες και εν δυνάµει κάτοικοι στην Ελλάδα θα πρέπει να αντιµετωπίζονται µε σεβασµό, 
σοβαρότητα, εντιµότητα, φιλόξενο πνεύµα και διάθεση γνωριµίας µε την κουλτούρα τους. 
Πρέπει να σηµειωθεί ότι οι Κινέζοι δίνουν µεγάλη έµφαση στην τυχόν θετική στάση απέναντί 
τους και την τυχόν ύπαρξη «κινεζοφοβίας», για το λόγο αυτό θα πρέπει από τους αρµόδιους 
φορείς να καλλιεργηθεί η εµπέδωση από το µέσο Έλληνα της αίσθησης του σεβασµού προς τον 
κινεζικό λαό και πολιτισµό ως έναν ιδιαίτερο και φιλικό προς εµάς, δεδοµένης και της 
αντίστοιχης κινεζικής προσέγγισης προς το λαό µας.      
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ 
 
 

1. Ελληνικές Αρχές 

 

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΠΕΚΙΝΟY 
∆/νση: No.19 Guang Hua Lu, Chaoyang District, Beijing 100600, P.R.CHINA   
Τηλέφωνα: (+8610) 85325493 ΦΑΞ: 85326858   
E-mail: gremb.pek@mfa.gr Website: http://www.grpressbeijing.com  

 

Γραφείο Οικονοµικών Εµπορικών Υποθέσεων 

∆/νση No.19 Guang Hua Lu, Chaoyang District, Beijing 100600, P.R.CHINA 
Τηλέφωνα (+8610) 85326718 ΦΑΞ 85326738 
E-mail: ecocom-beijing@mfa.gr Website: www.agora.mfa.gr/cn89  
 
ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΓΚΟΥΑΝΓΚΖΟΥ 
∆/νση:Room 2105, Haihang Tower, No 8 Linhezhong Rd, Guangzhou, P.R. China 
Τηλέφωνα: (+86 20) 85501124, 85501114, 85501450 
E-mail: grgencon.guan@mfa.gr  Website: www.mfa.gr/Guangzhou  
 

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΣΑΓΚΑΗ 
∆/νση: SUITE 2201 & 2207, LI TONG PLAZA 1350 NORTH SICHUAN ROAD (1350 
四四四四), SHANGHAI 200080 
Τηλέφωνα: (+8621) 66982790, ΦΑΞ: 66985502,  
E-mail: grgencon.sha@mfa.gr   Website: www.mfa.gr/shanghai   
 
Γραφείο Οικονοµικών Εµπορικών Υποθέσεων 

Τηλέφωνα: (0086-21) 66982790, 66989950 ΦΑΞ: 66983775 
E-mail ecocom-shanghai@mfa.gr Website: www.agora.mfa.gr/cn79  
 

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΧΟΓΚ-ΚΟΓΚ 
∆/νση:1208 Harcourt House, 39 Gloucester Road, Wan Chai, Hong Kong 
Τηλέφωνα: ( 00852 )27741682, 29181836 ΦΑΞ:27059796 
E-mail: grgencon.cg@mfa.gr Website: www.mfa.gr/hongkong  
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2. Εµπορικά & Βιοµηχανικά Επιµελητήρια 

All-China Federation of Industry and Commerce (ACFIC) 

No.70,West Deshengmen Street, Xicheng District, Beijing, China 100035 
Tel： 0086-10-58050738 
Email: acfic@acfic.org.cn, web: http://www.chinachamber.org.cn/ 
 
China Chamber of International Commerce 

No.1 Fuxingmenwai Street , Beijing , China 
T: +86 10 68013344, 68034830, F: 68030747, 68011370 
web: www.ccpit.org/ 
 
EU CHAMBER OF COMMERCE CHINA 

ADDRESS: Beijing Lufthansa Center, Office C412, 50 Liangmaqiao Road,Beijing, 100125, P.R. 
China, Tel.+86 (10) 6462 2066, Fax +86 (10) 6462 2067,  
E-mail: euccc@europeanchamber.com.cn  
 
China Chamber of Commerce for Import/Export of Foodstuffs, Native Produce, and 

Animal By-products 

95 Beiheyan Dajie  Dongchengqu  Beijing T: +86-10 65132569,  6513 6677, F: +86-10 
65139064 
 
China Chamber of Commerce for Import/Export of Machinery and Electronics Products 

(CCCME) 

Mrs LIU Chang | International Relations Department 
Add.:No.904,9th Floor,Building 12,Panjiayuan Nanli, Chaoyang District, Beijing, China. 100021 

TEL: +86-10-58280869    FAX : +86-10-58280860 
E-mail: liuchang@cccme.org.cn web: www.cccme.org.cn 

 
China Chamber of Commerce for Import/Export of Textiles 

33A Dongdansantiao, Beijing 
T: +86-10-65231707, 6513 6201 
 
China Nonferrous Metals Industry Association 

Rm 1106, 11/F. 62 Xizhimen Beidajie, Haidian District, Beijing 100082, China 
Tel: +86-10-82298684, Fax: +86-10-82298548 web: www.cmra.cn/en  
 
Shanghai Federation of Industry and Commerce 

Τel. +86-21-63373169 web: http://www.sfic.org.cn/intro/e_intro_1.asp   
 
Pudong Federation of Industry and Commerce   

Τel. +86-21-68543107 web: http://www.spdfic.org, E-mail: hzs@spdfic.org  
 
Shanghai Association of International Economic & Technological Cooperation  

Τel.  +86-21-62717264   
E-mail: csaoietc@sh163.net, web: http://www.saietc.org/en_default.asp 



 96   

 
96 

 

Shanghai International Cooperation Association of Small and Medium Enterprises  

Τel. +86-21-63457130   
E-mail: smes@vip.163.com, web: http://www.sse.gov.cn 
 
Chamber of International Commerce Shanghai  

Tel.: +86-21-63878173   
E-mail: msc@coicsh.com  web: http://www.coicsh.com/coic/gb/index.asp 
 
 

3. Τράπεζες 

 

Agricultural Bank of China 
http://www.abchina.com/en/default.htm  
 Agricultural Development Bank of China 
http://www.adbc.com.cn/en/index.aspx  
 Bank of Beijing 
http://www.bankofbeijing.com.cn/en2011/index.html  
 Bank of China 
http://www.boc.cn/en/index.html  
 Bank of Communications 
http://www.bankcomm.com/BankCommSite/default.shtml  
 Bank of Nanjing 
http://www.njcb.com.cn/col/col1642/index.html  
 Bank of Shanghai 
http://www.bankofshanghai.com/en/index.shtml  
 China Construction Bank 
http://www.ccb.com/en/home/index.html  
 China Development Bank  
http://www.cdb.com.cn/english/index.asp  
 China Everbright Bank  
http://www.cebbank.com/Channel/90969  
 China Merchants Bank 
http://english.cmbchina.com/   
 China Minsheng Banking Corp. LTD 
http://www.cmbc.com.cn/index_en.shtml  
 China Guangfa Bank  
http://www.cgbchina.com.cn/Info/12307645  
 Huaxia Bank 
http://www.hxb.com.cn/english/index.jsp  
 Industrial and Commercial Bank of China 
http://www.icbc.com.cn/icbc/sy/default.htm  
  
 

4. ∆ιοργανωτές Εκθέσεων 

Το σύνολο σχεδόν των διοργανωτών Εκθέσεων στην Κίνα εµπεριέχεται στον ακόλουθο 
σύνδεσµο: http://chinaexhibition.com/china_trade_shows_organizer.html  
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5. Ξενοδοχεία 

Πεκίνο 

Beijing Hotel 
Tel: 86-10-65137766 
Add: 33 Chang'an Avenue, Dongcheng District 
 
China World Hotel 
Tel: 86-10-65052266 
Add: 1 Jianguomengnei Street 
 
Great Wall Hotel 
Tel: 86-10-65905566 
Add:10 Dongsanhuan North Road, Chaoyang District 
 
Kun Lun Hotel 
Tel: 86-10-65003388 
Add: Xinyuan South Road, Chaoyang District 
 
Hotel New Otani Changfugong 
Tel: 86-10-65125555 
Add: 26 Jianguomenwai Street 
 
The Grand Hotel Beijing 
Tel: 86-10-65137788 
Add: 35 East Chang'an Street, Beijing, China 
 
Shangri-La Hotel 
Tel: 86-10-68512211 
Add: Zizhuyuan Road, Haidian District 
 
Peninsula Palace Hotel 
Te: 86-10-65128899 
Add: Jinyu Hutong, Dongcheng District  
 
Minzu Hotel Beijing    
Tel. 86-010- 66014466 
No. 51 Fuxingmennei Street, Xicheng District Beijing 
 
Σαγκάη 
Jin Jiang Tower 
Tel: 86-21-64151188 
Add: 161 Changle Road, Shanghai 
 
Hilton Hotel 
Tel: 86-21-62480000 
Add: 250, Huashan Road, Shanghai 
 
Pudong Shangri-la Hotel 
Tel: 86-21-68828888 
Add: 33 Fucheng Road, Pudong New District, Shanghai 
 
Portman Ritz-Carlton Hotel 
Tel: 86-21-62798888 
Add: 1376 Nanjing West Road, Jing'an District, Shanghai  
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Tianjin 

Sheraton Hotel 
Tel: 86-22-3343388 
Add: Jinshan Road, He District, Tianjin 
 
Guangzhou 

Guangzhou White Swan Hotel 
Tel: 86-20-81886968 
Add: 1 Shamian South Street, Guangzhou 
 
Guangzhou Garden Hotel 
Tel: 86-20-83338989 
Add: 368 Huanshi East Road, Guangzhou 
 
China Hotel 
Tel: 86-20-86663388 
Add: Liuhua Rad, Yuexiu District, Guangzhou 
 
Dalian 

Furama Hotel 
Tel: 86-411-82630888 
Add: 60 Renmin Road, Dalian, China 
 
Xian 

Hyatt Regency Xi'an 
Tel: 86-29-7231234 
Add: 158 Dongdajie Street, Xi'an 
 
Sheraton Hotel 
Tel: 86-29-4261888 
Add: 12 Fenggao Road, Xi'an 
 

6. ∆ιπλωµατικές Αποστολές (µεγαλυτέρων χωρών) 

Όλες οι ξένες ∆ιπλωµατικές Αποστολές στο Πεκίνο εµπεριέχονται στον ακόλουθο σύνδεσµο του 
κινεζικού ΥΠΕΞ  
http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/ziliao_665539/wjgmc_665541/. Άλλοι επαρκείς κατάλογοι   
είναι ο κάτωθι: https://www.travelchinaguide.com/embassy/foreign/, 
http://www.chinaeducenter.com/en/life/embassylist.php, 
http://embassy.goabroad.com/embassies-in/china 
 

7.  Οικονοµικοί Φορείς-Ινστιτούτα 

China IPR SME Helpdesk  

Τηλ.: +86 (10) 8527 6922 Fax: +86 (10) 8527 6923 
E-mail: enquiries@china-iprhelpdesk.eu Website: www.china-iprhelpdesk.eu  
 
The EU SME Centre 

Room 910, Sunflower Tower, No.37 Maizidian West Street, 
Chaoyang District, Beijing, People’s Republic of China 
Postcode: 100125, Tel: (010) 85275300, Fax: (010) 85275093  
www.eusmecentre.org.cn 
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WIPO China Office 

No 2 Dongkoudai Hutong, Xicheng District, Beijing 100009 
Tel. +86 10 83220238, 832200833, E-mail: china.office@wipo.int  
 
IP Key - EU-China New Intellectual Property Cooperation (http://www.ipkey.org)  
 
Βασικός Οργανισµός στην Κίνα για τις επενδύσεις στο εξωτερικό: China Investment 

Corporation (http://www.china-inv.cn)  
Πλατφόρµα για διεθνείς επενδύσεις «China Go Abroad” http://www.chinagoabroad.com/en 

 

8. Άλλοι Φορείς (του οικονοµικού τοµέα) 

Αντιπροσωπεία της Ε.Ε. στην Κίνα 
http://eeas.europa.eu/delegations/china/index_en.htm  

 
European Investment Bank 
http://www.eib.org/projects/pipeline/regions/ala/index.htm?start=2001&end=2013&status=&country=china&sector
= 

 
Πλατφόρµα ηλεκτρονικού εµπορίου τροφίµων Womai (www.womai.com) Οργανισµός COFCO 

Mr James Jiang, Managing Director 
Tel. 0086 10 8500 5080, Fax 0086 10 8561 9757, E-mail: jianggj@cofco.com,  και 
Mr. Wang Dengliang, General Manager, Strategy Department 
Tel. 0086 10 8501 7508, Fax 0086 10 8561 9173, E-mail wangdl@cofco.com 
 

Πλατφόρµα ηλεκτρονικού εµπορίου τροφίµων “China Import Net” (www.chnimport.com)  του China 

Council for the Promotion of International Trade (CCPIT) 

Τα στοιχεία του υπευθύνου έχουν ως εξής: 
            Mr. Huang Haiyan, Project Manager, Division for International Cooperation, Trade Development & 

Cooperation Centre, China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT), Tel. +8610 68068015, Fax 
+86 10 68023790 E-mail. huanghaiyan@ccpit.org, Web. Media.ccpit.org   

 
Πλατφόρµες ηλεκτρονικού εµπορίου για εταιρείες του εξωτερικού: 

Tmall International (global.tmall.com), KJT (www.buyeasi.com) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΧΑΡΤΕΣ 
 

ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΙΙΒ 
 

 
Πηγή: http://thediplomat.com/2015/04/chinas-aiib-the-final-tally/  
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 ONE BELT ONE ROAD 

 
 Πηγή: The Wall Street Journal  
  

 
Πηγή: Xinhua Finance Agency, http://en.xinfinance.com/html/OBAOR/ 
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 Πηγή: China Daily 
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Πηγή: China Daily, http://www.chinadaily.com.cn/china/2015cpcplenarysession/2015-11/03/content_22361998.htm
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CN4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2013  2014  2013/20

14 
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2015  2014/20

15 

Μεταβ. 

 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΑΞΙΑ (ευρώ) ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
(κιλά) 

ΑΞΙΑ 
(ευρώ) 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
(κιλά) 

 ΑΞΙΑ 
(ευρώ) 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
(κιλά) 

 

2515' Μάρµαρα, τραβερτίνες, βελγικοί ασβεστόλιθοι και άλλοι ασβεστόλιθοι για 
πελέκηµα ή χτίσιµο, φαινοµενικής πυκνότητας >= 2,5, και αλάβαστρο, έστω 
και χοντρικά κατεργασµένα ή απλά κοµµένα, µε πριόνι ή άλλο τρόπο, σε 
όγκους ή πλάκες σχήµατος τετραγώνου ήο 

97.495.779 476.019.628 89.276.752 436.809.638 -8,4 90.984.810 373.473.457 1,9 

99SS' Λοιπά προιόντα 24.435.862 22.019.642 18.581.491 18.004.260 -24,0 16.072.981 13.509.340 -13,5 

4707' Χαρτί ή χαρτόνι για ανακύκλωση (απορρίµµατα και αποκόµµατα) (εκτός από 
χαροβάµβακα) 

10.441.131 91.130.760 10.740.614 107.364.245 2,9 12.421.168 111.961.705 15,6 

2203' Μπίρα από βύνη 76.641 58.351 16.506 12.046 -78,5 8.880.550 15.735.398 53.702,

0 

8409' Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για 
εµβολοφόρους κινητήρες εσωτερικής καύσης, π.δ.κ.α. 

689.305 94.844 4.319.128 147.082 526,6 7.689.551 197.648 78,0 

7404' Απορρίµµατα και θραύσµατα από χαλκό (εκτός από ακατέργαστους όγκους 
[πλινθώµατα] ή εκτός από παρόµοιες ακατέργαστες µορφές, από 
ρευστοποιηµένα απορρίµµατα και θραύσµατα από χαλκό, εκτός από τέφρες 
και κατάλοιπα (σκωρίες) που περιέχουν χαλκό, καθώς κα 

22.664.417 6.560.430 10.314.671 4.201.632 -54,5 7.132.584 3.151.402 -30,9 

3204' Χρωστικές ύλες συνθετικές οργανικές, έστω και καθορισµένης χηµικής 
σύστασης. Παρασκευάσµατα των τύπων που χρησιµοποιούνται για το 
χρωµατισµό κάθε ύλης ή που προορίζονται να µπουν σαν συστατικά στην 
παρασκευή χρωστικών παρασκευασµάτων µε βάση συνθετικ 

3.279.241 1.225.727 5.766.062 2.295.601 75,8 5.853.961 1.927.954 1,5 

2516' Γρανίτης, πορφυρίτης, βασάλτης, ψαµµίτης και άλλες πέτρες για πελέκηµα ή 
χτίσιµο, έστω και χοντρικά κατεργασµένα ή απλά κοµµένα, µε πριόνι ή άλλο 
τρόπο σε όγκους ή πλάκες σχήµατος τετραγώνου ή ορθογωνίου (εκτός από 
αυτά µε µορφή κόκκων, θραυσµάτων κα 

0 0 2.234.570 18.301.330 NEO 5.725.187 39.661.861 156,2 

8516' Θερµαντήρες νερού και θερµοσυσκευές που βυθίζονται στο νερό, ηλεκτρικοί. 
Ηλεκτρικές συσκευές για τη θέρµανση του χώρου ή για παρόµοιες χρήσεις. 
Ηλεκτροθερµικές συσκευές για την περιποίηση των µαλλιών (π.χ. συσκευές 
στεγνώµατος, ηλεκτρικά µπιγκουτί κα 

4.423.932 719.891 4.465.519 813.697 0,9 5.679.661 1.079.558 27,2 

3105' Λιπάσµατα ορυκτά ή χηµικά που περιέχουν δύο ή τρία λιπαντικά στοιχεία: 
άζωτο, φωσφόρο και κάλιο. Άλλα λιπάσµατα (εκτός από λιπάσµατα καθαρής 
ζωϊκής ή φυτικής προέλευσης, ή ορυκτά ή χηµικά αζωτούχα, φωσφορικά ή 
καλιούχα λιπάσµατα). Ζωϊκά, φυτικά, ορυκ 

0 0 0 0 - 5.573.448 11.518.130 NEO 

4302' Γουνοδέρµατα δεψασµένα ή κατεργασµένα στα οποία περιλαµβάνονται και τα 
κεφάλια, ουρές, πόδια και άλλα κοµµάτια, αποκόµµατα και απορρίµµατα, που 
δεν έχουν συναρµολογηθεί ή έχουν συναρµολογηθεί, χωρίς προσθήκη άλλων 
υλών (εκτός από ενδύµατα, εξαρτήµατα 

10.509.583 378.723 2.214.205 65.748 -78,9 4.647.955 71.803 109,9 

1509' Ελαιόλαδο και τα κλάσµατά του, που λαµβάνονται αποκλειστικά από ελιές µε 
τη χρήση µηχανικών ή φυσικών µέσων υπό συνθήκες που δεν προκαλούν 
αλλοίωση του ελαίου, έστω και εξευγενισµένα, αλλά χηµικώς µη 
µετασχηµατισµένα 

6.518.976 1.667.114 4.242.771 961.553 -34,9 4.528.976 900.518 6,7 

2616' Μεταλλεύµατα πολυτίµων µετάλλων και τα εµπλουτισµένα από αυτά 0 0 6.396.768 31.453.190 NEO 4.169.676 13.904.370 -34,8 

7606' Ελάσµατα και ταινίες, από αργίλιο, µε πάχος > 0,2 mm (εκτός από 
ανεπτυγµένα ελάσµατα και ταινίες) 

20.408.231 7.021.925 10.174.235 3.750.741 -50,1 3.857.684 1.813.061 -62,1 

8533' Αντιστάσεις ηλεκτρικές, ό. συµπ. οι ρεοστάτες και τα ποτενσιόµετρα (εκτός 
από θερµαντικές αντιστάσεις) 

1.261.524 11.336 1.840.173 17.724 45,9 2.972.386 27.376 61,5 

0810' Φράουλες, σµέουρα, βατόµουρα, φραγκοστάφυλα κάθε είδους, λαγοκέρασα 
και άλλοι καρποί και φρούτα βρώσιµα, νωπά (εκτός από καρπούς µε κέλυφος, 
µπανάνες, χουρµάδες, σύκα, ανανάδες, καρποί αβοκάντο, γκουάβες, καρποί 
µάγγο, µαγγούστες, καρποί παπάγιας, εσ 

1.188.306 914.424 2.502.645 1.752.078 110,6 2.890.562 1.936.417 15,5 

3004' Φάρµακα (εκτός από τα προϊόντα των κλάσεων 3002, 3005 ή 3006) που 739.716 13.670 3.157.490 67.445 326,9 2.329.657 55.470 -26,2 
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αποτελούνται από προϊόντα αναµειγµένα ή µη αναµειγµένα, παρασκευασµένα 
για θεραπευτικούς ή προφυλακτικούς σκοπούς, που παρουσιάζονται µε 
µορφή δόσεων ή είναι συσκευασµένα για τη λιανικ 

8421' Μηχανές και συσκευές φυγόκεντρες, ό. συµπ. οι µηχανές στιψίµατος (εκτός 
εκείνων για το διαχωρισµό ισοτόπων). Συσκευές για τη διήθηση ή το 
καθάρισµα υγρών ή αερίων (εκτός των τεχνητών νεφρών) 

71.748 2.745 1.594.415 127.626 2.122,2 1.721.093 73.476 7,9 

3915' Απορρίµµατα, ξέσµατα και θραύσµατα, από πλαστικές ύλες 1.732.776 9.939.142 1.907.459 9.817.206 10,1 1.692.205 8.211.355 -11,3 

2710' Λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά (εκτός από ακατέργαστα 
λάδια). Παρασκευάσµατα περιεκτικότητας κατά βάρος >= 70% σε λάδια από 
πετρέλαιο ή σε ασφαλτούχα ορυκτά και στα οποία τα λάδια αυτά αποτελούν 
το βασικό συστατικό, π.δ.κ.α. 

120.261.020 173.735.227 40.712.901 57.520.349 -66,1 1.459.234 4.451.490 -96,4 

6802' Πέτρες κατάλληλες για λάξευση ή για την οικοδοµική, φυσικές, άλλες από 
σχιστόλιθο, επεξεργασµένες και τεχνουργήµατα από αυτές. Κύβοι, ψηφίδες 
και παρόµοια είδη για µωσαϊκά από φυσικές πέτρες (ό. συµπ. ο σχιστόλιθος), 
έστω και πάνω σε υπόθεµα. Κόκκοι, 

2.353.058 5.279.948 1.483.111 4.414.984 -37,0 1.384.805 5.438.708 -6,6 

2204' Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαµβάνονται και τα 
εµπλουτισµένα µε αλκοόλη κρασιά. Μούστος σταφυλιών, που έχει υποστεί 
µερική ζύµωση και που έχει αποκτηµένο αλκοολικό τίτλο > 0,5% vol ή που έχει 
πρόσθετο αποκτηµένο αλκοολικό τίτλο > 0,5% vol 

1.524.937 363.137 1.147.872 275.041 -24,7 1.273.819 347.047 11,0 

7204' Απορρίµµατα και θραύσµατα σιδήρου ή χάλυβα και απορρίµµατα 
πλινθωµένα σιδήρου ή χάλυβα (εκτός από σκουριές, ίσκα και άλλα 
απορρίµµατα που προέρχονται από την κατασκευή σιδήρου και χάλυβα, 
απορρίµµατα και θραύσµατα, ραδιενεργά και Θραύσµατα από όγκους 

2.088.473 2.575.780 2.306.069 3.545.910 10,4 1.263.795 2.110.382 -45,2 

8504' Μετασχηµατιστές ηλεκτρικοί, ηλεκτρικοί µετατροπείς (π.χ. ανορθωτές) καθώς 
και πηνία επαγωγικής αντίδρασης και άλλα πηνία επαγωγής. Μέρη τους 

184.888 13.014 209.566 19.008 13,3 1.227.100 234.810 485,5 

5607' Σπάγκοι, σχοινιά και χοντρά σχοινιά, πλεκτά ή όχι, έστω και εµποτισµένα, 
επιχρισµένα, επικαλυµµένα ή επενδυµένα µε καουτσούκ ή πλαστική ύλη 

55.000 15.662 192.048 60.229 249,2 1.215.101 338.038 532,7 

7602' Απορρίµµατα και θραύσµατα, από αργίλιο (εκτός από σκουριές, ψήγµατα 
κλπ. που προέρχονται από την κατεργασία σιδήρου και χάλυβα και τα οποία 
περιέχουν ανακτήσιµο αργίλιο σε µορφή πυριτικών αλάτων, πλινθώµατα και 
παρόµοιες ακατέργαστες µορφές, από λιωµ 

4.201.625 3.503.615 1.817.745 1.693.815 -56,7 1.000.993 823.293 -44,9 

0511' Προϊόντα ζωϊκής προέλευσης, π.δ.κ.α.. Ζώα µη ζωντανά όλων των ειδών, 
ακατάλληλα για τη διατροφή του ανθρώπου 

257.381 1.191 296.677 1.268 15,3 965.797 37.935 225,5 

4102' ∆έρµατα ακατέργαστα προβατοειδών νωπά ή αλατισµένα, αποξεραµένα, 
διατηρηµένα µε ασβέστη, µε άλλα διατηρητικά διαλύµατα ή αλλιώς 
διατηρηµένα, αλλά όχι δεψασµένα ούτε περγαµηνοειδή, ούτε 
παρασκευασµένα µε άλλο τρόπο, έστω και αποτριχωµένα ή σχισµένακατ 

4.362.092 2.320.491 923.215 965.046 -78,8 910.979 768.285 -1,3 

3304' Προϊόντα οµορφιάς ή φτιασιδώµατος (µακιγιάζ) παρασκευασµένα και 
παρασκευάσµατα για τη συντήρηση ή τη φροντίδα του δέρµατος (εκτός από 
τα φάρµακα), στα οποία περιλαµβάνονται και τα αντιηλιακά 
παρασκευάσµατα και τα παρασκευάσµατα για το µαύρισµα. Παρασ 

103.486 7.925 305.528 17.579 195,2 858.682 62.843 181,0 

1902' Ζυµαρικά εν γένει έστω και ψηµένα ή παραγεµισµένα µε κρέας ή άλλες ουσίες 
ή και αλλιώς παρασκευασµένα, όπως τα σπαγέτα, µακαρόνια, νούγιες, 
λαζάνια, gnocchi, ραβιόλια, κανελόνια, καθώς και αράπικο σιµιγδάλι (κους-
κους), έστω και παρασκευασµένο 

1.677.542 1.363.648 1.689.302 2.100.184 0,7 837.006 949.343 -50,5 

8419' Συσκευές και διατάξεις, έστω και ηλεκτρικά θερµαινόµενες, για την 
επεξεργασία υλών µε µεθόδους που απαιτούν αλλαγή της θερµοκρασίας, 
όπως η θέρµανση, το ψήσιµο, το καβούρδισµα, η απόσταξη, η διύλιση, η 
αποστείρωση, η παστερίωση, ο κλιβανισµός, το στέ 

1.855 220 888.895 50.334 47.818,

9 
824.538 40.285 -7,2 
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5101' Μαλλιά, µη λαναρισµένα ή χτενισµένα (εκτός από βαµβάκι) 237.894 237.217 394.113 492.763 65,7 802.884 639.812 103,7 

9619'  Σερβιέτες και ταµπόν υγείας, πάνες για βρέφη και παρόµοια είδη υγιεινής, 
από οποιοδήποτε υλικό 

0 0 56.993 18.285 NEO 666.800 211.635 1.070,0 

3920' Πλάκες, φύλλα, µεµβράνες, ταινίες και λουρίδες, από πλαστικές ύλες µη 
κυψελώδεις, µη ενισχυµένα ούτε µε απανωτές στρώσεις, ούτε όµοια 
συνδυασµένα µε άλλες ύλες, χωρίς υπόθεµα, µη κατεργασµένα ή 
κατεργασµένα µόνο στην επιφάνεια ή κοµµένα µόνο σε σχήµα 

24.160 113.155 0 0 -100,0 638.793 231.145 NEO 

2009' Χυµοί φρούτων, στους οποίους περιλαµβάνεται και ο µούστος σταφυλιών, ή 
λαχανικών, που δεν έχουν υποστεί ζύµωση, χωρίς προσθήκη αλκοόλης, µε ή 
χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών 

133.685 98.508 401.579 505.881 200,4 632.420 1.220.150 57,5 

3209' Χρώµατα επίχρισης και βερνίκια µε βάση συνθετικά πολυµερή ή 
τροποποιηµένα φυσικά πολυµερή, διασκορπισµένα ή διαλυµένα σε υδατώδες 
µέσο 

45.449 8.453 186.575 18.650 310,5 608.670 71.443 226,2 

4905' Χαρτογραφικά τεχνουργήµατα κάθε είδους, στα οποία περιλαµβάνονται και οι 
χάρτες τοίχου, τα τοπογραφικά σχέδια και οι υδρόγειες σφαίρες, τυπωµένα 
(εκτός από ανάγλυφους χάρτες, σχέδια και υδρόγειες σφαίρες) 

0 0 292.971 5.542 NEO 600.836 8.108 105,1 

2008' Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιµα µέρη φυτών, παρασκευασµένα ή 
διατηρηµένα, µε ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή 
αλκοόλης (εκτός από εκείνα που είναι παρασκευασµένα ή διατηρηµένα µε 
ξίδι, διατηρηµένα µε ζάχαρη, χωρίς όµως να έχουν εισαχ 

1.239.413 1.257.185 717.758 609.830 -42,1 589.574 529.835 -17,9 

8548' Απορρίµµατα και υπολείµµατα από ηλεκτρικά πρωτογενή στοιχεία, συστοιχίες 
και συσσωρευτές. Εξαντληµένα ηλεκτρικά πρωτογενή στοιχεία, συστοιχίες και 
συσσωρευτές. Ηλεκτρικά µέρη µηχανών και συσκευών που δεν 
κατονοµάζονται ούτε περιλαµβάνονται αλλού στοκ 

472.342 682.876 408.455 562.111 -13,5 587.381 1.034.851 43,8 

3402' Οργανικές ουσίες επιφανειακής δράσης (εκτός από σαπούνια). 
Παρασκευάσµατα που ενεργούν πάνω στην επιφανειακή τάση, 
παρασκευάσµατα για πλύσιµο (αλισίβες), στα οποία περιλαµβάνονται και τα 
βοηθητικά παρασκευάσµατα για το πλύσιµο, και παρασκευάσµατα καθ 

726.353 327.993 613.275 260.358 -15,6 544.674 337.316 -11,2 

0308' Ασπόνδυλα υδρόβια 0 0 161.172 33.742 NEO 492.822 92.048 205,8 

8424' Μηχανικές συσκευές, έστω και χειροκίνητες, για τη διασπορά, εκτόξευση ή 
ψεκασµό υγρών ή σκόνης, π.δ.κ.α. Πυροσβεστήρες, έστω και γεµάτοι (εκτός 
από πυροσβεστικές βόµβες και φιάλες). Πιστόλια εξακοντίσεως και παρόµοιες 
συσκευές (εκτός από τις ηλεκτρικ 

99.577 33.484 264.598 82.445 165,7 490.125 158.853 85,2 

2519' Ανθρακικό µαγνήσιο φυσικό µαγνησίτης. Μαγνησία που αποκτήθηκε µε τήξη 
µε ηλεκτρισµό. Μαγνησία πυρωµένη αδρανής φρυγµένη, έστω και αν περιέχει 
ελάχιστες ποσότητες άλλων οξειδίων που προστέθηκαν πριν από τη φρύξη. 
Άλλο οξείδιο του µαγνησίου έστω και κα 

82.731 430.250 340.410 987.100 311,5 456.458 1.165.540 34,1 

4301' Γουνοδέρµατα ακατέργαστα στα οποία περιλαµβάνονται και τα κεφάλια, 
ουρές, πόδια και άλλα κοµµάτια που µπορούν να χρησιµοποιηθούν στην 
κατασκευή γουνοδερµάτων (εκτός από τα ακατέργαστα δέρµατα των κλάσεων 
4101, 4102 ή 4103) 

0 0 128.169 2.372 NEO 450.788 3.716 251,7 

1520' Γλυκερίνη, ακατέργαστη, καθώς και γλυκερινούχα νερά και αλισίβες 328.208 1.807.220 292.381 1.928.550 -10,9 443.147 3.774.760 51,6 

8473' Μέρη και εξαρτήµατα (εκτός από κιβώτια, προστατευτικά καλύµµατα και 
παρόµοια είδη) που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια 
για τις µηχανές ή συσκευές των κλάσεων 8469 έως 8472, π.δ.κ.α. 

5.276 7 12.299 243 133,1 424.003 5.577 3.347,5 

0804' Χουρµάδες, σύκα, ανανάδες, αχλάδια των ποικιλιών avocats και goyaves, 
µάγγες και µαγγούστες, νωπά ή ξερά 

122.567 47.736 138.504 49.473 13,0 320.287 77.653 131,2 

8431' Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κυρίως για τις 117.199 33.683 263.315 123.369 124,7 316.725 71.212 20,3 
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µηχανές και συσκευές των κλάσεων 8425 έως 8430, π.δ.κ.α. 

8403' Λέβητες για την κεντρική θέρµανση, µη ηλεκτρικοί (εκτός από ατµολέβητες και 
λέβητες υπερθερµαινόµενου νερού κλάση 8402) 

229.378 100.800 279.125 127.980 21,7 316.095 144.842 13,2 

4901' Βιβλία, φυλλάδια και παρόµοια έντυπα, έστω και σε ξεχωριστά φύλλα (εκτός 
από περιοδικές εκδόσεις και εκδόσεις που αποβλέπουν κυρίως στη 
διαφήµιση) 

306.604 34.206 211.833 24.565 -30,9 284.767 43.177 34,4 

8538' Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για 
συσκευές της κλάσης 8535, 8536 ή 8537, π.δ.κ.α. 

11.511 184 52.846 1.335 359,1 272.260 9.200 415,2 

9102' Ρολόγια του χεριού, της τσέπης και παρόµοια ρολόγια, ό. συµπ. τα 
χρονόµετρα του αυτού τύπου (εκτός εκείνων που είναι από πολύτιµα µέταλλα 
ή από µέταλλα επιστρωµένα µε πολύτιµα µέταλλα) 

11.679 43 200.187 59 1.614,1 271.674 131 35,7 

9014' Πυξίδες, ό. συµπ. οι πυξίδες ναυσιπλοίας. Αλλα όργανα και συσκευές 
ναυσιπλοίας (εκτός από συσκευές ραδιοναυσιπλοίας) 

30.405 129 108.788 1.080 257,8 266.582 2.436 145,0 

7324' Είδη υγιεινής ή ευπρεπισµού και τα µέρη αυτών, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός 
από µπιτόνια, κουτιά και παρόµοια δοχεία της κλάσης 7310, ντουλαπάκια-
φαρµακεία, ντουλάπες µε κρεµάστρες και άλλα έπιπλα του κεφαλαίου 94, 
καθώς και είδη κρουνοποιίας) 

165.067 13.009 307.060 23.377 86,0 258.086 20.929 -15,9 

2402' Πούρα, στα οποία περιλαµβάνονται και εκείνα µε κοµµένα τα άκρα, πουράκια 
και τσιγάρα, από καπνό ή υποκατάστατα του καπνού 

174.028 13.173 202.624 14.665 16,4 248.545 14.907 22,7 

8471' Μηχανές επεξεργασίας δεδοµένων, αυτόµατες, και µονάδες αυτών. 
Μαγνητικές ή οπτικές διατάξεις ανάγνωσης, µηχανές εγγραφής των δεδοµένων 
σε υπόθεµα µε κωδικοποιηµένη µορφή και µηχανές επεξεργασίας των 
δεδοµένων αυτών, π.δ.κ.α. 

30.532 140 297.131 4.529 873,2 246.474 3.359 -17,0 

1905' Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή µπισκοτοποιίας, έστω και µε 
προσθήκη κακάου, όστιες, κάψουλες κενές των τύπων που χρησιµοποιούνται 
για φάρµακα, αζυµοσφραγίδες, ξεραµένες ζύµες από αλεύρι ή άµυλο κάθε 
είδους σε φύλλα και παρόµοια προϊόντα 

121.735 29.988 326.814 76.948 168,5 241.978 65.374 -26,0 

4103' ∆έρµατα ακατέργαστα νωπά ή αλατισµένα, αποξεραµένα, διατηρηµένα µε 
ασβέστη, µε άλλα διατηρητικά διαλύµατα ή αλλιώς διατηρηµένα, αλλά όχι 
δεψασµένα ούτε περγαµηνοειδή, ούτε παρασκευασµένα µε άλλο τρόπο, έστω 
και αποτριχωµένα ή σχισµένα κατά µήκος (εκτ 

309.881 130.515 145.878 62.580 -52,9 233.946 260.920 60,4 

8205' Εργαλεία (ό. συµπ. οι γυαλοκόπτες µε διαµάντι), από κοινά µέταλλα, π.δ.κ.α. 
Καµινέτα για συγκόλληση των µετάλλων µε κασσίτερο ή χαλκό και παρόµοια 
είδη. Μέγγενες, ρυθµιζόµενοι σφιγκτήρες και παρόµοια είδη, που δεν 
αποτελούν εξαρτήµατα ή µέρη εργαλειο 

36.523 4.767 26.626 1.191 -27,1 221.781 14.598 732,9 

2201' Νερά, στα οποία περιλαµβάνονται και τα φυσικά ή τεχνητά µεταλλικά νερά και 
τα αεριούχα νερά, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ούτε 
αρωµατισµένα. Πάγος και χιόνι 

225.563 793.875 512.374 2.546.281 127,2 211.836 549.133 -58,7 

4303' Ενδύµατα, εξαρτήµατα της ένδυσης και άλλα είδη από γουνοδέρµατα (εκτός 
από γάντια που φέρουν ταυτόχρονα φυσικά γουνοδέρµατα και δέρµα, 
υποδήµατα και καλύµµατα κεφαλής και µέρη αυτών, καθώς και εκτός από είδη 
του κεφαλαίου 95, π.χ. παιχνίδια για παιδι 

1.112.233 2.815 351.293 380 -68,4 211.707 310 -39,7 

0409' Μέλι φυσικό 169.634 21.179 209.957 22.918 23,8 211.640 25.772 0,8 

9404' Σοµιέδες (εκτός από σπειρώµατα για καθίσµατα). Είδη κλινοστρωµνής και 
παρόµοια προϊόντα (π.χ. στρώµατα, παπλώµατα, µαξιλάρια, παραγεµισµένα 
χαµηλά καθίσµατα πουφ και προσκεφάλια), που φέρουν ελατήρια ή που είναι 
παραγεµισµένα ή επενδυµένα εσωτερικά µ 

285.749 47.122 260.797 52.194 -8,7 205.948 24.985 -21,0 

2530' Βερµικουλίτης, περλίτης και άλλες ορυκτές ύλες π.δ.κ.α. 701.998 6.000.000 198.788 1.400.000 -71,7 204.762 1.510.200 3,0 
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8517' Ηλεκτρικές συσκευές για την ενσύρµατη τηλεφωνία ή την ενσύρµατη 
τηλεγραφία, όπου συµπεριλαµβάνονται οι συσκευές ενσύρµατης τηλεφωνίας 
µε ασυρµατικές χειροσυσκευές (ακουστικά) και οι συσκευές τηλεπικοινωνίας 
για συστήµατα µε φερόµενη ηλεκτρική ενέργει 

1.817.888 2.979 278.613 1.971 -84,7 200.799 2.028 -27,9 

0406' Τυριά και πηγµένο γάλα για τυρί 291.317 36.911 25.653 3.007 -91,2 199.212 23.827 676,6 

7616' Τεχνουργήµατα από αργίλιο, π.δ.κ.α. 225.038 22.723 237.621 22.804 5,6 189.227 18.973 -20,4 

2202' Νερά, στα οποία περιλαµβάνονται και τα µεταλλικά και τα αεριούχα νερά, µε 
προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αρωµατισµένα, και άλλα µη 
αλκοολούχα ποτά (εκτός από τους χυµούς φρούτων ή λαχανικών και το γάλα) 

150.360 198.281 71.704 116.797 -52,3 180.413 314.165 151,6 

8906' Πλοία, ό. συµπ. τα πολεµικά και τα ναυαγοσωστικά πλοία (εκτός από 
κωπήλατους λέµβους και άλλα σκάφη των κλάσεων 8901 έως 8905, καθώς 
και πλοία προς διάλυση) 

70.182 5.270 151.236 3.560 115,5 154.484 3.500 2,1 

8543' Μηχανές και συσκευές µε δική τους λειτουργία, ηλεκτρικές, που δεν 
κατονοµάζονται ούτε περιλαµβάνονται αλλού στο κεφάλαιο 85 

6.909 12 76.491 2.205 1.007,1 154.031 1.243 101,4 

8536' Συσκευές ηλεκτρικές, για το κλείσιµο, τη διακοπή, την προστασία ή τη 
σύνδεση ηλεκτρικών κυκλωµάτων (π.χ. διακόπτες, ηλεκτρονόµοι, ασφάλειες, 
αντιστάσεις στα κύµατα ηλεκτρισµού, φις και πρίζες, υποδοχές λαµπτήρων 
ντουί και κουτιά σύνδεσης), για τάση < 

23.896 276 4.788 128 -80,0 145.642 8.610 2.941,8 

9027' Όργανα και συσκευές για φυσικές ή χηµικές αναλύσεις (π.χ. πολωσίµετρα, 
διαθλασίµετρα, φασµατόµετρα και αναλυτές αερίων ή καπνού). Οργανα και 
συσκευές για τον προσδιορισµό του ιξώδους, του πορώδους, της διαστολής, 
της επιφανειακής τάσης ή παροµοίων χα 

225.131 580 223.652 372 -0,7 139.691 420 -37,5 

1806' Σοκολάτα και άλλα παρασκευάσµατα διατροφής που περιέχουν κακάο 12.653 5.040 156.417 44.892 1.136,2 139.469 65.478 -10,8 

9930' Παράδοση αγαθών σε πλοία και αεροσκάφη 91.811 16.811 181.128 22.091 97,3 139.033 8.466 -23,2 

9033' Μέρη και εξαρτήµατα για µηχανήµατα, συσκευές, όργανα ή άλλα είδη του 
κεφαλαίου 90, που δεν κατονοµάζονται ούτε περιλαµβάνονται αλλού στο 
κεφάλαιο 90 

0 0 59.046 1.226 NEO 136.123 2.553 130,5 

3302' Μείγµατα ευωδών ουσιών και µείγµατα, στα οποία περιλαµβάνονται και τα 
αλκοολούχα διαλύµατα, µε βάση µία ή περισσότερες από αυτές τις ουσίες, 
των τύπων που χρησιµοποιούνται ως πρώτες ύλες στη βιοµηχανία. Άλλα 
παρασκευάσµατα που βασίζονται σε ευώδεις ο 

304.500 48.000 147.000 24.000 -51,7 132.500 24.000 -9,9 

4811' Χαρτιά, χαρτόνια, χαρτοβάµβακας και ιστοί κυτταρινικών ινών, επιστρωµένα, 
επιχρισµένα, εµποτισµένα, επιφανειακώς χρωµατισµένα, διακοσµηµένα ή 
τυπωµένα, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα σύµφωνα µε τη σηµείωση 7α) ή 7β) του 
κεφαλαίου 48 (εκτός από τα είδη τωνκ 

54.156 13.631 45.621 11.412 -15,8 129.492 32.838 183,8 

8433' Μηχανές και συσκευές για τη συγκοµιδή ή τον αλωνισµό γεωργικών 
προϊόντων, ό. συµπ. οι µηχανές για το µπαλάρισµα αχύρου ή σανού. 
Κουρευτικές µηχανές χόρτου και άλλες θεριστικές µηχανές. Μηχανές για τον 
καθαρισµό ή τη διαλογή αυγών, φρούτων και άλλων γ 

97.948 8.936 151.730 25.400 54,9 125.050 15.361 -17,6 

8481' Ρυθµιστικοί κρουνοί και παρόµοιες συσκευές για άκαµπτους ή εύκαµπτους 
σωλήνες, ατµολέβητες, δεξαµενές, κάδους ή παρόµοια δοχεία, ό. συµπ. οι 
υποβιβαστές πίεσης και οι θερµοστατικά χειριζόµενες βαλβίδες 

104.976 9.664 99.151 10.974 -5,5 121.238 12.552 22,3 

3917' Σωλήνες κάθε είδους και τα εξαρτήµατά τους συνδέσεις, γωνίες, αρµοί, από 
πλαστικές ύλες 

284.629 98.244 181.001 61.846 -36,4 119.741 43.073 -33,8 

1704' Ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς κακάο, στα οποία περιλαµβάνεται και η λευκή 
σοκολάτα 

10.250 1.917 91.372 31.782 791,4 119.256 37.063 30,5 

9015' Όργανα και συσκευές γεοδαισίας, τοπογραφίας, εικονοµετρίας, υδρογραφίας, 
ωκεανογραφίας, υδρολογίας, µετεωρολογίας ή γεοφυσικής (εκτός από 

65.950 221 99.826 325 51,4 117.909 592 18,1 
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πυξίδες). Τηλέµετρα 

8529' Μέρη που αναγνωρίζονται αποκλειστικά ή κύρια για συσκευές εκποµπής και 
λήψης για τη ραδιοτηλεφωνία, τη ραδιοτηλεγραφία, τη ραδιοφωνία ή την 
τηλεόραση, για τηλεοπτικές συσκευές λήψης (τηλεοπτικές κάµερες), για 
µαγνητοσκοπικές συσκευές λήψης ακίνητης ε 

18.991 66 53.368 266 181,0 111.073 657 108,1 

2208' Αιθυλική αλκοόλη µη µετουσιωµένη, µε κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο < 80% 
vol· αποστάγµατα, ηδύποτα (λικέρ) και άλλα οινοπνευµατώδη ποτά (εκτός 
από σύνθετα αλκοολούχαπαρασκευάσµατα των τύπων που 
χρησιµοποιούνται για την παρασκευή ποτών) 

45.023 12.764 7.877 400 -82,5 110.026 13.915 1.296,8 

8438' Μηχανές και συσκευές που δεν κατονοµάζονται ούτε περιλαµβάνονται στο 
κεφάλαιο 84, για τη βιοµηχανική προπαρασκευή, παρασκευή ή παραγωγή 
τροφίµων, ζωοτροφών ή ποτών (εκτός από µηχανές και συσκευές για την 
εξαγωγή ή την προπαρασκευή ελαίων ή λιπών) 

20.750 1.143 0 0 -100,0 102.044 5.390 NEO 

6403' Υποδήµατα που έχουν τα εξωτερικά πέλµατα από καουτσούκ, πλαστική ύλη, 
δέρµα φυσικό ή ανασχηµατισµένο και το άνω µέρος από δέρµα φυσικό (εκτός 
από ορθοπεδικά υποδήµατα, υποδήµατα στα οποία προσαρµόζονται 
παγοπέδιλα ή τροχοπέδιλα και υποδήµατα που έχου 

40.733 681 77.983 1.245 91,4 101.522 1.570 30,2 

8461' Μηχανές πλανίσµατος, οριζόντιες και κάθετες µηχανές εντοµών, µηχανές 
ενστίξεως, µηχανές κοπής οδοντωτών τροχών, µηχανές τελειώµατος 
οδοντωτών τροχών, µηχανές για πριόνισµα, κόψιµο σε τεµάχια και άλλες 
εργαλειοµηχανές για την κατεργασία, µε αφαίρεση ύ 

0 0 0 0 - 101.100 2.993 NEO 

8462' Εργαλειοµηχανές (ό. συµπ. οι πρέσες) για την απλή σφυρηλάτηση, τη 
σφυρηλάτηση µε αποτύπωση σε µήτρα ή το σφυροκόπηµα των µετάλλων. 
Εργαλειοµηχανές (ό.συµπ. οι πρέσες) για την κάµψη, τη λοξοτόµηση, το 
ίσιωµα, το ψαλίδισµα, τη διάτρηση µε πίεση ή το ρο 

0 0 0 0 - 98.900 5.860 NEO 

8428' Μηχανές και συσκευές για την ανύψωση, τη φόρτωση, την εκφόρτωση ή τη 
µετακίνηση, π.χ. ανελκυστήρες, κυλιόµενες σκάλες, ιµάντες συνεχούς 
µεταφοράς και εναέριοι σιδηρόδροµοι (εκτός από πολύσπαστα, βαρούλκα και 
εργάτες, γρύλους, γερανούς κάθε είδους, κι 

63.197 8.600 10.165 3.100 -83,9 92.409 17.286 809,1 

2005' Λαχανικά παρασκευασµένα ή διατηρηµένα χωρίς ξίδι, µη κατεψυγµένα (εκτός 
από τα διατηρηµένα µε ζάχαρη και εκτός από ντοµάτες, µανιτάρια και 
τρούφες) 

98.239 33.165 119.252 32.210 21,4 90.089 33.962 -24,5 

7113' Κοσµήµατα και µέρη αυτών, από πολύτιµα µέταλλα ή από µέταλλα 
επιστρωµένα µε πολύτιµα µέταλλα (εκτός εκείνων που έχουν ηλικία > 100 
ετών) 

168.245 171 143.261 177 -14,8 89.156 164 -37,8 

9018' Όργανα και συσκευές για ιατρική, χειρουργική, οδοντιατρική ή κτηνιατρική 
χρήση, ό. συµπ. οι σπινθηρογράφοι και άλλες συσκευές ηλεκτροθεραπείας, 
καθώς και συσκευές για τον έλεγχο της οξύτητας της όρασης, π.δ.κ.α. 

117.820 833 77.311 1.339 -34,4 88.979 1.019 15,1 

6211' Φόρµες αθλητικές (προπόνησης), κουστούµια και σύνολα του σκι, µαγιό και 
σλιπ µπάνιου καθώς και άλλα ενδύµατα, π.δ.κ.α. (εκτός των πλεκτών) 

0 0 21.696 1.084 NEO 86.978 3.113 300,9 

5603' Υφάσµατα µη υφασµένα, επιχρισµένα ή επικαλυµµένα, π.δ.κ.α. 235.801 103.492 63.409 27.630 -73,1 86.915 40.979 37,1 

9403' Έπιπλα (εκτός από καθίσµατα και έπιπλα για την ιατρική, την οδοντιατρική, 
την κτηνιατρική ή τη χειρουργική). Μέρη αυτών, π.δ.κ.α. 

57.018 8.480 130.079 18.909 128,1 85.991 8.846 -33,9 

8413' Αντλίες για υγρά, έστω και µε µετρική διάταξη (εκτός εκείνων που είναι από 
κεραµευτικές ύλες, καθώς και εκτός από ιατρικές αντλίες απορρόφησης 
εκκρίσεων ή ιατρικές αντλίες που φέρονται επί του σώµατος ή είναι 
εµφυτευµένες σε αυτό). Ανυψωτές υγρών (εκ 

6.899 168 8.233 393 19,3 78.472 4.435 853,1 

3301' Αιθέρια έλαια, αποτερπενωµένα ή µη, στα οποία περιλαµβάνονται και εκείνα 
µε την ονοµασία πηγµένα ή απόλυτα. Ρητινοειδή. Εκχυλισµένες ελαιορητίνες. 

33.000 600 70.480 1.300 113,6 74.500 2.000 5,7 
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Συµπυκνώµατα αιθερίων ελαίων σε λίπη, µη πτητικά έλαια, κεριά ή ανάλογες 
ύλες, που λαµβάνονται µε εµφύσ 

8453' Μηχανές και συσκευές για την προπαρασκευή, δέψη ή κατεργασία των 
δερµάτων γενικά ή για την κατασκευή ή επιδιόρθωση υποδηµάτων ή άλλων 
τεχνουργηµάτων από δέρµα γενικά (εκτός από στεγνωτήρια, πιστόλια 
ψεκασµού, µηχανές αποτρίχωσης χοίρων, ραπτοµηχανέςκ 

442.883 21.875 255.429 14.975 -42,3 74.326 3.185 -70,9 

0306' Μαλακόστρακα, κατάλληλα για τη διατροφή του ανθρώπου, έστω και χωρίς το 
όστρακό τους, ζωντανά, νωπά, διατηρηµένα σε απλή ψύξη, κατεψυγµένα, 
αποξεραµένα, αλατισµένα ή σε άρµη, και µαλακόστρακα µε το όστρακό τους, 
βρασµένα σε νερό ή ατµό. Αλεύρια, σκόν 

0 0 0 0 - 69.113 11.413 NEO 

8525' Συσκευές µετάδοσης (ποµποί) για τη ραδιοτηλεφωνία, τη ραδιοτηλεγραφία, τη 
ραδιοφωνία ή την τηλεόραση, είτε έχουν ενσωµατωµένη συσκευή λήψης 
(δέκτη) ή συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου ή όχι. Τηλεοπτικές 
συσκευές λήψης. Μαγνητοσκοπικές συσκευές 

0 0 21.243 137 NEO 68.700 921 223,4 

8302' Σιδηρικά και παρόµοια είδη, από κοινά µέταλλα, για έπιπλα, πόρτες, σκάλες, 
παράθυρα, παντζούρια, αµαξώµατα, ιπποσκευή, βαλίτσες, κιβώτια ταξιδίων ή 
άλλα παρόµοια είδη. Κρεµάστρες τοίχου για ενδύµατα, κρεµάστρες για 
καπέλα, κονσόλες, υποστηρίγµατα και 

0 0 26.413 2.800 NEO 68.619 12.912 159,8 

8509' Οικιακές συσκευές, ηλεκτροµηχανικές, µε ενσωµατωµένο ηλεκτρικό κινητήρα 43.982 1.536 111.139 13.746 152,7 68.531 1.996 -38,3 

9026' Όργανα και συσκευές για τη µέτρηση ή τον έλεγχο της παροχής, της στάθµης, 
της πίεσης ή των άλλων µεταβλητών µεγεθών των υγρών ή των αερίων, π.χ. 
µετρητές παροχής, δείκτες στάθµης υγρών ή αερίων, µανόµετρα, µετρητές 
θερµότητας (εκτός από όργανα και συ 

43.056 1.597 46.972 670 9,1 68.277 685 45,4 

9031' Όργανα, συσκευές και µηχανήµατα µέτρησης ή ελέγχου, που δεν 
κατονοµάζονται ούτε περιλαµβάνονται αλλού στο κεφάλαιο 90. Προβολείς 
πλάγιας όψης 

0 0 3.956 9 NEO 65.825 1.246 1.563,9 

2817' Οξείδιο του ψευδαργύρου. Υπεροξείδιο του ψευδαργύρου 0 0 95.375 1.605.420 NEO 63.538 798.300 -33,4 

7326' Τεχνουργήµατα από σίδηρο ή χάλυβα, π.δ.κ.α. (εκτός εκείνων που έχουν 
χυτευθεί) 

0 0 10.003 35.564 NEO 62.301 11.180 522,8 

6307' Υφαντουργικά είδη, έτοιµα, ό. συµπ. τα αχνάρια για την κατασκευή 
ενδυµάτων (πατρόν), π.δ.κ.α. 

95.527 1.596 47.077 1.006 -50,7 60.141 1.657 27,8 

0806' Σταφύλια, νωπά ή ξερά 49.180 23.000 92.351 46.856 87,8 60.060 38.243 -35,0 

0403' Βουτυρόγαλα, πηγµένο γάλα και πηγµένη κρέµα, γιαούρτι, κεφίρ και άλλα 
γάλατα και κρέµες που έχουν υποστεί ζύµωση ή έχουν καταστεί όξινα, έστω 
και συµπυκνωµένα ή αρωµατισµένα, έστω και µε προσθήκη ζάχαρης, άλλων 
γλυκαντικών, φρούτων, καρυδιών ή κακάου 

224.734 34.910 99.772 15.167 -55,6 59.665 10.397 -40,2 

1202' Αράπικα φυστίκια, όχι ψηµένα ούτε αλλιώς παρασκευασµένα, έστω και χωρίς 
κέλυφος ή σπασµένα 

0 0 0 0 - 59.460 40.155 NEO 

6203' Κουστούµια, σύνολα, σακάκια, παντελόνια µακριά (ό. συµπ. τα παντελόνια 
µέχρι το γόνατο και παρόµοια παντελόνια), φόρµες µε τιράντες (σαλοπέτ) και 
παντελόνια κοντά (σορτς), για άντρες ή αγόρια (εκτός των πλεκτών, καθώς και 
εκτός από αντιανεµικά και πα 

2.187 120 22.637 1.246 935,1 59.141 2.692 161,3 

8435' Πιεστήρια, µύλοι και παρόµοιες µηχανές και συσκευές, για την παρασκευή 
κρασιού, µούστου, χυµών φρούτων ή παρόµοιων ποτών (εκτός από µηχανές 
και συσκευές για επεξεργασία των ποτών αυτών, ό. συµπ. οι φυγόκεντρες 
µηχανές, τα ηθµοπιεστήρια και άλλες διηθ 

0 0 0 0 - 58.940 4.205 NEO 

8450' Μηχανές για το πλύσιµο των ρούχων, έστω και µε διάταξη στεγνώµατος                                    
ξη στεγνώµατος. Μέρη των προαναφερθέντων 

254.296 11.869 11.446 373 -95,5 58.852 1.604 414,2 
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8306' Καµπάνες, κουδούνια, γκονγκ και παρόµοια είδη, µη ηλεκτρικά, από κοινά 
µέταλλα (εκτός από µουσικά όργανα). Αλγαµατίδια και άλλα είδη 
διακόσµησης, από κοινά µέταλλα (εκτός από έργα τέχνης, αντικείµενα 
συλλογών ή αρχαιότητες). Κορνίζες για φωτογραφίες, 

38.000 170 1.500 40 -96,1 58.000 190 3.766,7 

1510' Λάδια και τα κλάσµατά τους, που λαµβάνονται αποκλειστικά από ελιές και µε 
µεθόδους άλλες από αυτές που αναφέρονται στην κλάση 1509, έστω και 
εξευγενισµένα, αλλά χηµικώς µη µετασχηµατισµένα, στα οποία 
περιλαµβάνονται και µείγµατα από αυτά τα λάδια και 

45.544 17.555 106.725 45.522 134,3 57.679 19.097 -46,0 

3822' ∆ιαγνωστικά ή εργαστηριακά αντιδραστήρια σε υπόθεµα και 
παρασκευασµένα διαγνωστικά ή εργαστηριακά αντιδραστήρια είτε σε 
υπόθεµα ή όχι (εκτός από σύνθετα διαγνωστικά αντιδραστήρια που 
προορίζονται για χορήγηση σε ασθενείς, αντιδραστήρια που προορίζοντ 

127.013 232 48.751 124 -61,6 50.359 79 3,3 

3401' Σαπούνια. Προϊόντα και παρασκευάσµατα οργανικά που ενεργούν πάνω 
στην επιφανειακή τάση, που χρησιµοποιούνται αντί σαπουνιού, σε ράβδους, 
σε σχήµα στρογγυλού ψωµιού σε τεµάχια ή είδη έκτυπα, έστω και αν 
περιέχουν σαπούνι. Χαρτί, βάτες, πιλήµατα και µη 

47.353 10.927 178.330 32.849 276,6 50.069 12.527 -71,9 

2007' Γλυκά κουταλιού, ζελέδες, µαρµελάδες, πολτοί και πάστες καρπών και 
φρούτων, που παίρνονται από βράσιµο, µε ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή 
άλλων γλυκαντικών 

41.809 13.373 65.836 23.813 57,5 47.843 20.410 -27,3 

3208' Χρώµατα επίχρισης και βερνίκια µε βάση συνθετικά πολυµερή ή 
τροποποιηµένα φυσικά πολυµερή, διασκορπισµένα ή διαλυµένα σε µη 
υδατώδες µέσο. ∆ιαλύµατα µέσα σε οργανικούς πτητικούς διαλύτες, 
προϊόντων που αναφέρονται στις κλάσεις 3901 έως 3913, µε αναλο 

89.272 22.968 100.574 28.237 12,7 44.786 10.159 -55,5 

3926' Τεχνουργήµατα από πλαστικές ύλες ή από άλλες ύλες των κλάσεων 3901 έως 
3914, π.δ.κ.α. 

3.000 34 59.364 6.573 1.878,8 44.762 5.690 -24,6 

1208' Αλεύρια από σπέρµατα και ελαιώδεις καρπούς (εκτός από το αλεύρι σιναπιού 
µουστάρδα) 

20.081 4.895 24.911 6.062 24,1 44.632 9.907 79,2 

7013' Γυάλινα αντικείµενα που προορίζονται για το τραπέζι, την κουζίνα, τον 
καλλωπισµό, το γραφείο, την εσωτερική διακόσµηση ή παρόµοιες χρήσεις 
(εκτός από τα είδη της κλάσης 7018, καθώς και βάζα για τη συντήρηση 
τροφίµων, καθρέφτες, βιτρό, συσκευές φωτισµ 

119.112 4.085 102.153 4.424 -14,2 44.402 1.245 -56,5 

8501' Ηλεκτροκινητήρες και ηλεκτρογεννήτριες (εκτός από τα συγκροτήµατα 
παραγωγής ηλεκτρικού ρεύµατος) 

7.518 385 23.060 644 206,7 42.178 2.415 82,9 

5407' Υφάσµατα από νήµατα από συνθετικές ίνες συνεχείς, στα οποία 
περιλαµβάνονται και νήµατα µονόινα µε >= 67 decitex των οποίων η 
µεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τοµής είναι <= 1 mm 

33.056 5.897 14.194 1.743 -57,1 41.735 1.570 194,0 

8537' Πίνακες, πλάκες, αναλόγια χειρισµού, έδρανα, ερµάρια και άλλες βάσεις, που 
είναι εξοπλισµένες µε δύο ή περισσότερες συσκευές των κλάσεων 8535 ή 
8536, όπου περιλαµβάνονται και οι βάσεις που έχουν ενσωµατωµένες όργανα 
ή συσκευές του κεφαλαίου 90, για τ 

29.900 802 0 0 -100,0 41.584 4.375 NEO 

6104' Κουστούµια-ταγιέρ, σύνολα,ζακέτες, φορέµατα, φούστες, φούστες-παντελόνια 
(ζιπ- κιλότ), παντελόνια µακριά (ό. συµπ. τα παντελόνια µέχρι το γόνατο και 
παρόµοια παντελόνια), φόρµες µε τιράντες (σαλοπέτ) και παντελόνια κοντά 
(σορτς), πλεκτά, για γυναίκες 

44.127 757 3.274 123 -92,6 41.556 578 1.169,3 

8414' Αεραντλίες ή αντλίες κενού (εκτός των ανυψωτών µειγµάτων αερίων αντλίες 
γαλακτώµατος, καθώς και εκτός από τους ανελκυστήρες και τους επιµήκεις 
ανυψωτικούς τάπητες που λειτουργούν µε συµπιεσµένο αέρα), συµπιεστές 
αέρος ή άλλων αερίων και ανεµιστήρες.  

2.437 275 23.436 898 861,7 41.146 2.106 75,6 

0410' Αυγά χελωνών, χελιδονοφωληές και άλλα προϊόντα βρώσιµα ζωϊκής 
προέλευσης, π.δ.κ.α. 

0 0 0 0 - 41.078 1.661 NEO 
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1901' Εκχυλίσµατα βύνης, καθώς και παρασκευάσµατα διατροφής από αλεύρια, 
σιµιγδάλια, άµυλα κάθε είδους ή εκχυλίσµατα βύνης, που δεν περιέχουν 
σκόνη κακάου ή περιέχουν σε αναλογία < 40% κατά βάρος υπολογιζόµενο µε 
βάση την πλήρη απολίπανση, π.δ.κ.α.· παρασκ 

0 0 0 0 - 39.157 13.480 NEO 

2508' Άργιλοι, ανδαλουσίτης, κυανίτης, σιλλιµανίτης, έστω και πυρωµένοι. 
Μουλλίτης. Χώµατα που παίρνονται ύστερα από άλεσµα των θραυσµάτων 
των ψηµένων πυρίµαχων πλίνθων ή των ψηµένων µειγµάτων αργίλου και 
άλλων πυρίµαχων υλών, καθώς και όσα αποτελούνται απ 

0 0 50 27 NEO 37.965 112.575 75.830,

0 

9405' Συσκευές φωτισµού (ό. συµπ. οι προβολείς) και τα µέρη αυτών, που δεν 
κατονοµάζονται ούτε περιλαµβάνονται αλλού. Λάµπες-ρεκλάµες, φωτεινοί 
πίνακες, φωτεινές επιγραφές και παρόµοια είδη, µε µόνιµη πηγή φωτισµού, 
καθώς και τα µέρη αυτών, που δεν κατονοµ 

0 0 26.291 2.473 NEO 36.914 929 40,4 

3906' Πολυµερή ακρυλικά σε αρχικές µορφές 0 0 0 0 - 36.212 37.790 NEO 

3812' Παρασκευάσµατα µε την ονοµασία επιταχυντές βουλκανισµού. Σύνθετα 
προϊόντα για την πλαστικοποίηση του καουτσούκ, ή των πλαστικών υλών, 
π.δ.κ.α. Παρασκευάσµατα κατά της οξείδωσης και άλλα σύνθετα προϊόντα για 
τη στερεοποίηση του καουτσούκ ή των πλαστικ 

249.426 6.720 142.569 3.840 -42,8 35.495 960 -75,1 

3214' Στόκος υαλουργών, κονίες ρητίνης και άλλες µαστίχες (στόκοι). Σταρώµατα 
που χρησιµοποιούνται στο χρωµάτισµα. Επιχρίσµατα µη πυρίµαχα των 
τύπων που χρησιµοποιούνται στη οικοδοµική 

27.892 62.511 177.153 318.250 535,1 34.737 64.915 -80,4 

9703' Πρωτότυπα έργα αγαλµατοποιίας, από ύλες παντός τύπου 50.300 751 400 30 -99,2 34.537 1.700 8.534,3 

4803' Χαρτί καθαριότητας (υγείας), χαρτί που χρησιµοποιείται για πετσέτες χεριών, 
για πετσέτες και παρόµοια χαρτιά οικιακής χρήσης, υγιεινής ή καθαριότητας, 
χαρτοβάµβακας και επίπεδες επιφάνειες από ίνες κυτταρίνης, έστω και 
ρυτιδωµένα, πτυχωτά, ανάγλυφα,δ 

0 0 0 0 - 33.500 2.200 NEO 

9032' Όργανα και συσκευές ρύθµισης (εκτός από τις βαλβίδες της κλάσης 8481) 39.376 660 62.486 648 58,7 32.860 474 -47,4 

8451' Μηχανές και συσκευές (εκτός εκείνων της κλάσης 8450) για το πλύσιµο, το 
καθάρισµα, το στίψιµο, το στέγνωµα, το σιδέρωµα, το πάτηµα (πρεσάρισµα) 
(ό. συµπ. οι πρέσες σταθεροποίησης), τη λεύκανση, τη βαφή, το κολλάρισµα 
και το φινίρισµα, την επίχριση ήτ 

0 0 9.558 27 NEO 32.054 1.529 235,4 

8544' Σύρµατα και καλώδια (ό. συµπ. τα οµοαξονικά καλώδια) για ηλεκτροτεχνική 
χρήση, µονωµένα (έστω και µονωµένα µε φωτοευαίσθητο βερνίκι ή 
οξειδωµένα ηλεκτρολυτικά) και άλλοι µονωµένοι ηλεκτρικοί αγωγοί, έστω και 
µε εξαρτήµατα σύνδεσης. Καλώδια από οπτικέ 

0 0 7.707 1.338 NEO 29.196 598 278,8 

8531' Συσκευές ακουστικής ή οπτικής σηµατοδότησης, ηλεκτρικές, π.χ. συστήµατα 
κουδουνιών, σειρήνες, πίνακες ενδείξεων, συναγερµοί για διάρρηξη, κλοπή ή 
πυρκαγιά (εκτός από εκείνες των τύπων που χρησιµοποιούνται για 
αυτοκίνητα οχήµατα και ποδήλατα ή σε δρόµ 

50.806 2.537 24.795 506 -51,2 28.138 265 13,5 

8482' Ρουλεµάν (µε σφαιρίδια, κυλίνδρους ή βελόνες), εκτός από τα σφαιρίδια από 
χάλυβα της κλάσης 7326 

1.200 3.200 0 0 -100,0 26.866 6.879 NEO 

0307' Μαλάκια, κατάλληλα για τη διατροφή του ανθρώπου, έστω και χωρίς το 
όστρακό τους, ζωντανά, νωπά, διατηρηµένα σε απλή ψύξη, κατεψυγµένα, 
αποξεραµένα, αλατισµένα ή σε άρµη, και άλλα ασπόνδυλα υδρόβια, εκτός 
των µαλακοστράκων και των µαλακίων. Αλεύρια, σ 

0 0 0 0 - 26.522 17.180 NEO 

8523' Συχνοδιαµορφωµένες φέρουσες ήχου και παρόµοια µέσα εγγραφής 
προπαρασκευασµένα για εγγραφή, χωρίς εγγραφή (εκτός από τα είδη του 
κεφαλαίου 37) 

0 0 2.438 38 NEO 26.347 148 980,7 

7308' Κατασκευές και µέρη κατασκευών (π.χ. γέφυρες και τµήµατα γεφυρών, 
θυρίδες κλεισιάδων, πύργοι, πυλώνες, στύλοι, κολώνες, ικριώµατα, στέγες, 

0 0 0 0 - 25.899 3.370 NEO 
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ζευκτά στέγης, πύλες, πόρτες, παράθυρα καθώς και τα πλαίσια και οι 
περικαλύψεις αυτών, κατώφλια, πατζούρια, κιγ 

8443' Μηχανές και συσκευές εκτύπωσης, στις οποίες περιλαµβάνονται και οι 
εκτυπωτικές συσκευές µε εκτόξευση µελάνης (εκτός από πολυγράφους 
εκτογραφικού τύπου ή µεµβρανών, µηχανές εκτύπωσης διευθύνσεων και 
άλλες εκτυπωτικές µηχανές γραφείου των κλάσεων 8469έ 

42.900 60.005 2.985 41 -93,0 25.669 2.404 759,9 

6815' Αντικείµενα από πέτρες ή από άλλες ορυκτές ύλες, όπου συµπεριλαµβάνονται 
οι ίνες άνθρακα, τα είδη από ίνες άνθρακα και αντικείµενα από τύρφη, 
π.δ.κ.α. 

1.800 25 46.538 1.001 2.485,4 25.200 6.876 -45,9 

8418' Ψυγεία και καταψύκτες τύπου ντουλαπιού, καταψύκτες και ψυκτικές συσκευές 
βαθείας ψύξεως τύπου κιβωτίου και άλλο υλικό, µηχανές και συσκευές για την 
παραγωγή ψύχους, µε ηλεκτρικό ή άλλο εξοπλισµό. Αντλίες θερµότητας (εκτός 
από τις συσκευές τεχνητού κλ 

54.903 3.777 44.223 5.577 -19,5 24.931 1.679 -43,6 

0813' Βερίκοκα, δαµάσκηνα, µήλα, ροδάκινα, αχλάδια, καρποί παπάγιας, καρποί 
οξυφοίνικα και άλλοι καρποί και φρούτα βρώσιµα, αποξεραµένα, καθώς και 
µείγµατα βρώσιµων, αποξεραµένων καρπών και φρούτων ή καρπών µε 
κέλυφος (εκτός από καρπούς µε κέλυφος, µπανάνε 

0 0 0 0 - 24.736 3.647 NEO 

4821' Ετικέτες κάθε είδους, από χαρτί ή χαρτόνι, τυπωµένες ή µη 0 0 0 0 - 24.451 1.794 NEO 

6810' Τεχνουργήµατα από τσιµέντο, από σκυρόδεµα ή από τεχνητή πέτρα, έστω και 
οπλισµένα 

29.874 67.716 34.768 72.484 16,4 23.732 42.811 -31,7 

7117' Αποµιµήσεις κοσµηµάτων 6.792 46 12.622 88 85,8 22.608 240 79,1 

4820' Κατάστιχα, λογιστικά βιβλία, σηµειωµατάρια (σηµειώσεων, παραγγελιών, 
αποδείξεων), σηµειωµατάρια-ηµερολογία (ατζέντες), συσσωµατωµένα φύλλα 
χαρτιού για υπενθυµίσεις, συσσωµατωµένα φύλλα χαρτιού για επιστολές και 
παρόµοια τεχνουργήµατα, τετράδια, επιτρ 

0 0 202 105 NEO 20.749 233 10.171,

8 

4911' Εντυπα, στα οποία περιλαµβάνονται και οι εικόνες, εικόνες χαρακτικής και οι 
φωτογραφίες, π.δ.κ.α. 

0 0 3.690 2.502 NEO 19.855 1.456 438,1 

6111' Ενδύµατα και συµπληρώµατα ένδυσης, πλεκτά, για βρέφη (εκτός από 
σκούφους) 

19.106 1.119 14.068 764 -26,4 19.791 931 40,7 

1604' Παρασκευάσµατα και κονσέρβες ψαριών, καθώς και χαβιάρι και τα 
υποκατάστατα αυτού που παρασκευάζονται από αυγά ψαριού 

24.722 3.207 152.543 34.826 517,0 17.873 2.442 -88,3 

6204' Κουστούµια-ταγιέρ, σύνολα, ζακέτες, φορέµατα, φούστες, φούστες-
παντελόνια (ζιπ- κιλότ), παντελόνια µακριά (ό. συµπ. τα παντελόνια µέχρι το 
γόνατο και παρόµοια παντελόνια), φόρµες µε τιράντες (σαλοπέτ) και 
παντελόνια κοντά (σορτς), για γυναίκες ή κορί 

22.410 334 5.475 153 -75,6 17.425 221 218,3 

6206' Μπλούζες και µπλούζες-πουκάµισα σεµιζιέ, για γυναίκες ή κορίτσια (εκτός 
των πλεκτών, καθώς και εκτός από φανελάκια) 

2.465 69 3.402 20 38,0 16.527 1.711 385,8 

9028' Μετρητές αερίων, υγρών ή ηλεκτρισµού, ό. συµπ. οι µετρητές για τη µέτρηση 
των µετρητών αυτών 

2.696 293 260 19 -90,4 15.929 143 6.026,5 

4202' Μπαούλα, βαλίτσες και βαλιτσάκια, στα οποία περιλαµβάνονται και τα 
βαλιτσάκια για είδη καλλωπισµού και τα βαλιτσάκια για έγγραφα, οι 
χαρτοφύλακες γενικά, θήκες για µατογυάλια, για κυάλια, για φωτογραφικές 
και για κινηµατογραφικές µηχανές, για µουσικά 

12.962 723 14.485 358 11,7 15.769 69 8,9 

7604' Ράβδοι και είδη µε καθορισµένη µορφή, από αργίλιο, π.δ.κ.α. 0 0 19.772 4.894 NEO 15.530 3.611 -21,5 

7610' Κατασκευές και µέρη κατασκευών (π.χ. γέφυρες και τµήµατα γεφυρών, 
πύργοι, πυλώνες, στύλοι, κολόνες, ικριώµατα, στέγες, ζευκτά στέγης, πύλες, 
πόρτες, παράθυρα, καθώς και τα πλαίσια και οι περικαλύψεις αυτών, 
κατώφλια, κιγκλιδώµατα), από αργίλιο (εκτός 

10.155 1.360 29.435 3.835 189,9 15.450 1.560 -47,5 
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2832' Θειώδη. Θειοθειικά 28.666 32.100 40.589 45.400 41,6 15.017 16.800 -63,0 

7402' Χαλκός µη καθαρισµένος. Ανοδοι από χαλκό για τον ηλεκτρολυτικό 
καθαρισµό 

0 0 0 0 - 15.005 940 NEO 

3824' Συνδετικά παρασκευασµένα για καλούπια ή πυρήνες χυτηρίου. Χηµικά 
προϊόντα και παρασκευάσµατα των χηµικών ή συναφών βιοµηχανιών, στα 
οποία περιλαµβάνονται και εκείνα που αποτελούνται από µείγµατα φυσικών 
προϊόντων, π.δ.κ.α. Προϊόντα που είναι υπολείµµ 

0 0 0 0 - 14.229 45.900 NEO 

4818' Χαρτί καθαριότητας (υγείας) και παρόµοιο χαρτί, χαρτοβάµβακας και ιστοί 
κυτταρινικών ινών, των τύπων που χρησιµοποιούνται για οικιακή χρήση ή για 
χρήσεις υγειινής, σε κυλίνδρους πλάτους <= 36 cm, ή κοµµένα σε 
συγκεκριµένα µεγέθη ή σχήµατα. Χαρτοµάνδη 

0 0 0 0 - 14.174 3.038 NEO 

8415' Συσκευές τεχνητού κλίµατος, που αποτελούνται από ανεµιστήρα µε κινητήρα 
και διατάξεις για τη µεταβολή της θερµοκρασίας και της περιεκτικότητας του 
αέρα σε υγρασία, ό. συµπ. εκείνες στις οποίες ο υγροµετρικός βαθµός δεν 
µπορεί να ρυθµιστεί ανεξάρτηταα 

0 0 0 0 - 14.166 781 NEO 

6913' Αγαλµατίδια και άλλα αντικείµενα διακόσµησης, από κεραµευτικές ύλες, 
π.δ.κ.α. 

0 0 20.071 820 NEO 14.099 1.350 -29,8 

8526' Συσκευές ραδιοανίχνευσης και ραδιοβόλησης (ραντάρ), συσκευές 
ραδιοναυσιπλοίας και συσκευές ραδιοτηλεχειρισµού                                           
συσκευές ραδιοναυσιπλοίας και συσκευές ραδιοτηλεχειρισµού 

48.636 218 41.801 333 -14,1 13.291 261 -68,2 

6303' Παραπετάσµατα για πόρτες και παράθυρα και εσωτερικά ρολά, καθώς και 
υπερθέµατα παραπετασµάτων και γύροι κρεβατιών, από υφαντουργικά 
προiόντα παντός τύπου (εκτός από εξωτερικά προπετάσµατα) 

33.019 613 6.032 146 -81,7 12.875 129 113,4 

8479' Μηχανές, συσκευές και µηχανήµατα µε ιδιαίτερη λειτουργία, που δεν 
κατονοµάζονται ούτε περιλαµβάνονται αλλού στο κεφάλαιο 84 

150.587 4.247 33.802 1.899 -77,6 12.247 760 -63,8 

8540' Ηλεκτρονικοί σωλήνες θερµής καθόδου, ψυχρής καθόδου και φωτοκαθόδου 
(π.χ. σωλήνες κενού, σωλήνες µε ατµό ή αέριο, σωλήνες ανόρθωσης µε ατµό 
υδραργύρου, καθοδικοί σωλήνες και λυχνίες για τηλεοπτικές µηχανές λήψης)  
και φωτοκαθόδου π.χ. σωλήνες κενού,  

23.770 19 222 4 -99,1 11.576 69 5.114,4 

3307' Παρασκευάσµατα για πριν το ξύρισµα, για το ξύρισµα και για µετά το 
ξύρισµα, αποσµητικά σώµατος, παρασκευάσµατα για λουτρά, αποτριχωτικά, 
άλλα προϊόντα αρωµατοποιίας ή καλλωπισµού παρασκευασµένα και άλλα 
καλλυντικά παρασκευάσµατα, που δεν κατονοµάζοντ 

49.313 7.297 8.124 986 -83,5 11.529 3.386 41,9 

6301' Καλύµµατα από υφαντουργικά προϊόντα παντός τύπου (εκτός από 
τραπεζοµάντηλα, καλύµµατα κρεβατιού, είδη κλινοστρωµνής και παρόµοια 
είδη της κλάσης 9404) 

0 0 0 0 - 11.357 573 NEO 

8539' Λαµπτήρες πυράκτωσης και εκκένωσης, ό. συµπ. τα είδη µε την ονοµασία 
φάροι και προβολείς σφραγισµένοι, λαµπτήρες υπεριωδών ή υπέρυθρων 
ακτίνων και λαµπτήρες τόξου, ηλεκτρικοί 

1.549 20 0 0 -100,0 10.752 354 NEO 

4011' Επίσωτρα µε πιεσµένο αέρα, καινούργια, από καουτσούκ 0 0 30 88 NEO 10.090 1.194 33.533,

3 

8803' Μέρη από ιπτάµενα και διαστηµικά οχήµατα των κλάσεων 8801 και 8802, 
π.δ.κ.α. 

0 0 0 0 - 10.062 2 NEO 

7411' Σωλήνες από χαλκό 0 0 0 0 - 9.500 1.763 NEO 

8422' Πλυντήρια πιάτων. Μηχανές και συσκευές για τον καθαρισµό ή το στέγνωµα 
φιαλών ή άλλων δοχείων. Μηχανές και συσκευές για την πλήρωση, την 
πωµάτιση και τη σφράγιση φιαλών, κουτιών, σάκων ή άλλων δοχείων ή για 
την επικόλληση ετικετών σ'άυτά. Μηχανές και 

73.181 2.842 82.386 12.470 12,6 9.140 240 -88,9 
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2933' Ενώσεις ετεροκυκλικές µόνο µε ετεροάτοµο(ετεοάτοµα) αζώτου 0 0 0 0 - 8.993 150 NEO 

6109' Τι-σερτ και φανελάκια, πλεκτά 0 0 201 3 NEO 8.986 230 4.370,6 

7307' Σύνδεσµοι, συµπλέκτες και ζεύκτες σωληνώσεων (π.χ. καµπύλες ή 
περιβλήµατα), από σίδηρο ή χάλυβα 

0 0 0 0 - 8.774 3.794 NEO 

9020' Αναπνευστικές συσκευές και µάσκες αερίου (εκτός από προστατευτικές 
µάσκες χωρίς µηχανικά µέρη και χωρίς κινητό στοιχείο φιλτραρίσµατος, 
καθώς και εκτός από αναπνευστικές συσκευές για την τεχνητή αναπνοή και 
άλλες συσκευές για αναπνευστική θεραπεία) 

0 0 884 35 NEO 8.773 200 892,4 

2103' Παρασκευάσµατα για σάλτσες και σάλτσες παρασκευασµένες. Αρτύµατα και 
καρυκεύµατα, σύνθετα. Αλεύρι από σινάπι, έστω και παρασκευασµένο, και 
µουστάρδα 

15.896 2.339 4.932 1.145 -69,0 8.422 2.130 70,8 

8207' Εργαλεία εναλλασσόµενα για εργαλεία του χεριού, µηχανικά ή µη ή για 
µηχανές- εργαλεία (π.χ. για κοίλανση, αποτύπωση, σφράγιση, κατασκευή 
εσωτερικών και εξωτερικών σπειρωµάτων, διάτρηση, εσωτερική εξοµάλυνση, 
άνοιγµα και διεύρυνση οπών, τόρνευση, βίδω 

0 0 1.800 2 NEO 8.059 18 347,7 

3303' Αρώµατα και κολώνιες (εκτός από λοσιόν ξυρίσµατος λοσιόν after shave και 
αποσµητικά σώµατος, καθώς και εκτός από λοσιόν για τα µαλλιά) 

0 0 0 0 - 7.903 55 NEO 

0901' Καφές, έστω και καβουρντισµένος ή χωρίς καφε νη. Κελύφη και φλούδες 
καφέ. Υποκατάστατα του καφέ που περιέχουν καφέ, οποιεσδήποτε και αν 
είναι οι αναλογίες του µείγµατος 

0 0 4.950 1.000 NEO 7.800 1.500 57,6 

2106' Παρασκευάσµατα διατροφής π.δ.κ.α. 86.694 51.500 132.776 13.041 53,2 7.635 976 -94,2 

9030' Ταλαντοσκόπια, αναλυτές φάσµατος και άλλα όργανα και συσκευές για τη 
µέτρηση ή τον έλεγχο των ηλεκτρικών µεγεθών. Οργανα και συσκευές για τη 
µέτρηση ή την ανίχνευση των ακτινοβολιών άλφα, βήτα, γάµα, Χ, των 
κοσµικών ακτινοβολιών ή άλλων ιονιζουσών ακ 

38.653 24 6.655 24 -82,8 7.229 257 8,6 

7312' Κορδόνια, καλώδια, σχοινιά, αρτάνες και παρόµοια είδη, από σίδηρο ή 
χάλυβα (εκτός από µονωµένα προϊόντα για την ηλεκτροτεχνία, στριφτό σύρµα 
περιφράξεων και αγκαθωτό σύρµα) 

0 0 441 238 NEO 7.148 2.271 1.520,9 

9506' Συσκευές και εξοπλισµός για τη γενική φυσική αγωγή, τη γυµναστική, τον 
ελαφρύ ή βαρύτερο αθλητισµό και άλλα αθλήµατα (ό. συµπ. η επιτραπέζια 
αντισφαίρηση) ή υπαίθρια παιχνίδια, που δεν κατονοµάζονται ούτε 
αναφέρονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό. Πισίνεςπ 

0 0 28.272 550 NEO 6.808 2.730 -75,9 

7325' Τεχνουργήµατα από σίδηρο ή χάλυβα, που έχουν χυτευθεί, π.δ.κ.α. 0 0 0 0 - 6.621 1.410 NEO 

1102' Αλεύρια δηµητριακών εκτός από του σιταριού ή του σµιγαδιού 24.732 17.400 0 0 -100,0 6.516 1.800 NEO 

6402' Υποδήµατα που έχουν τα εξωτερικά πέλµατα και το άνω µέρος από 
καουτσούκ ή από πλαστική ύλη (εκτός από τα αδιάβροχα υποδήµατα της 
κλάσης 6401, ορθοπεδικά υποδήµατα, υποδήµατα στα οποία 
προσαρµόζονται παγοπέδιλα ή τροχοπέδιλα και υποδήµατα που έχουν χα 

0 0 8.956 268 NEO 6.141 141 -31,4 

8484' Μεταλλοπλαστικά στεγανωτικά παρεµβύσµατα. Συλλογές ή συνδυασµοί 
στεγανωτικών παρεµβυσµάτων ανόµοιων ως προς τη σύνθεση, σε 
σακουλάκια, θήκες ή παρόµοιες συσκευασίες. Μηχανικά στεγανωτικά 
παρεµβύσµατα 

0 0 377 8 NEO 6.069 62 1.509,8 

6202' Παλτά (ό. συµπ. τα κοντά παλτά), κάπες, άνορακ, αντιανεµικά, µπουφάν και 
παρόµοια είδη, για γυναίκες ή κορίτσια (εκτός των πλεκτών, καθώς και εκτός 
από κουστούµια- ταγιέρ, σύνολα, ζακέτες blazers και παντελόνια) 

0 0 1.711 2 NEO 6.044 7 253,2 

2501' Αλάτι, στο οποίο περιλαµβάνεται το επιτραπέζιο και το µετουσιωµένο αλάτι, 
και χλωριούχο νάτριο καθαρό, έστω και σε υδατικό διάλυµα ή µε προσθήκη 

1.728 2.304 0 0 -100,0 6.002 3.242 NEO 
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αντισυσσωµατικών ουσιών ή ουσιών που εξασφαλίζουν καλή ρευστότητα. 
Θαλάσσιο νερό 

2002' Ντοµάτες παρασκευασµένες ή διατηρηµένες χωρίς ξίδι ή οξικό οξύ 0 0 192 41 NEO 5.783 1.068 2.912,0 

5209' Υφάσµατα από βαµβάκι, περιεκτικότητας κατά βάρος σε βαµβάκι >= 85%, µε 
βάρος κατά τ.µ. > 200 g 

0 0 0 0 - 5.675 153 NEO 

8507' Ηλεκτρικοί συσσωρευτές, περιλαµβανοµένων και των διαχωριστών τους, είτε 
έχουν τετράγωνη ή ορθογώνια µορφή είτε όχι. Μέρη τους (εκτός των 
µεταχειρισµένων, καθώς και εκτός εκείνων από µη σκληρυµένο ελαστικό 
(καουτσούκ) ή από υφαντικές ύλες) 

73.969 30.144 2.285 7 -96,9 5.485 706 140,0 

9025' Πυκνόµετρα (αραιόµετρα, µετρητές οξύτητας) και παρόµοια επιπλέοντα 
όργανα, θερµόµετρα, πυρόµετρα, βαρόµετρα, υγρόµετρα και ψυχρόµετρα, 
έστω και µε διάταξη καταγραφής της ένδειξης, ακόµα και συνδυασµένα µεταξύ 
τους 

1.679 58 829 329 -50,6 5.350 40 545,4 

7309' ∆εξαµενές, βαρέλια, κάδοι και παρόµοια δοχεία, από σίδηρο ή χάλυβα, για 
ύλες παντός τύπου (εκτός των συµπιεσµένων ή υγροποιηµένων αερίων), µε 
χωρητικότητα > 300 l, χωρίς µηχανικές ή θερµοτεχνικές διατάξεις, έστω και µε 
εσωτερική επένδυση ή θερµοµόνωσ 

0 0 0 0 - 5.264 320 NEO 

5516' Υφάσµατα από τεχνητές ίνες µη συνεχείς 0 0 130 2 NEO 5.077 133 3.805,4 

6406' Μέρη υποδηµάτων (ό. συµπ. τα άνω τµήµατα έστω και προσαρµοσµένα σε 
πέλµατα, αλλά όχι σε εξωτερικά πέλµατα). Εσωτερικά κινητά πέλµατα, 
υποφτέρνια και παρόµοια κινητά είδη. Γκέτες και παρόµοια είδη, καθώς και 
µέρη αυτών (εκτός των ειδών από αµίαντο) 

0 0 0 0 - 4.915 170 NEO 

8483' Άξονες µετάδοσης της κίνησης (συµπεριλαµβανοµένων και των 
εκκεντροφόρων και των στροφαλοφόρων αξόνων) και στρόφαλοι. 
Περικαλύµµατα εδράνων µε ενσωµατωµένα κυλινδικά έδρανα κύλισης, 
περικαλύµµατα εδράνων και χιτώνια τριβέα, για µηχανές. Mηχανισµοί µετ 

0 0 0 0 - 4.680 16 NEO 

9608' Στυλογράφοι µε σφαιρίδιο. Στυλογράφοι και µαρκαδόροι µε µύτη από πίληµα 
ή µε άλλες πορώδεις µύτες. Στυλογράφοι µε πένα και παρόµοιοι στυλογράφοι. 
Μεταλλικές αιχµές για αντίγραφα. Μηχανικά µολύβια. Κονδυλοφόροι, θήκες 
για µολύβια και παρόµοια είδη. Μέ 

13.176 8.036 37.334 16.696 183,3 4.565 447 -87,8 

8535' Συσκευές ηλεκτρικές, για το κλείσιµο, τη διακοπή, την προστασία ή τη 
σύνδεση ηλεκτρικών κυκλωµάτων (π.χ. διακόπτες, ασφάλειες, απαγωγείς 
υπερτάσεων, αντιστάσεις στα κύµατα ηλεκτρισµού, φις και πρίζες και κουτιά 
σύνδεσης), για τάση > 1.000 V (εκτός απ 

0 0 74.186 716 NEO 4.555 49 -93,9 

8506' Ηλεκτρικά πρωτογενή στοιχεία και συστοιχίες (µπαταρίες) (εκτός των 
µεταχειρισµένων). Μέρη τους 

0 0 3 1 NEO 4.268 682 142.166

,7 

3215' Μελάνια τυπογραφίας, µελάνια γραφής ή σχεδίασης και άλλα µελάνια, έστω 
και συµπυκνωµένα ή σε στερεές µορφές 

0 0 1.351 45 NEO 4.260 65 215,3 

2703' Τύρφη, στην οποία περιλαµβάνεται και η τύρφη για επίστρωση στάβλων, 
έστω και συσσωµατωµένη 

0 0 0 0 - 4.114 22.240 NEO 

8503' Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για 
ηλεκτροκινητήρες, ηλεκτρικές γεννήτριες, συγκροτήµατα παραγωγής 
ηλεκτρικού ρεύµατος ή για ηλεκτρικούς περιστρεφόµενους µετατροπείς, 
π.δ.κ.α. 

13.317 80 5.419 27 -59,3 4.026 4 -25,7 

2209' Ξίδια, βρώσιµα, που προέρχονται από ζύµωση και υποκατάστατα ξυδιών που 
λαµβάνονται από οξικό οξύ 

11.385 2.113 32.015 8.693 181,2 3.758 1.346 -88,3 

2505' Άµµος φυσική κάθε είδους, έστω και χρωµατισµένη (εκτός από χρυσούχο και 
πλατινούχο άµµο, άµµο ζιρκονίου, ρουτιλίου και ιλµενίτη, άµµο µονασίτη, 
άµµο µε πίσσα ή µε άσφαλτο) 

0 0 0 0 - 3.744 18.025 NEO 
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3003' Φάρµακα (εκτός από τα προϊόντα των κλάσεων 3002, 2005 ή 3006) που 
αποτελούνται από προϊόντα αναµειγµένα µεταξύ τους, παρασκευασµένα για 
θεραπευτικούς ή προφυλακτικούς σκοπούς, αλλά που δεν παρουσιάζονται µε 
µορφή δόσεων ούτε είναι συσκευασµένα για τη 

0 0 0 0 - 3.661 40 NEO 

0713' Όσπρια ξερά, χωρίς λοβό, έστω και ξεφλουδισµένα ή σπασµένα 7.543 3.042 1.452 198 -80,8 3.630 495 150,0 

6110' Πουλόβερ, πλεκτές ζακέτες, γιλέκα και παρόµοια είδη (ό. συµπ. τα σου-πουλ), 
πλεκτά (εκτός των παραγεµισµένων γιλέκων) 

0 0 2.442 5 NEO 3.577 11 46,5 

7103' Πολύτιµες και ηµιπολύτιµες πέτρες, έστω και κατεργασµένες ή ταιριασµένες, 
αλλά όχι σε αρµαθιές, ούτε δεµένες σε κόσµηµα, καθώς και πολύτιµες και 
ηµιπολύτιµες πέτρες, όχι ταιριασµένες, προσωρινά σε αρµαθιές για τη 
διευκόλυνση της µεταφοράς (εκτός απόδ 

0 0 0 0 - 3.373 1 NEO 

4016 Τεχνουργήµατα από καουτσούκ µη σκληρυµένο, π.δ.κ.α. 3.788 300 0 0 -100,0 3.358 11 NEO 

8467' Εργαλεία χειρωνακτικού χειρισµού, λειτουργίας µε πεπιεσµένο αέρα, 
υδραυλικής λειτουργίας ή µε αυτοδύναµο µη ηλεκτρικό κινητήρα, καθώς και τα 
εξαρτήµατά τους 

59.886 4.710 1.198 7 -98,0 3.229 217 169,5 

9402' Έπιπλα για την ιατρική, την οδοντιατρική, την κτηνιατρική ή τη χειρουργική 
(π.χ. χειρουργικά τραπέζια, τραπέζια εξέτασης, κρεβάτια µε µηχανισµό για 
θεραπευτήρια και οδοντιατρικές πολυθρόνες). Πολυθρόνες κοµµωτηρίων, µε 
µηχανισµό περιστροφής, ανατροπή 

0 0 0 0 - 3.195 83 NEO 

3006' Φαρµακευτικά παρασκευάσµατα και προϊόντα που αναφέρονται στις 
διακρίσεις 3006.10.10 έως 3006.60.90 

0 0 0 0 - 3.167 24 NEO 

5211' Υφάσµατα που αποτελούνται ως επί το πλείστον, αλλά σε ποσοστό < 85% 
κατά βάρος, από βαµβάκι, σύµµεικτα κυρίως ή µόνο µε συνθετικές ή τεχνητές 
ίνες, µε βάρος κατά τ.µ. > 200 g 

0 0 5.000 189 NEO 3.132 97 -37,4 

8528' Τηλεοπτικοί δέκτες, είτε έχουν ενσωµατωµένους δέκτες ραδιοφωνικών 
εκποµπών ή συσκευές εγγραφής ήχου ή εικόνων ή συσκευές αναπαραγωγής 
εικόνων, είτε όχι. Οθόνες βίντεο και οι συσκευές προβολής εικόνας από βίντεο 

0 0 0 0 - 3.118 335 NEO 

6103' Κουστούµια, σύνολα, σακάκια, παντελόνια µακριά (ό. συµπ. και τα 
παντελόνια µέχρι το γόνατο καθώς και παρόµοια παντελόνια), φόρµες µε 
τιράντες (σαλοπέτ) και παντελόνια κοντά (σορτς), πλεκτά, για άντρες ή αγόρια 
(εκτός από αντιανεµικά και παρόµοια είδη 

0 0 0 0 - 2.978 132 NEO 

3005' Βαµβάκι, γάζες, ταινίες και ανάλογα είδη π.χ. επίδεσµοι, τσιρότα, σιναπισµοί, 
εµποτισµένα ή καλυµµένα µε ουσίες φαρµακευτικές ή συσκευασµένα για τη 
λιανική πώληση, για ιατρικούς, χειρουργικούς, οδοντιατρικούς ή 
κτηνιατρικούς σκοπούς 

1.770.729 4.990.800 469 9 -100,0 2.896 50 517,5 

8708' Μέρη και εξαρτήµατα για ελκυστήρες, αστικά λεωφορεία, επιβατικά 
αυτοκίνητα, αυτοκίνητα φορτηγά οχήµατα και αυτοκίνητα οχήµατα ειδικών 
χρήσεων των κλάσεων 8701 έως 8705, π.δ.κ.α. 

0 0 205.505 115.769 NEO 2.836 60 -98,6 

5703' Τάπητες και άλλες επενδύσεις δαπέδου από υφαντικές ύλες, φουντωτοί 
βελουδωτή κατασκευή µε βελόνα, έστω και έτοιµοι 

6.185 623 0 0 -100,0 2.780 394 NEO 

4114' ∆έρµατα κατεργασµένα µε λάδι (στα οποία περιλαµβάνεται και το 
συνδυασµένο δέρµα αγριοκάτσικου). ∆έρµατα βερνικωµένα (λουστρίνια) ή 
επιστρωµένα. ∆έρµατα επιµεταλλωµένα 

10.750 68 0 0 -100,0 2.770 42 NEO 

7019' Ίνες από γυαλί (ό. συµπ. ο υαλοβάµβακας) και τεχνουργήµατα από αυτές 
(εκτός από ορυκτά µαλλιά και τεχνουργήµατα από αυτά, οπτικές ίνες, δέσµες 
ινών ή καλώδια, ηλεκτρικοί µονωτήρες ή µονωτικά τεµάχια, βούρτσες και 
πινέλα από ίνες από γυαλί και περούκε 

3.367 563 6.030 734 79,1 2.698 2.466 -55,3 

8512' Συσκευές φωτισµού και σηµατοδότησης, ηλεκτρικές (εκτός από τους 
λαµπτήρες της κλάσης 8539), ηλεκτρικοί υαλοκαθαριστήρες, διατάξεις 

5.200 402 1.957 75 -62,4 2.639 145 34,8 
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αφαίρεσης του πάγου από τα τζάµια και διατάξεις κατά του θαµπώµατος των 
τζαµιών, των τύπων που χρησιµοποιούνται για αυτ 

8530' Συσκευές σηµατοδότησης, ασφαλείας, ελέγχου και χειρισµού της 
κυκλοφορίας, ηλεκτρικές, για σιδηροδροµικές ή παρόµοιες γραµµές, δρόµους, 
ποτάµιες οδούς, χώρους και κτίρια στάθµευσης, λιµενικές εγκαταστάσεις ή 
αεροδρόµια (εκτός από τις µηχανικές ή ηλεκτ 

0 0 0 0 - 2.572 37 NEO 

5210' Υφάσµατα που αποτελούνται ως επί το πλείστον, αλλά σε ποσοστό < 85% 
κατά βάρος, από βαµβάκι, σύµµεικτα κυρίως ή µόνο µε συνθετικές ή τεχνητές 
ίνες, µε βάρος κατά τ.µ. <= 200 g 

0 0 0 0 - 2.519 207 NEO 

4902' Εφηµερίδες και περιοδικές εκδόσεις τυπωµένες, έστω και εικονογραφηµένες ή 
µε διαφηµίσεις 

0 0 53 1.012 NEO 2.506 235 4.628,3 

3921' Πλάκες, φύλλα, µεµβράνες, ταινίες και λουρίδες, από πλαστικές ύλες, 
ενισχυµένα, µε απανωτές στρώσεις, µε υπόθεµα ή όµοια συνδυασµένα µε 
άλλες ύλες, ή από κυψελώδη προϊόντα, µη κατεργασµένα ή κατεργασµένα 
µόνο στην επιφάνεια ή κοµµένα µόνο σε σχήµα τε 

0 0 0 0 - 2.486 155 NEO 

4203' Ενδύµατα και εξαρτήµατα της ένδυσης από δέρµα φυσικό ή ανασχηµατισµένο 
(εκτός από υποδήµατα και καλύµµατα κεφαλής και µέρη αυτών, καθώς και 
εκτός από είδη του κεφαλαίου 95, π.χ. περικνηµίδες, προστατευτικές µάσκες 
για την ξιφασκία) 

1.295 15 1.271 2 -1,9 2.368 5 86,3 

8466' Μηχανές και εξαρτήµατα που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά 
ή κύρια για τις εργαλειοµηχανές των κλάσεων 8456 έως 8465, ό. συµπ. οι 
διατάξεις που συγκρατούν τα προς επεξεργασία τεµάχια και τα εργαλεία, οι 
κεφαλές ελικοτοµής αυτόµατης ελευθ 

1.924 24 0 0 -100,0 2.097 2 NEO 

4012' Επίσωτρα αναγοµωµένα ή µεταχειρισµένα, από καουτσούκ. Επίσωτρα 
συµπαγή ή κοίλα, πέλµατα επισώτρων µε πιεσµένο αέρα, που µπορούν να 
αφαιρούνται και να ξανατοποθετούνται, και εσωτερικές προστατευτικές ταινίες 
ελαστικών (τιράντες), από καουτσούκ 

0 0 420 109 NEO 2.062 580 391,0 

8542' Ολοκληρωµένα κυκλώµατα και ηλεκτρονικές µικροσυναρµολογήσεις 1.300 5 2.200 1 69,2 2.053 7 -6,7 

9004' Ματογυάλια (διορθωτικά, προστατευτικά ή άλλα) και παρόµοια είδη (εκτός 
από µατογυάλια για τον έλεγχο της οπτικής ικανότητας, φακούς επαφής και 
φακούς ή σκελετούς για µατογυάλια) 

0 0 348 18 NEO 2.014 9 478,7 

8545' Ηλεκτρόδια από άνθρακα, ψήκτρες από άνθρακα, άνθρακες για λαµπτήρες, 
συστοιχίες ηλεκτρικών στηλών, ηλεκτρικές στήλες και άλλα είδη για 
ηλεκτροτεχνική χρήση, από γραφίτη ή άλλες ενώσεις του άνθρακα, έστω και 
σε ένωση µε µέταλλο 

0 0 0 0 - 2.006 220 NEO 

9003' Σκελετοί για µατογυάλια ή για παρόµοια είδη και µέρη αυτών, π.δ.κ.α. 0 0 0 0 - 1.912 21 NEO 

1904' Τρόφιµα που λαµβάνονται από τη διόγκωση ή φρύξη δηµητριακών ή 
προϊόντων δηµητριακών, όπως π.χ. καλαµπόκι σε νιφάδες κορν-φλέϊκς, 
καθώς και δηµητριακά (εκτός από καλαµπόκι) σε κόκκους, ή υπό µορφή 
νιφάδων ή άλλων επεξεργασµένων κόκκων (εκτός από αλεύρ 

0 0 0 0 - 1.884 347 NEO 

3306' Παρασκευάσµατα για την υγιεινή του στόµατος και των δοντιών, στα οποία 
περιλαµβάνονται και οι σκόνες και κρέµες για τη διευκόλυνση της στερέωσης 
των οδοντοστοιχιών. Νήµατα που χρησιµοποιούνται για τον καθαρισµό των 
µεσοδοντίων διαστηµάτων (οδοντικά ν 

0 0 14.403 376 NEO 1.725 174 -88,0 

3919' Πλάκες, φύλλα, µεµβράνες, ταινίες, λουρίδες και άλλες επίπεδες µορφές, 
αυτοκόλλητα, από πλαστικές ύλες, έστω και σε κυλίνδρους (εκτός από 
επενδύσεις δαπέδων, τοίχων και οροφών της κλάσης 3918) 

1.880 3 704 3 -62,6 1.666 120 136,6 

5903' Υφάσµατα εµποτισµένα, επιχρισµένα ή επικαλυµµένα µε πλαστική ύλη ή µε 
απανωτές στρώσεις από πλαστική ύλη (εκτός των φύλλων των υφασµένων 

0 0 29.746 1.890 NEO 1.565 800 -94,7 
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για επίσωτρα µε πεπιεσµένο αέρα, που λαµβάνονται από νήµατα υψηλής 
αντοχής από νάυλον ή από άλλα πολυαµίδια, πολυ 

2001' Λαχανικά, καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιµα µέρη φυτών, 
παρασκευασµένα ή διατηρηµένα µε ξίδι ή οξικό οξύ 

50.026 21.379 58.638 22.302 17,2 1.562 397 -97,3 

4112' ∆έρµατα παρασκευασµένα µετά τη δέψη ή µετά την αποξήρανση και δέρµατα 
περγαµηνοειδή, προβατοειδών, αποτριχωµένα, έστω και σχισµένα κατά 
µήκος, άλλα από εκείνα της κλάσης 4114 

0 0 0 0 - 1.509 30 NEO 

4009' Σωλήνες κάθε είδους από καουτσούκ µη σκληρυµένο, έστω και εφοδιασµένοι 
µε τα εξαρτήµατά τους (π.χ. σύνδεσµοι, γωνίες, φλάντζες) 

0 0 0  - 1.502 169 NEO 

9208' Μουσικά κουτιά, όργανα που µιµούνται ορχήστρες, λατέρνες, µηχανικά ωδικά 
πτηνά, µουσικά πριόνια και άλλα µουσικά όργανα που δεν περιλαµβάνονται 
αλλού στο κεφάλαιο 92. Σφυρίχτρες-κράχτες παντός τύπου. Σφυρίχτρες 
ειδοποίησης, κόρνες και άλλα πνευστά όρ 

0 0 0 0 - 1.440 123 NEO 

8518' Μικρόφωνα και τα υποστηρίγµατα αυτών (εκτός των ασυρµάτων µε 
ενσωµατωµένο ποµπό). Μεγάφωνα, έστω και σε προστατευτικό περίβληµα. 
Ακουστικά, έστω και συνδυασµένα µε µικρόφωνο (εκτός από τηλεφωνικές 
συσκευές, συσκευές διευκόλυνσης της ακοής των βαρυκόω 

0 0 515 53 NEO 1.438 264 179,2 

4001' Καουτσούκ φυσικό, µπαλάτα, γουταπέρκα, guayule, chicle και ανάλογες 
φυσικές γόµες, σε αρχικές µορφές ή σε πλάκες, φύλλα ή ταινίες 

4.049 2.684 2.210 1.269 -45,4 1.305 737 -41,0 

9021' Ορθοπεδικές συσκευές και άλλες ορθοπεδικές διατάξεις, ό. συµπ. τα 
δεκανίκια, οι ιατροχειρουργικές ζώνες και οι επίδεσµοι. Νάρθηκες και άλλες 
διατάξεις για τη θεραπεία καταγµάτων. Προθέσεις και άλλα είδη προθετικής. 
Συσκευές για τη διευκόλυνση της ακο 

0 0 0 0 - 1.272 26 NEO 

9209' Μέρη και εξαρτήµατα για µουσικά όργανα (π.χ. µηχανισµοί για µουσικά 
κουτιά, κάρτες, δίσκοι και κύλινδροι για µηχανικά µουσικά όργανα), π.δ.κ.α. 
Μετρονόµοι και διαπασών παντός τύπου 

0 0 0 0 - 1.250 11 NEO 

9614' Πίπες για καπνό (ό. συµπ. οι κεφαλές για πίπες), πίπες για πούρα και 
τσιγάρα και τα µέρη αυτών, π.δ.κ.α. 

0 0 10.358 1.009 NEO 1.235 1 -88,1 

8532' Πυκνωτές σταθεροί, πυκνωτές µεταβλητοί και άλλοι ρυθµιζόµενοι πυκνωτές, 
ηλεκτρικοί 

3.210 305 600 64 -81,3 1.200 135 100,0 

7310' ∆εξαµενές, βαρέλια, τύµπανα, µπιτόνια, κουτιά και παρόµοια δοχεία, από 
σίδηρο ή χάλυβα, για ύλες παντός τύπου (εκτός των συµπιεσµένων ή 
υγροποιηµένων αερίων), µε χωρητικότητα <= 300 l, χωρίς µηχανικές ή 
θερµοτεχνικές διατάξεις, έστω και µε εσωτερικήε 

0 0 0 0 - 1.152 635 NEO 

6201' Παλτά (ό. συµπ. τα κοντά παλτά), κάπες, άνορακ, αντιανεµικά, µπουφάν και 
παρόµοια είδη, για άντρες ή αγόρια (εκτός των πλεκτών, καθώς και εκτός από 
κουστούµια, σύνολα, σακάκια blazers και παντελόνια) 

3.067 22 1.568 51 -48,9 1.140 54 -27,3 

4908' Χαλκοµανίες κάθε είδους 0 0 0 0 - 1.128 50 NEO 

4910' Ηµερολόγια κάθε είδους, τυπωµένα, στα οποία περιλαµβάνονται και τα µπλοκ 
ηµερολογίων των οποίων αφαιρούνται τα φύλλα 

0 0 0 0 - 1.117 67 NEO 

9005' ∆ιόπτρες µε δύο οπτικά πεδία, διόπτρες µε ένα οπτικό πεδίο, αστρονοµικές 
διόπτρες, οπτικά τηλεσκόπια και οι βάσεις αυτών. Αλλα αστρονοµικά όργανα 
και οι βάσεις αυτών (εκτός από όργανα ραδιοαστρονοµίας και άλλα όργανα 
και συσκευές που δεν κατονοµάζοντ 

0 0 0 0 - 1.098 2 NEO 

9006' Φωτογραφικές µηχανές. Συσκευές και διατάξεις για την παραγωγή 
αστραπιαίου φωτός (φλας) για φωτογραφική χρήση και λυχνίες στιγµιαίου 
φωτός (εκτός από τους λαµπτήρες εκκένωσης της κλάσης 8539) 

0 0 0 0 - 945 1 NEO 

8714' Μέρη και εξαρτήµατα για µοτοσυκλέτες, ποδήλατα, αναπηρικά καροτσάκια και 
άλλα οχήµατα για ασθενείς και σωµατικά αναπήρους, π.δ.κ.α. 

4.304 442 0 0 -100,0 941 100 NEO 
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6214' Σάλια, εσάρπες, φουλάρια, κασκόλ, µαντήλες, βέλα και παρόµοια είδη (εκτός 
των πλεκτών) 

0 0 386 1 NEO 883 4 128,8 

3811' Αντικροτικά, ανασχετικά της οξείδωσης, προσθετικά εξουδετέρωσης 
καταλοίπων, βελτιωτικά του ιξώδους των λιπαντικών λαδιών, προσθετικά 
κατά της διάβρωσης και άλλα παρασκευασµένα προσθετικά για ορυκτά 
λάδια, στα οποία περιλαµβάνεται και η βενζίνη, ή για 

0 0 0 0 - 826 50 NEO 

6302' Πανικά κρεβατιού, τραπεζιού, καθαριότητας του σώµατος και κουζίνας, από 
υφαντουργικά προϊόντα παντός τύπου (εκτός από πανιά για τον καθαρισµό 
και το γυάλισµα πατωµάτων, σφουγγαρόπανα και ξεσκονόπανα) 

0 0 7.435 370 NEO 816 10 -89,0 

6106' Μπλούζες και µπλούζες-πουκάµισα σεµιζιέ, πλεκτές, για γυναίκες ή κορίτσια 
(εκτός από τι-σερτ και φανελάκια) 

1.897 27 10.079 33 431,3 699 2 -93,1 

2827' Χλωριούχα, οξυχλωριούχα και υδροξυχλωριούχα. Βρωµιούχα και 
οξυβρωµιούχα. Ιωδιούχα και οξυϊωδιούχα 

0 0 0 0 - 659 945 NEO 

8474' Μηχανές και συσκευές για τη διαλογή, το κοσκίνισµα, το διαχωρισµό, το 
πλύσιµο, τη σύνθλιψη, την άλεση, την ανάµειξη ή τη µάλαξη χώµατος, 
µεταλλευµάτων, λίθων ή άλλων στερεών (έστω και υπό µορφή σκόνης ή 
πολτού) ορυκτών υλών. Μηχανές για τη συµπίεση ή 

0 0 2.476.489 180.407 NEO 610 1 -100,0 

6404' Υποδήµατα που έχουν τα εξωτερικά πέλµατα από καουτσούκ, πλαστική ύλη ή 
δέρµα φυσικό ή ανασχηµατισµένο και το άνω µέρος από υφαντικές ύλες 
(εκτός των υποδηµάτων που έχουν το χαρακτήρα παιχνιδιών) 

0 0 290 5 NEO 607 3 109,3 

8204' Κλειδιά σύσφιγξης, του χεριού (ό. συµπ. τα δυναµοµετρικά κλειδιά), από 
κοινά µέταλλα. Εναλλασσόµενοι κάλυκες σύσφιγξης, έστω και µε λαβές, από 
κοινά µέταλλα 

0 0 0 0 - 600 29 NEO 

5806' Είδη κορδελοποιίας από υφαντικές ύλες, υφασµένα, ό. συµπ. ταινίες χωρίς 
υφάδι, π.δ.κ.α. 

0 0 0 0 - 575 3 NEO 

8470' Υπολογιστικές µηχανές και συσκευές µεγέθους τσέπης (διαστάσεων <= 170 
mm x 100 mm x 45 mm), µε υπολογιστικές λειτουργίες, για την καταγραφή, 
αναπαραγωγή και επίδειξη δεδοµένων. Λογιστικές µηχανές, µηχανές 
γραµµατοσήµανσης, µηχανές έκδοσης εισιτηρίωνκ 

0 0 0 0 - 572 5 NEO 

7311' ∆οχεία από σίδηρο ή χάλυβα, για συµπιεσµένα ή υγροποιηµένα αέρια (εκτός 
των εµπορευµατοκιβωτίων containers που είναι ειδικά κατασκευασµένα ή 
προπαρασκευασµένα για µία ή περισσότερες µορφές µεταφοράς) 

0 0 1.081 6.860 NEO 560 28.000 -48,2 

6105' Πουκάµισα πλεκτά, για άντρες ή αγόρια (εκτός από νυχτικά, τι-σερτ και 
φανελάκια) 

0 0 0 0 - 504 1 NEO 

8907' Σχεδίες, πλωτές δεξαµενές, στεγανά κιβώτια, προσδετήρες πλοίων, 
σηµαντήρες, πλωτοί υφαλοδείκτες και άλλες πλωτές διατάξεις (εκτός από τα 
σκάφη των κλάσεων 8901 έως 8906 και τις πλωτές διατάξεις προς διάλυση) 

0 0 10.236 125 NEO 500 170 -95,1 

8468' Μηχανές και συσκευές για συγκόλληση µε ορείχαλκο ή κασσίτερο ή για απλή 
συγκόλληση, έστω και εάν µπορούν να χρησιµοποιηθούν για οξυγονοκοπή, 
αλλά εκτός εκείνων της κλάσης 8515. Μηχανές και συσκευές για αυτογενή 
επιφανειακή σκλήρυνση 

0 0 0 0 - 490 28 NEO 

3506' Κόλλες και άλλα παρασκευασµένα συγκολλητικά, π.δ.κ.α. Προϊόντα κάθε 
είδους που προορίζονται για να χρησιµοποιηθούν ως κόλλες ή ως 
συγκολλητικά, συσκευασµένα για τη λιανική πώληση, καθαρού βάρους <= 1 
kg 

0 0 13.737 70.176 NEO 391 1.122 -97,2 

2906' Αλκοόλες κυκλικές και τα αλογονωµένα, σουλφονωµένα, νιτρωµένα ή 
νιτροδωµένα παράγωγά τους 

0 0 0 0 - 360 12 NEO 

8521' Μαγνητοσκόπια (βίντεο) εγγραφής εικόνας και ήχου ή αναπαραγωγής του 
ήχου, είτε έχουν ενσωµατωµένο δέκτη βιντεοφωνικών σηµάτων ή όχι (εκτός 
από τις µαγνητοσκοπικές συσκευές λήψης βιντεοκάµερες) 

0 0 0 0 - 360 72 NEO 
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3305' Παρασκευάσµατα για τα µαλλιά 14.717 2.379 19.677 3.244 33,7 350 80 -98,2 

6506' Καπέλα και άλλα καλύµµατα της κεφαλής, έστω και στολισµένα, π.δ.κ.α. 0 0 0 0 - 342 1 NEO 

6217' Συµπληρώµατα του ενδύµατος, έτοιµα και µέρη ενδυµάτων ή συµπληρωµάτων 
του ενδύµατος, από υφαντουργικά προϊόντα παντός τύπου, π.δ.κ.α. (εκτός 
των πλεκτών) 

0 0 0 0 - 317 1 NEO 

9001' Ίνες οπτικές και δέσµες οπτικών ινών. Καλώδια από οπτικές ίνες (εκτός 
εκείνων της κλάσης 8544 που αποτελούνται από ίνες επενδυµένες η καθεµία 
χωριστά). Υλες πόλωσης σε φύλλα ή πλάκες. Φακοί (ό. συµπ. οι φακοί 
επαφής), πρίσµατα, καθρέπτες και άλλα στο 

0 0 1 60 NEO 296 3 29.500,

0 

9606' Κουµπιά (εκτός από µανικετόκουµπα) και κουµπιά-σούστες. Μήτρες για 
κουµπιά και άλλα µέρη. Ηµιτελή κουµπιά 

0 0 0 0 - 277 8 NEO 

6205' Πουκάµισα για άντρες ή αγόρια (εκτός των πλεκτών, καθώς και εκτός από 
νυχτικά και φανελάκια) 

0 0 367 3 NEO 252 2 -31,3 

3907' Πολυακετάλες, άλλοι πολυαιθέρες και ρητίνες-εποξείδια, σε αρχικές µορφές. 
Πολυανθρακικά άλατα, ρητίνες-αλκύδια, πολυεστέρες αλλυλικοί και άλλοι 
πολυεστέρες, σε αρχικές µορφές 

52.375 152.042 8.503 37.100 -83,8 246 72 -97,1 

4802' Χαρτί και χαρτόνια, χωρίς επίχριση ή επάλειψη, των τύπων που 
χρησιµοποιούνται για το γράψιµο, την εκτύπωση ή για άλλους γραφικούς 
σκοπούς, και χαρτί και χαρτόνια για καρτέλες ή ταινίες για διάτρηση, σε 
κυλίνδρους ή σε φύλλα σύµφωνα µε τη σηµείωση 7α) 

0 0 0 0 - 242 20 NEO 

4906' Σχέδια και ιχνογραφήµατα αρχιτεκτόνων, µηχανικών και άλλα σχέδια και 
ιχνογραφήµατα βιοµηχανικά, εµπορικά, τοπογραφικά ή παρόµοια, τα οποία 
έχουν γίνει στο πρωτότυπο µε το χέρι. Κείµενα χειρόγραφα. Φωτογραφικές 
αναπαραγωγές πάνω σε ευαισθητοποιηµένο χ 

0 0 0 0 - 200 185 NEO 

7321' Θερµάστρες, λέβητες µε εστία, µαγειρεία ( έστω και εκείνα που µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν βοηθητικά για την κεντρική θέρµανση), σχάρες ψησίµατος, 
µαγκάλια, καµινάτα υγραερίου, θερµαντήρες φαγητών και παρόµοιες µη 
ηλεκτρικές συσκευές για οικιακή χρήσηκ 

14.268 2.411 2.082 95 -85,4 195 23 -90,6 

6304' Είδη επίπλωσης από υφαντουργικά προiόντα παντός τύπου (εκτός από 
καλύµµατα, πανικά κρεβατιού, τραπεζιού, καθαριότητας του σώµατος και 
κουζίνας, παραπετάσµατα για πόρτες και παράθυρα και εσωτερικά ρολά, 
υπερθέµατα παραπετασµάτων και γύροι κρεβατιών, α 

0 0 494 13 NEO 180 7 -63,6 

0902' Τσάι, έστω και αρωµατισµένο 0 0 0 0 - 150 10 NEO 

6212' Στηθόδεσµοι, ζώνες-κορσέδες, κορσέδες, τιράντες, καλτσοδέτες, ζαρτιέρες και 
παρόµοια είδη, καθώς και µέρη αυτών, από υφαντουργικά προϊόντα υλών 
παντός τύπου, έστω και ελαστικά, ό. συµπ. τα πλεκτά (εκτός από ζώνες και 
λαστέξ εξ ολοκλήρου από καουτσούκ 

0 0 0 0 - 141 1 NEO 

3923' Είδη µεταφοράς ή συσκευασίας, από πλαστικές ύλες. Πώµατα, καπάκια, 
καψούλια και άλλες διατάξεις κλεισίµατος, από πλαστικές ύλες 

4.776 138 5.249 49.436 9,9 74 70 -98,6 

8522' Μέρη και εξαρτήµατα, που σαφώς προορίζονται για αποκλειστική ή κύρια 
χρήση στις συσκευές αναπαραγωγής και εγγραφής του ήχου, καθώς και στα 
µαγνητοσκόπια εγγραφής εικόνας και ήχου ή αναπαραγωγής του ήχου 
π.δ.κ.α. 

0 0 0 0 - 68 4 NEO 

6306' Καλύµµατα εµπορευµάτων, οχηµάτων κλπ. και εξωτερικά προπετάσµατα 
(τέντες), σκηνές, ιστία για σκάφη, ιστιοσανίδες και οχήµατα χερσαίων 
µεταφορών, καθώς και είδη κατασκήνωσης, από υφαντουργικά προiόντα 
παντός τύπου (εκτός από επίπεδα προστατευτικά καλύ 

0 0 675 6 NEO 65 30 -90,4 

6215' Γραβάτες, φιόγκοι (π.χ. παπιγιόν) και φουλάρια-γραβάτες, από υφαντικές 
ύλες (εκτός των πλεκτών) 

0 0 102 1 NEO 56 1 -45,1 
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3813' Συνθέσεις και γοµώσεις για πυροσβεστικές συσκευές. Πυροσβεστικές φιάλες 
και βόµβες (εκτός από γεµισµένες ή µη πυροσβεστικές συσκευές, έστω και 
φορητές, καθώς και εκτός από µη αναµειγµένα προϊόντα καθορισµένης 
χηµικής σύστασης µε πυροσβεστικές ιδιότητ 

0 0 0 0 - 43 230 NEO 

9503' Παιχνίδια για παιδιά (εκτός από τροχοφόρα παιχνίδια, στα οποία µπορούν να 
επιβιβασθούν και µε τα οποία µπορούν να µετακινηθούν παιδιά, αµαξάκια για 
κούκλες και κούκλες που απλώς αναπαριστούν ανθρώπους). 
Μικροκατασκευές για παιχνίδι ή διασκέδαση, έστω 

0 0 0 0 - 42 3 NEO 

3212' Χρωστικά (pigments), στα οποία περιλαµβάνονται και οι µεταλλικές σκόνες 
και νιφάδες, διασκορπισµένα σε µη υδατώδες µέσο, µε µορφή υγρού ή 
πάστας των τύπων που χρησιµοποιούνται για την παρασκευή χρωµάτων 
επίχρισης. Φύλλα για την επισήµανση µε σίδηρο τ 

0 0 0 0 - 40 20 NEO 

6113' Ενδύµατα κατασκευασµένα από πλεκτά υφάσµατα, είτε συνδυασµένα µε 
καουτσούκ είτε εµποτισµένα, επιχρισµένα ή επικαλυµµένα µε πλαστική ύλη ή 
άλλα υλικά (εκτός των ενδυµάτων για βρέφη, καθώς και των συµπληρωµάτων 
του ενδύµατος) 

0 0 665 50 NEO 38 7 -94,3 

4819' Κουτιά, κιβώτια, σάκοι, σακίδια, χωνιά και άλλες συσκευασίες από χαρτί, 
χαρτόνι, χαρτοβάµβακα ή επίπεδες επιφάνειες από ίνες κυτταρίνης, που δεν 
κατονοµάζοναι αλλού. Είδη από χαρτόνι µε µορφή σκληρής θήκης ή δοχείου, 
των τύπων που χρησιµοποιούνται σε 

0 0 98 274 NEO 13 104 -86,7 

0811' Καρποί και φρούτα, άψητα ή ψηµένα στον ατµό ή βρασµένα στο νερό, 
κατεψυγµένα, έστω και µε προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών 

0 0 0 0 - 9 18 NEO 

0203' Κρέατα χοιροειδών, νωπά, διατηρηµένα µε απλή ψύξη ή κατεψυγµένα 0 0 31.756 25.362 NEO 0 0 -100,0 

'0709' Λαχανικά, νωπά ή διατηρηµένα µε απλή ψύξη (εκτός από πατάτες, ντοµάτες, 
λαχανικά του γένους Allium,  

3.313 554 0 0 -100,0 0 0 - 

1211' Φυτά, µέρη φυτών, σπόροι και καρποί των ειδών που χρησιµοποιούνται 
κυρίως στην αρωµατοποιϊα, την ιατρική ή για χρήσεις εντοµοκτόνες, 
παρασιτοκτόνες ή παρόµοιες, νωπά ή ξερά, έστω και κοµµένα, σπασµένα ή 
σε σκόνη 

1.580 1.300 92 1 -94,2 0 0 -100,0 

1517' Μαργαρίνη και µείγµατα ή παρασκευάσµατα βρώσιµα από λίπη ή λάδια 
ζωϊκά ή φυτικά ή από τα βρώσιµα κλάσµατα διαφόρων λιπών ή λαδιών (εκτός 
από λίπη και λάδια και τα κλάσµατά τους, µερικώς ή ολικώς υδρογονωµένα, 
διεστεροποιηµένα, επανεστεροποιηµένα ή ελ 

0 0 9.396 9.349 #DIV/0! 0 0 -100,0 

1602' Παρασκευάσµατα και κονσέρβες κρεάτων, παραπροϊόντων σφαγίων ή 
αίµατος (εκτός από λουκάνικα, σαλάµια και παρόµοια προϊόντα, καθώς και 
εκτός από εκχυλίσµατα και χυµούς κρέατος) 

0 0 576 101 #DIV/0! 0 0 -100,0 

'2101' Εκχυλίσµατα, αποστάγµατα και συµπυκνώµατα καφέ, τσαγιού ή µατέ και 
παρασκευάσµατα µε βάση τα προϊόντ 

2.925 684 0 0 -100,0 0 0 - 

2102' Ζύµες, ενεργές ή αδρανείς. Αλλοι αδρανείς µονοκύτταροι µικροοργανισµοί. 
Σκόνες για το φούσκωµα της ζύµης, παρασκευασµένες (εκτός από 
µονοκύτταρους µικροοργανισµούς που είναι συσκευασµένοι ως φάρµακα) 

16.507 6.080 20.865 6.830 26,4 0 0 -100,0 

2205' Βερµούτ και άλλα κρασιά από νωπά σταφύλια, παρασκευασµένα µε τη 
βοήθεια φυτών ή αρωµατικών ουσιών 

0 0 1.620 590 NEO 0 0 -100,0 

2502' Σιδηροπυρίτες άφρυκτοι 19.986.473 57.800.253 10.594.678 40.036.800 -47,0 0 0 -100,0 

2513' Ελαφρόπετρα. Σµύριδα. Κορούνδιο φυσικό, γρανίτης φυσικός και άλλες 
φυσικές λειαντικές ύλες, έστω και θερµικά επεξεργασµένες 

0 0 300 1.640 NEO 0 0 -100,0 

2517' Χαλίκια, αµµοχάλικα, πέτρες χοντροθρυµµατισµένες, των τύπων που 
χρησιµοποιούνται συνήθως στην παρασκευή σκυροκονιάµατος ή για το 
στρώσιµο των δρόµων, των σιδηροδροµικών γραµµών ή άλλες ανάλογες 

0 0 4.804 113.370 NEO 0 0 -100,0 
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χρήσεις, κροκάλες και πυρίτης λίθος, έστω και θερµικά επ 

2608' Μεταλλεύµατα ψευδαργύρου και τα εµπλουτισµένα από αυτά 1.536.598 3.000.200 351.110 760.970 -77,2 0 0 -100,0 

'2912' Αλδεϋδες, έστω και αν περιέχουν άλλες οξυγονούχες οµάδες. Πολυµερή 
κυκλικά των αλδεϋδών. Παραφορµαλδ 

5.716 553 0 0 -100,0 0 0 - 

2917' Οξέα πολυκαρβοξυλικά, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια και 
υπεροξέα τους. Τα αλογονωµένα, σουλφονωµένα, νιτρωµένα ή νιτροδωµένα 
παράγωγά τους 

7.976 275 9.530 175 19,5 0 0 -100,0 

'2923' Άλατα και υδροξείδια του τεταρτοταγούς αµµωνίου. Λεκιθίνες και άλλα 
φωσφοροαµινολιπίδια 

244.200 1.025 0 0 -100,0 0 0 - 

'2941' Αντιβιοτικά 13.310 40 0 0 -100,0 0 0 - 

3105' Λιπάσµατα ορυκτά ή χηµικά που περιέχουν δύο ή τρία λιπαντικά στοιχεία: 
άζωτο, φωσφόρο και κάλιο. Άλλα λιπάσµατα (εκτός από λιπάσµατα καθαρής 
ζωϊκής ή φυτικής προέλευσης, ή ορυκτά ή χηµικά αζωτούχα, φωσφορικά ή 
καλιούχα λιπάσµατα). Ζωϊκά, φυτικά, ορυκ 

0 0 172.192 182.000 NEO 0 0 -100,0 

'3805' Τερεβινθέλαιο (νέφτι), αιθέριο έλαιο ξύλου πεύκου ή αιθέριο έλαιο που 
προκύπτει κατά την κατεργασία  

27.976 21.370 0 0 -100,0 0 0 - 

3808' Εντοµοκτόνα, ποντικοφάρµακα, µυκητοκτόνα, ζιζανιοκτόνα, ανασχετικά της 
βλάστησης και ρυθµιστικά της ανάπτυξης των φυτών, απολυµαντικά και 
παρόµοια προϊόντα που παρουσιάζονται σε µορφές ή συσκευασίες για τη 
λιανική πώληση ή ως παρασκευάσµατα ή µε µορφ 

7.882 47.200 3.006 18.000 -61,9 0 0 -100,0 

3821' Μέσα καλλιέργειας για την ανάπτυξη των µικροοργανισµών, ιδιαίτερα 
παρασκευασµένα 

0 0 2.896 20 NEO 0 0 -100,0 

3901' Πολυµερή του αιθυλενίου σε αρχικές µορφές 0 0 91 26 NEO 0 0 -100,0 

3903' Πολυµερή του στυρολίου σε αρχικές µορφές 0 0 30.500 61.000 NEO 0 0 -100,0 

'3907' Πολυακετάλες, άλλοι πολυαιθέρες και ρητίνες-εποξείδια, σε αρχικές µορφές. 
Πολυανθρακικά άλατα, ρητίν 

3.831 1.150 0 0 -100,0 0 0 - 

3922' Μπανιέρες, ντουσιέρες, νιπτήρες, µπιντέδες, λεκάνες αποχωρητηρίου και τα 
καθίσµατα και τα καλύµµατά τους, καζανάκια αποχωρητηρίου και παρόµοια 
είδη υγιεινής και καθαριότητας, από πλαστικές ύλες 

0 0 1.938 95 NEO 0 0 -100,0 

'3924' Πιατικά, άλλα είδη νοικοκυριού ή οικιακής οικονοµίας, είδη υγιεινής και 
καλλωπισµού, από πλαστικές ύ 

11.823 13.972 0 0 -100,0 0 0 - 

3925' Είδη εξοπλισµού για κατασκευές, από πλαστικές ύλες, π.δ.κ.α. 0 0 69.963 24.509 NEO 0 0 -100,0 

'4010' Ιµάντες µεταφορικοί ή µετάδοσης κίνησης, από βουλκανισµένο καουτσούκ 9.347 60.940 0 0 -100,0 0 0 - 

4101' ∆έρµατα ακατέργαστα βοοειδών ή µονόπλων νωπά ή αλατισµένα, 
αποξεραµένα, διατηρηµένα µε ασβέστη, µε άλλα διατηρητικά διαλύµατα ή 
αλλιώς διατηρηµένα, αλλά όχι δεψασµένα ούτε περγαµηνοειδή, ούτε 
παρασκευασµένα µε άλλο τρόπο, έστω και αποτριχωµένα ή σχισ 

196.991 101.597 229.307 96.642 16,4 0 0 -100,0 

4201' Είδη σελοποιίας και λοιπού εξοπλισµού για όλα τα ζώα στα οποία 
περιλαµβάνονται και τα ζυγολούρια, λουριά για τη συγκράτηση (λυτάρια), 
επιγονατίδες, φίµωτρα, υποσάγµατα, σακίδια για σέλες, προστατευτικά παλτά 
για σκύλους και παρόµοια είδη, από κάθεύλη 

0 0 2.725 40 NEO 0 0 -100,0 

'4205' Τεχνουργήµατα από δέρµα φυσικό ή ανασχηµατισµένο (εκτός από είδη 
σελοποιίας και λοιπού εξοπλισµού γι 

4.310 32 0 0 -100,0 0 0 - 

4403' Ξυλεία ακατέργαστη, έστω και ξεφλουδισµένη, που της έχει αφαιρεθεί ο 
σοµφός ή ορθογωνισµένη (εκτός από ξυλεία χοντροπελεκηµένη για ράβδους, 
οµπρέλες, λαβές εργαλείων ή παρόµοια. Ξυλεία µε µορφή στρωτήρων για 
σιδηροτροχιές. Ξυλεία κοµµένη σε µορφή λεπ 

0 0 12.417 37.700 NEO 0 0 -100,0 
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4407' Ξυλεία πριονισµένη ή πελεκηµένη κατά µήκος, κοµµένη εγκάρσια ή 
ξετυλιγµένη, έστω και πλανισµένη, λειασµένη µε ελαφρόπετρα ή κολληµένη µε 
δακτυλικό αρµό, πάχους > 6 mm 

97.921 318.812 42.692 90.070 -56,4 0 0 -100,0 

4415' Κιβώτια κάθε µεγέθους, καφάσια, κύλινδροι και παρόµοια είδη συσκευασίας 
από ξύλο. Τύµπανα (τροχίσκοι) για καλώδια από ξύλο.Επίπεδα πλαίσια 
στοιβασίας υλικών (παλέτες), παλετοκιβώτια και άλλες φέρουσες επιφάνειες, 
από ξύλο. Στεφάνες παλετών από ξύλο ( 

0 0 23 40 NEO 0 0 -100,0 

4416' Βαρέλια, κάδοι, µαστέλα και άλλα τεχνουργήµατα βαρελοποιίας και τα 
αναγνωρίσιµα µέρη τους, από ξύλο, στα οποία περιλαµβάνονται και οι δούγες 

2.540 3.017 40 140 -98,4 0 0 -100,0 

4420' Ξυλεία µε ενσωµατωµένες ψηφίδες και ξυλεία µε κολληµένα διακοσµητικά 
στοιχεία. Μικρά κιβώτια, θήκες για τιµαλφή και θήκες για κοσµήµατα ή 
χρυσαφικά και παρόµοια τεχνουργήµατα, από ξύλο. Αγαλµατάκια και άλλα 
είδη στολισµού, από ξύλο. Είδη επιπλώσεως α 

0 0 9.500 90 NEO 0 0 -100,0 

4814' Χαρτί τοιχοστρωσίας και παρόµοιες επενδύσεις τοίχων που αποτελούνται 
από χαρτί. Χαρτί για στόλισµα υαλοστασίων 

0 0 6.611 1.306 NEO 0 0 -100,0 

5007' Υφάσµατα από µετάξι ή από απορρίµµατα από µετάξι 0 0 733 9 NEO 0 0 -100,0 

'5201' Βαµβάκι, µη λαναρισµένο ούτε χτενισµένο 31.428.182 21.754.059 7.326.030 5.769.738 -76,7 0 0 - 

5208' Υφάσµατα από βαµβάκι, περιεκτικότητας κατά βάρος σε βαµβάκι >= 85%, µε 
βάρος κατά τ.µ. <= 200 g 

7.739 434 1.003 168 -87,0 0 0 -100,0 

5408' Υφάσµατα από νήµατα από τεχνητές ίνες συνεχείς, στα οποία 
περιλαµβάνονται και νήµατα µονόινα µε >= 67 decitex των οποίων η 
µεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τοµής είναι <= 1 mm 

0 0 5.345 622 NEO 0 0 -100,0 

'5705' Τάπητες και άλλες επενδύσεις δαπέδου από υφαντικές ύλες, έστω και έτοιµοι 
(εκτός των υφασµένων και τ 

7.036 522 0 0 -100,0 0 0 - 

5801' Βελούδα και πλούσες υφασµένα και υφάσµατα από σενίλλη (εκτός των 
φλοκωτών υφασµάτων σπογγώδους µορφής, των φουντωτών υφαντουργικών 
προϊόντων καθώς και των ειδών κορδελοποιίας της κλάσης 5806) 

0 0 1.882 123 NEO 0 0 -100,0 

'6002' Υφάσµατα πλεκτά (εκτός των βελούδων και πλουσών - ό. συµπ. και τα 
υφάσµατα µε την ονοµασία µε µακρύ  

32.025 5.059 0 0 -100,0 0 0 - 

'6003' Πλεκτά υφάσµατα πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 30 cm, άλλα από εκείνα 
των κλάσεων 6001 και 6002 

2.779 30 0 0 -100,0 0 0 - 

6004' Πλεκτά υφάσµατα πλάτους που υπερβαίνει τα 30 cm, που περιέχουν κατά 
βάρος 5 % ή περισσότερο νήµατα ελαστοµερή ή νήµατα από καουτσούκ, 
άλλα από εκείνα της κλάσης 6001 

0 0 10.369 2.126 NEO 0 0 -100,0 

6005' Υφάσµατα πλεκτά στηµονιού (στα οποία περιλαµβάνονται και εκείνα που 
γίνονται σε µηχανές κατασκευής σειρητιών), άλλα από εκείνα των 
κλάσεων 6001  µέχρι 6004 

0 0 303 8 NEO 0 0 -100,0 

6006' Άλλα πλεκτά υφάσµατα 5.048 178 11.933 423 136,4 0 0 -100,0 

6102' Παλτά (ό. συµπ. και τα κοντά παλτά), κάπες, άνορακ, αντιανεµικά, µπουφάν 
και παρόµοια είδη, πλεκτά, για γυναίκες ή κορίτσια (εκτός από κουστούµια-
ταγιέρ, σύνολα, ζακέτες blazers, φορέµατα, φούστες, φούστες-παντελόνια ζιπ-
κιλότ και παντελόνια) 

0 0 1.041 4 NEO 0 0 -100,0 

6116' Γάντια µε δάκτυλα, γάντια χωρίς ακροδάκτυλα και γάντια χωρίς δάκτυλα 
(µονοκόµµατα), πλεκτά ή βροχιδωτά (εκτός εκείνων που προορίζονται για 
µικρά παιδιά) 

0 0 25.965 5.800 NEO 0 0 -100,0 

'6405' Υποδήµατα που έχουν τα εξωτερικά πέλµατα από καουτσούκ ή πλαστική ύλη 
και το άνω µέρος από συστατικέ 

4.209 57 0 0 -100,0 0 0 - 

6803' Σχιστόλιθος φυσικός, κατεργασµένος και τεχνουργήµατα από φυσικό ή 
συσσωµατωµένο σχιστόλιθο (εκτός από κόκκους, µικρά θραύσµατα και 

0 0 5.127 51.000 NEO 0 0 -100,0 
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σκόνες από σχιστόλιθο, πέτρες για µωσαiκά και παρόµοια είδη, κοντύλια για 
πλάκες, έτοιµες πλάκες από σχιστόλιθο και πλά 

7010' Φιάλες, νταµιτζάνες, φιαλίδια, κανάτες, βάζα, σωληνοειδείς φιάλες, φύσιγγες 
και άλλα δοχεία από γυαλί, για µεταφορές ή συσκευασίες εµπορικής φύσης, 
βάζα συντήρησης τροφίµων, πώµατα, επικαλύµµατα και άλλα είδη 
πωµατισµού από γυαλί (εκτός από φιάλες κα 

0 0 130 15 NEO 0 0 -100,0 

7011' Γυάλινες φύσιγγες και γυάλινοι σωλήνες, ανοιχτοί, και µέρη αυτών, χωρίς 
εξαρτήµατα, που προορίζονται για ηλεκτρικούς λαµπτήρες, καθοδικούς 
σωλήνες ή παρόµοιες χρήσεις 

0 0 2.356 220 NEO 0 0 -100,0 

7017' Γυάλινα είδη εργαστηρίου, υγιεινής ή φαρµακείου, έστω και µε αριθµητικές ή 
ογκοµετρικές ενδείξεις (εκτός από δοχεία για τη µεταφορά ή τη συσκευασία, 
καθώς και όργανα, µηχανήµατα και συσκευές για µετρήσεις, πειράµατα και 
ιατρικές χρήσεις του κεφαλαίου 

0 0 1.014 2 NEO 0 0 -100,0 

7018' Χάντρες από γυαλί, αποµιµήσεις µαργαριταριών, πολύτιµων και 
ηµιπολύτιµων λίθων και παρόµοια µικροαντικείµενα από γυαλί και 
τεχνουργήµατα από αυτά (εκτός από αποµιµήσεις κοσµηµάτων). Γυάλινα 
µάτια (εκτός εκείνων που χρησιµοποιούνται για ιατρικές προθέ 

0 0 237 7 NEO 0 0 -100,0 

7114' Είδη χρυσοχοίας και µέρη αυτών, από πολύτιµα µέταλλα ή από κοινά µέταλλα 
επιστρωµένα µε πολύτιµα µέταλλα (εκτός από κοσµήµατα, είδη 
ωρολογοποιίας, µουσικά όργανα, όπλα, ψεκαστήρες αρωµάτων και κεφαλές 
αυτών, πρωτότυπα έργα αγαλµατοποιίας, αντικείµενα 

0 0 1.007 13 NEO 0 0 -100,0 

'7116' Τεχνουργήµατα από µαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια, από πολύτιµες 
ή ηµιπολύτιµες πέτρες ή από σ 

4.249 1 0 0 -100,0 0 0 - 

'7217' Σύρµατα από σίδηρο ή από όχι σε κράµα χάλυβα, περιελιγµένα ακανόνιστα ή 
σε πηνία 

13.860 25.200 0 0 -100,0 0 0 - 

7219' Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα, µε πλάτος >= 600 mm, που 
έχουν ελαθεί σε θερµή ή σε ψυχρή κατάσταση 

0 0 146 80 NEO 0 0 -100,0 

7304' Σωλήνες και κοίλα είδη µε καθορισµένη µορφή, χωρίς συγκόλληση, από 
σίδηρο (εκτός από χυτοσίδηρο) ή χάλυβα 

0 0 260 9 NEO 0 0 -100,0 

7318' Βίδες, µπουλόνια, περικόχλια (παξιµάδια), καρφιά µακριά µε σπείρωµα 
(στριφόνια), άγκιστρα µε σπείρωµα, καζανόκαρφα (πριτσίνια), κοπίλιες, 
σφήνες, ροδέλες (ό. συµπ. τα γκρόβερ και οι ασφαλειοδακτύλιοι) και 
παρόµοια είδη, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από 

34.289 6.650 2.755 194 -92,0 0 0 -100,0 

7607' Φύλλα και λεπτές ταινίες, από αργίλιο, έστω και τυπωµένα ή επικολληµένα σε 
χαρτί, χαρτόνι, πλαστική ύλη ή παρόµοια υποθέµατα), µε πάχος (χωρίς το 
υπόθεµα) <= 0,2 mm (εκτός από τα φύλλα εκτύπωσης της κλάσης 3212 και τα 
στολίδια για χριστουγεννιάτικο δ 

206.378 55.615 29.902 10.775 -85,5 0 0 -100,0 

7612' ∆εξαµενές, βαρέλια, τύµπανα, µπιτόνια, κουτιά και παρόµοια δοχεία (ό. συµπ. 
οι σωληνωτές θήκες και τα σωληνάρια), από αργίλιο, για ύλες παντός είδους 
(εκτός από συµπιεσµένα ή υγροποιηµένα αέρια), µε χωρητικότητα <= 300 l, 
χωρίς µηχανικές ή θερµοτεχνι 

0 0 72 40 NEO 0 0 -100,0 

'7902' Απορρίµµατα και θραύσµατα από ψευδάργυρο (εκτός από τέφρες και 
κατάλοιπα (σκωρίες) της παραγωγής ψευ 

25.175 23.095 0 0 -100,0 0 0 - 

'8113' Κεραµοµεταλλουργικές συνθέσεις και τεχνουργήµατα από 
κεραµοµεταλλουργικές συνθέσεις, π.δ.κ.α. Απορρί 

35.535 53.270 0 0 -100,0 0 0 - 

'8212' Ξυράφια, µη ηλεκτρικές ξυριστικές µηχανές και λεπίδες ξυριστικής µηχανής (ό. 
συµπ. οι ηµιτελείς λεπί 

56.834 1.586 0 0 -100,0 0 0 - 

8301' Λουκέτα, κλειδαριές και σύρτες ασφαλείας (που λειτουργούν µε κλειδί, µε 
συνδυασµό ή µε ηλεκτρισµό), από κοινά µέταλλα. Κλείστρα και συναρµογές 
κλείστρων, µε κλειδαριά, από κοινά µέταλλα. Κλειδιά για τα είδη αυτά, από 

1.000 130 2.547 125 154,7 0 0 -100,0 
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κοινά µέταλλα 

8308' Κλείστρα και συναρµογές κλείστρων, χωρίς κλειδαριά, πόρπες, πόρπες-
κλείστρα, αγκράφες, άγκιστρα, κόπιτσες και παρόµοια είδη από κοινά 
µέταλλα, για ενδύµατα, υποδήµατα, καλύµµατα, δερµάτινα είδη ή για την 
τελική επεξεργασία ή τον εξοπλισµό άλλων ειδών 

0 0 1.984 35 NEO 0 0 -100,0 

'8406' Ατµοστρόβιλοι 2.368.137 3.000 0 0 -100,0 0 0 - 

8411' Στροβιλοκινητήρες, στροβιλοπροωθητήρες και άλλοι στρόβιλοι δι'αερίου 0 0 4.863.658 14.910 NEO 0 0 -100,0 

'8416' Καυστήρες για εστίες που λειτουργούν µε υγρά καύσιµα, µε στερεά καύσιµα 
σε σκόνη ή µε αέρια. Αυτόµατ 

2.011 256 0 0 -100,0 0 0 - 

8425' Πολύσπαστα. Βαρούλκα και εργάτες. Γρύλοι 48.317 5.790 329.236 28.346 581,4 0 0 -100,0 

'8426' Ναυτικά βαρούλκα φορτώσεως. Συρµατοφόροι γερανοί, κυλιόµενες 
γερανογέφυρες, γερανοί εκφόρτωσης και ά 

207.316 101.800 0 0 -100,0 0 0 - 

8432' Μηχανές και συσκευές για τη γεωργία, τη δασοκοµία ή την κηπουρική, για την 
προπαρασκευή ή την καλλιέργεια του εδάφους (εκτός από συσκευές 
ψεκασµού, συσκευές ραντισµού και ψεκαστήρες σκόνης). Κύλινδροι για τη 
διαµόρφωση των πρασιών ή των αθλητικών γηπ 

1.577 123 11.500 123 629,2 0 0 -100,0 

8441' Μηχανές και συσκευές για την επεξεργασία ή την κατεργασία χαρτόµαζας, 
χαρτιού ή χαρτονιού, ό. συµπ. οι µηχανές κοπής παντός τύπου, π.δ.κ.α. 

0 0 2.730 204 NEO 0 0 -100,0 

'8442' Μηχανές και συσκευές (εκτός από τις εργαλειοµηχανές των κλάσεων 8456 
έως 8465) για τη χύτευση ή τη σ 

165.400 76.000 0 0 -100,0 0 0  

'8445' Μηχανές για την προπαρασκευή ή την επεξεργασία υφαντικών υλών. 
Μηχανές για το κλώσιµο, τη σύζευξη ή  

5.970 7.200 0 0 -100,0 0 0 - 

8448' Βοηθητικές µηχανές και συσκευές των µηχανών των κλάσεων 8444, 8445, 
8446 και 8447 (π.χ. ρατιέρες, µηχανικές διατάξεις Jacquard, διακοπής του 
υφαδιού και του στηµονιού, µηχανισµοί αλλαγής σαϊτών). Μέρη και 
εξαρτήµατα που αναγνωρίζονται ότι προορίζοντα 

2.897 140 4.000 130 38,1 0 0 -100,0 

8456' Εργαλειοµηχανές για την αφαίρεση υλών παντός τύπου, που λειτουργούν µε 
ακτίνες λέιζερ, δέσµες φωτός ή άλλων φωτονίων, υπερήχους, 
ηλεκτροδιάβρωση, ηλεκτροχηµικές µεθόδους, δέσµες ηλεκτρονίων ή ιόντων ή 
εκτόξευση πλάσµατος (εκτός από συσκευές καθαρισµο 

0 0 8.400 32 NEO 0 0 -100,0 

8472' Μηχανές και συσκευές γραφείου (π.χ. πολύγραφοι εκτογραφικού τύπου ή 
µεµβρανών, µηχανές εκτύπωσης διευθύνσεων, αυτόµατοι διανοµείς 
τραπεζογραµµατίων, µηχανές διαλογής, µέτρησης ή συσκευασίας χρηµάτων, 
µηχανές για το ξύσιµο µολυβιών, διατρητικές µηχανέ 

0 0 1.026 90 NEO 0 0 -100,0 

8477' Μηχανές και συσκευές για την κατεργασία ή την επεξεργασία του καουτσούκ 
ή των πλαστικών υλών ή για την κατασκευή προϊόντων από τις ύλες αυτές, 
που δεν κατονοµάζονται ούτε περιλαµβάνονται αλλού στο κεφάλαιο 84 

491.887 143.493 120.259 2.213 -75,6 0 0 -100,0 

'8502' Συγκροτήµατα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύµατος και ηλεκτρικοί περιστροφικοί 
µετατροπείς 

24.901 2.914 0 0 -100,0 0 0 - 

8508' Ηλεκτρικά εργαλεία, για χρήση µε το χέρι, µε ενσωµατωµένο ηλεκτρικό 
κινητήρα 

0 0 50.613 12.793 NEO 0 0 -100,0 

'8515' Ηλεκτρικές µηχανές και συσκευές για µαλακή συγκόλληση 
(κασσιτεροκόλληση), για σκληρή συγκόλληση (µπρ 

5.489 2.146 0 0 -100,0 0 0 - 

8527' Συσκευές λήψης για τη ραδιοτηλεφωνία, τη ραδιοτηλεγραφία ή τη 
ραδιοφωνία, έστω και συνδυασµένες, στο ίδιο προστατευτικό περίβληµα, µε 
συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου ή µε ωρολογιακή συσκευή 

0 0 287 18 NEO 0 0 -100,0 

8541' ∆ίοδοι, τρανζίστορ και παρόµοιες διατάξεις µε ηµιαγωγό. Φωτοευαίσθητες 
διατάξεις µε ηµιαγωγό, ό. συµπ. τα φωτοστοιχεία έστω και συναρµολογηµένα 

0 0 440 640 NEO 0 0 -100,0 
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σε αυτοτελείς µονάδες ή µε µορφή πίνακα (εκτός από φωτοβολταϊκές 
γεννήτριες). ∆ίοδοι εκποµπής φωτός. ∆εµέν 

'8712' ∆ίτροχα ποδήλατα και άλλα ποδήλατα (ό. συµπ. τα τρίτροχα µεταφοράς 
εµπορευµάτων), χωρίς κινητήρα 

66.287 4.600 0 0 -100,0 0 0 - 

'8715' Παιδικά αµαξάκια και µέρη αυτών, π.δ.κ.α. 99.251 64.712 0 0 -100,0 0 0 - 

9019' Συσκευές µηχανοθεραπείας. Συσκευές µάλαξης (µασάζ). Συσκευές 
ψυχοτεχνικής. Συσκευές οζονοθεραπείας, οξυγονοθεραπείας ή ταυτόχρονης 
χορήγησης οξυγόνου και φαρµάκων, αναπνευστικές συσκευές για την τεχνητή 
αναπνοή και άλλες συσκευές για αναπνευστική θερ 

0 0 1.125 33 NEO 0 0 -100,0 

9023' Όργανα, συσκευές και πρότυπα για επίδειξη (π.χ. κατά τη διδασκαλία ή σε 
εκθέσεις), ακατάλληλα για άλλες χρήσεις (εκτός από συσκευές εδάφους για 
την εκπαίδευση στην πτήση της κλάσης 8805, αντικείµενα συλλογών της 
κλάσης 9705 και αρχαιολογικά αντικείµε 

1.297 49 150 6 -88,4 0 0 -100,0 

'9107' Χρονοδιακόπτες και άλλοι αποσυµπλέκτες µε δράση που ρυθµίζεται χρονικά, 
µε ωρολογιακό µηχανισµό ή σύ 

1.374 74 0 0 -100,0 0 0 - 

9505' Είδη για γιορτές, καρναβάλι ή άλλες διασκεδάσεις , ό. συµπ. τα είδη για 
ταχυδακτυλουργίες ή για αστεϊσµό, π.δ.κ.α. 

0 0 307 62 NEO 0 0 -100,0 

9612' Μελανοταινίες για γραφοµηχανές και παρόµοιες µελανοταινίες, µε µελάνη ή 
αλλιώς κατασκευασµένες για την αποτύπωση, έστω και τυλιγµένες σε πηνία ή 
κασέτες. Ταµπόν µελάνης, έστω και εµποτισµένα, µε ή χωρίς κουτί 

0 0 407 32 NEO 0 0 -100,0 

9701' Ζωγραφικοί πίνακες (π.χ. ελαιογραφίες, ακουαρέλες, παστέλ) και σχέδια, που 
έχουν γίνει εξ ολοκλήρου µε το χέρι (εκτός από τα τεχνικά και παρόµοια 
σχέδια της κλάσης 4906 και τα βιοµηχανικά προϊόντα που είναι 
ζωγραφισµένα ή διακοσµηµένα µε το χέρι). Κο 

11.800 30 9.000 27 -23,7 0 0 -100,0 

9705' Αντικείµενα συλλογών και συλλογές, ζωολογίας, βοτανικής, ορυκτολογίας ή 
ανατοµίας. Αντικείµενα συλλογών που παρουσιάζουν ιστορικό, αρχαιολογικό, 
παλαιοντολογικό, εθνογραφικό ή νοµισµατικό ενδιαφέρον 

0 0 16.027 1.200 NEO 0 0 -100,0 

 Νέοι Κωδ.   2014 107  2015 86  

 ∆ιακοπή Κωδ.   2013 -44  2014 -65  

 Σύνολο    63   21  

 


