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 Στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία και η φετινή ημέρα ηλεκτρονικού εμπορίου, 
που έχει καθιερωθεί εδώ και 15 χρόνια από την Alibaba να γίνεται για ένα 24ωρο στις 
11.11 κάθε χρόνο. Στα πρώτα 40 λεπτά της ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης επιτεύ-
χθηκε νέο υψηλό αγορών ηλεκτρονικού εμπορίου, καθώς καταγράφηκαν αγορές 1,6 
δις δολ.  Αγοραστές από 145 χώρες προέβησαν σε αγορές κάθε λογής προϊόντων 
που είχαν τεθεί σε ηλεκτρονική πώληση για αυτήν την ημέρα ειδικώς, που αφιερώνε-
ται στους εργένηδες (singles day).  Το ύψος των αγορών το 2013 ήταν 5,7 δις δολ. 
ενώ η Alibaba δεν έχει ανακοινώσει ακόμα τα σχετικά τελικά στοιχεία για φέτος, ω-
στόσο εκτιμήσεις της αγοράς ανέφεραν ότι πρέπει να υπερβαίνουν τα 11 δις δολ. 
δηλαδή σχεδόν διπλάσιος όγκος αγορών, επιβεβαιώνοντας τη ραγδαία αύξηση του 
ηλεκτρονικού εμπορίου παγκοσμίως και ειδικότερα στην Κίνα. Σημειώνεται ότι ήδη 
ενόψει του δεύτερου μεγαλύτερου γεγονότος που διοργανώνει η Alibaba για ηλε-
κτρονικό εμπόριο που θα λάβει χώρα στις 12/12/14 το Γραφείο μας μερίμνησε ώστε 
να κληθούν και να συμμετάσχουν και εισαγωγείς ελληνικών προϊόντων στην Κίνα. 
Προϋπόθεση για συμμετοχή και έκθεση των ελληνικών προϊόντων προς πώληση είναι 
να υπάρχει  απόθεμα προϊόντων αξίας 500.000 γιουάν (60.000 δολ.) στις εισαγωγικές 
εταιρείες. Το Γραφείο ΟΕΥ Πεκίνο βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για τη δημιουργία 
μόνιμης έκθεσης ελληνικών προϊόντων στο Alibaba.  

Πραγματοποίηση 1ου Workshop για εισαγωγείς ελληνικών προϊόντων στην Κίνα. 

Πραγματοποιήθηκε  στις 5 Νοεμβρίου στην Πρεσβεία Πεκίνου το 1ο Workshop 
για εισαγωγείς ελληνικών προϊόντων στην Κίνα. Οι εισαγωγείς ενημερώθηκαν για σχέ-
δια που είχαν τεθεί υπόψη του Γραφείο ΟΕΥ από ιθύνοντες της πόλης Tianjin και αφο-
ρούσαν δυο προτάσεις, αφενός τη δημιουργία αγοράς προώθησης γνήσιων ευρωπαϊ-
κών προϊόντων και αφετέρου της εταιρείας Group HNA (θυγατρική της Hainan Airlines) 
για GI’s. Προκειμένου να υλοποιηθεί αυτό το εγχείρημα προσφέρουν συνολικά ένα ελ-
κυστικό πακέτο υπηρεσιών υποστήριξης των εισαγωγέων τέτοιων προϊόντων. Το αντί-
στοιχο πρόγραμμα της πόλεως Xi’an επίσης παρουσιάστηκε και είχε παρόμοια στοι-
χεία. Κατόπιν παρουσιάστηκε πρόσκληση από ιθύνοντες της πόλης Dalian, που μας 
είχε διαβιβαστεί από εταιρεία συμβούλων, για συμμετοχή σε επιχειρηματική αποστολή 
στις 21-22 Νοεμβρίου την οποία διοργανώνουν οι τοπικές αρχές και ο επικεφαλής του 
Γραφείου ΟΕΥ έχει κληθεί για να παρουσιάσει τα επενδυτικά προγράμματα της Ελλά-
δος. Ακολούθως παρουσιάστηκε πρόταση του εισαγωγέα κ. Cui Hang αναφορικά με 
ανάληψη από κοινού επιχειρηματικής προσπάθειας εισαγωγέων, σύμφωνα με την ο-
ποία ιδιοκτήτης αλυσίδας σούπερ-μάρκετ (δεκαπέντε) της περιοχής Hubei, πρότεινε την 
άνευ κόστους (π.χ. δικαιώματα ραφιού, συμμετοχής σε έξοδα προώθησης κ.α.) διάθεση 
χώρου για πώληση 800 προϊόντων. Παράλληλα πρότεινε και άλλη επιχειρηματική 
προσπάθεια που θα μπορούσε να αναληφθεί από κοινού και αφορά τη συμμετοχή ει-
σαγωγέων στην προώθηση ελληνικών προϊόντων σε υπερ-χώρο αγορών (Mall) ο ο-
ποίος ονομάζεται «Aegean» και έχει ιδρυθεί από κινέζους και Τούρκους επενδυτές. Το 
Γραφείο ΟΕΥ Πεκίνο τόνισε στους εισαγωγείς την ανάγκη ανάπτυξης πρωτοβουλιών 
και διείσδυσης στις αγορές εκτός Πεκίνου. 



 

 

σελ. 2 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΠΕΚΙΝΟΥ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

Η πορεία της κινεζικής οικονομίας κατά το γ΄τρίμηνο του 2014  
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Εθνικού Γραφείου Στατιστικής της Κίνας. 

το ποσοστό αύξησης του ΑΕΠ για το τρίτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους διαμορφώθηκε 
στο 7,3%. Παρόλο που το ποσοστό αυτό κυμαίνεται κοντά στο στόχο της κυβέρνησης, 
«περίπου 7,5%», από πολλές πλευρές εκτιμάται ότι η μελλοντική τάση θα παραμείνει 
πτωτική. Σε σχέση δε με το β΄ τρίμηνο (7,5%) η πτώση θεωρείται αρκούντως σημαντι-
κή. Επιπλέον, το αποτέλεσμα του γ΄ τριμήνου τρέχοντος έτους αποτελεί το χαμηλότερο 
ποσοστό ανάπτυξης για τη χώρα από το α΄ τρίμηνο του 2009. 

Σύμφωνα πάντως με αναλύσεις, η εν λόγω εξέλιξη δεν αποτελεί έκπληξη δεδο-
μένου ότι στην κινεζική οικονομία λαμβάνουν χώρα μια σειρά από σημαντικές μεταρ-
ρυθμίσεις όπως η αλλαγή μοντέλου ανάπτυξης ήτοι από το εξαγωγικό στην αύξηση της 
εσωτερικής κατανάλωσης και διαρθρωτικές αλλαγές σε πολλούς επί μέρους τομείς. Ο 
κύριος λόγος της πτώσης του ΑΕΠ κατά το τρίτο τρίμηνο είναι η μείωση των επενδύ-
σεων και κυρίως η μείωση της αγοράς ακινήτων η οποία έφτασε το -1,6%. Βέβαια η 
εκτίμηση αυτή φαίνεται να υποχωρεί, ενόψει της εφαρμογής των νέων μέτρων στήριξης  
που αποφάσισε η κυβέρνηση μόλις στο τέλος του περασμένου Οκτωβρίου. 

Επιπλέον, μετά από δεκαετίες φρενήρους ανόδου του ΑΕΠ η πτωτική αυτή τάση 
θεωρείται λογική δεδομένης της επίτευξης ενός ικανοποιητικού επιπέδου ανάπτυξης. 
Για την περίοδο 2003 έως 2007 ο μ.ο. ανάπτυξης του ΑΕΠ ήταν 11.7% ενώ μεταξύ των 
ετών 2008 με 2013 (έτη παγκόσμιας οικονομικής κρίσης) ο μ.ο. κυμάνθηκε στο 9% με 
το 2013 να διαμορφώνεται στο 7.7%. Η ένταξη της χώρας στον ΠΟΕ το 2001 ήταν 
καθοριστική για την ανάπτυξη της οικονομίας η οποία βασίστηκε στην ανάπτυξη των 
εξαγωγών, τις εισροές Άμεσων Ξένων Επενδύσεων, και την αστικοποίηση του πληθυ-
σμού. Η αλλαγή όμως των παραγόντων αυτών και κυρίως η μείωση της παγκόσμιας 
ζήτησης, και η μεταβολή της πληθυσμιακής πυραμίδας οδήγησαν στην ανάγκη αντικα-
τάστασης του αναπτυξιακού μοντέλου. 

Σε ότι αφορά τις εκτιμήσεις για το τέταρτο τρίμηνο, αυτές συγκλίνουν στη δια-
τήρηση τουλάχιστον του ίδιου ποσοστού (7,3%) ενώ αναμένεται ότι το συνολικό πο-
σοστό του ΑΕΠ για το 2014 να ανέλθει στο 7,4% ήτοι σημαντικά υψηλό συγκρινόμενο 
με αποτελέσματα άλλων οικονομιών και το οποίο είναι αυτό που προβλέπεται από την 
Παγκόσμια Τράπεζα. Στην επίτευξη του ποσοστού αυτού αναμένεται να συμβάλλουν τα 
μικρής κλίμακας μέτρα τόνωσης της οικονομίας που είχαν ληφθεί τον Απρίλιο του τρέ-
χοντος έτους. Τα μέτρα αυτά και η εν συνεχεία διεύρυνσή τους περιλαμβάνουν, μεταξύ 
άλλων, περικοπή φορολόγησης για τις ΜΜΕ, επιτάχυνση σιδηροδρομικών έργων και 
έκπτωση ως και 30% σε στεγαστικά δάνεια για αγορά πρώτης κατοικίας ή σε όσους 
έχουν αποπληρώσει προηγούμενα δάνεια. Από κυβερνητικές πηγές πάντως αναφέρε-
ται πως παρά το γεγονός ότι επιδιώκεται η επίτευξη του στόχου του 7,5% αύξησης του 
ΑΕΠ, ουσιαστικότερος στόχος καθίσταται η διαρκής αύξηση του ρυθμού απασχόλησης 
και της αύξησης του ατομικού εισοδήματος. 

Αντίστοιχα και η βιομηχανική παραγωγή σημείωσε μείωση κατά 0,3% το εννε-
άμηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου σε σχέση με το α΄εξάμηνο του έτους και διαμορφώ-
θηκε στο 8,5%. Η πτώση στον τομέα αυτό, πέραν της μείωσης της παγκόσμιας ζήτησης 
αποδίδεται και στις διαρθρωτικές αλλαγές στον τομέα προκειμένου να αντιμετωπιστεί 
το πρόβλημα της πλεονάζουσας παραγωγής σε κάποιους βασικούς τομείς.  



 

 

σελ. 3 Τεύχος 3ο 8-14/11/2014 

22η Σύνοδος APEC στο Πεκίνο (10-11/11/2014)  
Η υιοθέτηση της Διακήρυξης της 22ας Συνόδου των οικονομικών ηγετών του 

APEC και η Δήλωση για την επέτειο των 25 ετών δημιουργίας του APEC ήταν τα κεί-
μενα που κατέγραψαν τη σημαντική εξέλιξη στη συνεργασία των χωρών Ασίας και 
Ειρηνικού. Κυριότερα θέματα που η Σύνοδος βοήθησε ώστε να υπάρξει σημαντική 
πρόοδος ήταν : η συμφωνία για την υιοθέτηση Οδικού Χάρτη προώθησης της διαδικα-
σίας δημιουργίας Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών Ασίας-Ειρηνικού (Free Trade Area of 
the Asia-Pacific/FTAAP) και η διαμόρφωση σχεδιασμού για την περιφερειακή σύνδεση 
και τη δημιουργία διασυνοριακού δικτύου ώστε να ενισχυθεί η διακρατική συνεργασία 
σε θέματα καταπολέμησης της διαφθοράς. 

Αξίζει να αναφερθεί ότι στα πλαίσια της Συνόδου, οι συμμετέχουσες χώρες 
συμφώνησαν στην ανάδειξη των τομέων των οικονομικών μεταρρυθμίσεων, της νέας 
οικονομίας, της ανοιχτής συνεργασίας, της καινοτόμου ανάπτυξης και της αστικοποίη-
σης στους πέντε πυλώνες που θα επικεντρωθεί η μελλοντική συνεργασία ώστε να υ-
πάρξει αποφασιστική πρόοδος στη λειτουργία του APEC και δυναμική παρέμβαση 
στην οικονομική ανάπτυξη της. 

Ο Πρόεδρος τη Κίνας κ. Xi Jinping σε ομιλία του προς 1500 ανώτατα στελέχη 
επιχειρήσεων από χώρες μέλη του APEC, που συμμετείχαν στην APEC-CEO Summit 
(8-10/11/14 ) , παρουσίασε την εικόνα της κινεζικής οικονομίας σύμφωνα με τα νέα 
δεδομένα που διαμορφώνονται ένεκα της διαπιστωθείσας επιβράδυνσης του μέσου 
ρυθμού ανάπτυξης για την επόμενη 10ετία, ο οποίος θα είναι 7% χαμηλότερος σε 
σχέση με 12% που ήταν την περασμένη δεκαετία. 

Η ενδυνάμωση των μεταρρυθμίσεων με την υιοθέτηση φιλελεύθερων μέτρων, 
το άνοιγμα του κλάδου των υπηρεσιών, η υιοθέτηση σε κάθε επίπεδο οικονομικής 
δραστηριότητας της καινοτομίας ως βασικού παράγοντα αναδιάρθρωσης των οικονο-
μικών σχέσεων των εμπλεκομένων παραγόντων στην αναπτυξιακή διαδικασία, βρέ-
θηκαν στο επίκεντρο της εισήγησης του κινέζου προέδρου. Από την πλευρά τους τα 
ανώτατα στελέχη των χωρών του APEC ανέδειξαν στις συναντήσεις τους την καινοτο-
μία ως το μοναδικό θέμα που θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο εξειδικευμένων 
πολιτικών εκ μέρους όλων των κυβερνήσεων των κρατών μελών του APEC. Σημειώ-
νεται ιδιαίτερα το γεγονός ότι CEO κινεζικών εταιρειών, κυρίως από το φαρμακευτικό 
κλάδο, κάλεσαν όλους να επικεντρωθούν στην αυστηροποίηση του θεσμικού πλαισίου 
για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων (IPR’s). Ειδικώς δε το ενδιαφέρον 
τους επικεντρώθηκε στη συσχέτιση των εξελίξεων στα θέματα αυτά με τις διαπραγμα-
τεύσεις για τη σύναψη των μεγάλων συμφωνιών εμπορίου (Mega Trade Agreements) 
τις οποίες διαπραγματεύεται η Κίνα με ΕΕ, Αυστραλία, ΗΠΑ  ενθαρρύνοντας την αλ-
λαγή στάσης σε σχέση ότι μέχρι σήμερα ίσχυε στην Κίνα.  

Η Κίνα και οι ΗΠΑ στα πλαίσια της συνόδου APEC συνήψαν συμφωνία για 
επέκταση της μείωσης των δασμών σε προϊόντα πληροφορικής, η οποία καλύπτει 
πάνω από 200 προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων ιατρικών μηχανημάτων, GPS, βιντε-
οπαιχνιδιών κ.α. που σύμφωνα με τον Εμπορικό Αντιπρόσωπο των ΗΠΑ (Trade Rep-
resentative) εκτιμάται σε 190 δις δολ. στο παγκόσμιο ΑΕΠ. Βέβαια καταγράφονται ε-
κτιμήσεις, από κινεζικής πλευράς, ότι αυτή η συμφωνία θα ωφελήσει τις αμερικανικές 
εξαγωγές, καθώς τα κινεζικά προϊόντα αυτής της κατηγορίας θα πρέπει να καταστούν 
ανταγωνιστικότερα σε επίπεδο καινοτομίας και αξιοπιστίας για να μπορέσουν να απο-
σπάσουν μερίδιο στην αμερικανικής αγορά.  



 

 

Νέο Θεσμικό  πλαίσιο για ξένους επενδυτές. 

Τέθηκε σε ισχύ νέα νομοθετική ρύθμιση που αφορά τους ξέ-
νους επενδυτές. Οι νέες διατάξεις προβλέπουν ότι το υποχρεωτικώς 
καταβαλλόμενο κεφάλαιο που καταθέτει ο ξένος επενδυτής για να 
ιδρύσει εταιρεία ανέρχεται σε α. 30.000 γουάν (περίπου 3.780 ευρώ) 
για ΕΠΕ (Limited Liability Company), β. 100.000 (περίπου 12.580 
ευρώ) γουάν για μονοπρόσωπη ΕΠΕ και γ. 5 εκ. γουάν (περίπου 
628.900 ευρώ) για Ανώνυμη Εταιρεία. Μέχρι σήμερα δεν υπήρχε 
νομοθετημένο χαμηλότερο όριο καταβολής κεφαλαίου, ωστόσο προ-
βλεπόταν το 30% να είναι σε μετρητά. Η ρύθμιση αυτή επιτρέπει 
πλέον τη συμβολή σε ίδρυση επιχείρησης από ξένο επενδυτή και με 
άλλα πάγια ή άυλα μέσα.  Ο καθορισμός 15-20% ως ελάχιστου πο-
σοστού αρχικής καταβολής, έχει χρονικό όριο πραγματοποίησης ε-
ντός 2-3 ετών από την ίδρυση της εταιρείας.  Μέχρι σήμερα δεν υ-
πήρχε σχετική ρύθμιση. Το 30% του υποχρεωτικώς καταβαλλόμενου 
κεφάλαιου επιβάλλεται να έχει καταβληθεί (μέσω κατάθεσης σε τρά-
πεζα ή με άλλο ευχερή τρόπο διακίνησης του ρευστού). Παρομοίως 
με τα παραπάνω δεν υπήρχε ρύθμιση μέχρι σήμερα.  Η επιβεβαίωση 
καταβολής θα γίνεται στο εξής με απλή υποβολή σχετικής ανακοίνω-
σης ενώ μέχρι σήμερα ίσχυε υποχρέωση υποβολής πιστοποιητικού 
πραγματοποίησης επένδυσης-καταβολής κεφαλαίου στο Υπουργείο 
Εμπορίου της Κίνας, αλλά και έγκριση από το Συμβούλιο Βιομηχανίας  

             σελ. 4  ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΠΕΚΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
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           fax : (+37410) 530449 

e-mail : ecocom-beijing@mfa.gr 
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         Το Γραφείο ΟΕΥ Πεκίνο, αρμόδιο 
για την Κίνα, Ταϊβάν και Μογγολία, είναι 
στη διάθεση των επιχειρήσεων που επι-
θυμούν να αναζητήσουν την προώθηση 
των προϊόντων τους στην αναπτυσσόμε-
νη αγορά της Κίνας. Παρακαλούμε να 
μας αποστείλετε σχετικώς αιτήματα και 
παρατηρήσεις σας αναφορικά με θέματα 
που δημοσιεύονται στο παρόν ενημερωτι-
κό δελτίο. 

Πτωτική πορεία άμεσων ξένων επενδύσεων στην Κίνα. 

Κατά τους πρώτους οκτώ μήνες του 2014, οι ΑΞΕ στην Κίνα μειώθηκαν κατά 1,8% σε 78,3 δις δολ. Ο 
εκπρόσωπος του Υπουργείου Εμπορίου κ. Shen Danyang απέδωσε την πτώση στην εξασθένηση της πα-
γκόσμιας οικονομίας, στη διακύμανση του γιουάν και την αύξηση του κόστους παραγωγής η οποία έκανε τις 
επενδύσεις σε μικρού μεγέθους βιομηχανικές επιχειρήσεις (low-end) λιγότερο ελκυστική. Πέρυσι, το μέσο 
κόστος παραγωγής στην Κίνα ήταν 30% χαμηλότερο σε σχέση με τις ΗΠΑ, ανέφερε. Συνακόλουθα, οι ΑΞΕ 
στον τομέα της μεταποίησης της Κίνας κατά τους πρώτους οκτώ μήνες μειώθηκαν κατά 15,7% σε σύγκριση 
με ένα χρόνο νωρίτερα, και το μερίδιό της στο σύνολο των εισερχόμενων επενδύσεων υποχώρησε στο 35%. 
Συγκριτικά, οι ΑΞΕ στον κλάδο των υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 8,9% την ίδια περίοδο, αντιπροσωπεύοντας 
το 55% του συνολικού μεγέθους. Εκτίμηση του κ. Shen είναι ότι οι ΑΞΕ το 2014 θα μπορούσαν να ανέλθουν 
τελικώς σε 120 δις δολ. Οι επενδύσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση μειώθηκαν κατά 17,9% σε ετήσια βάση, 
ενώ από την Ιαπωνία καταγράφηκε η μεγαλύτερη μείωση ύψους 43,3%, ενώ από τις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 
16,9%. Καθώς οι εισερχόμενες ΑΞΕ μειώθηκαν, παράλληλα επιβραδύνθηκε και ο ρυθμός των εξερχόμενων 
ΑΞΕ της Κίνας. Οι μη χρηματοπιστωτικές άμεσες επενδύσεις της Κίνας στο εξωτερικό αυξήθηκαν κατά 15,3% 
κατά τους πρώτους οκτώ μήνες, σε σχέση με το 2013, στα  65,2 δις. δολ. σαφώς σε χαμηλότερα επίπεδα απ΄ 
ό, τι τα προηγούμενα χρόνια που οι ρυθμοί ανόδου ήταν άνω του 20%. 

και Εμπορίου (SAIC- State Administration for Industry and Commerce).  Οι ρυθμίσεις αυτές θα ισχύσουν άμεσα 
για επιχειρήσεις και συμμετοχές ξένων επενδυτών μετά την 1.3.2014. Όσοι εκ των ήδη εγκατεστημένων επεν-
δυτών επιθυμούν μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Υπ. Εμπορίου της Κίνας για να ενταχθούν στις πρόνοιες 
της νέας ρύθμισης.  

Η υιοθέτηση του νομοθετικού πλαισίου αυτού, οπωσδήποτε διευκολύνει τους ξένους επενδυτές, ωστό-
σο δεδομένου ότι ήδη από την 1.3.2014 έχει υπάρξει αντίστοιχη προσαρμογή και για τις εγχώριες επιχειρήσεις, 
τούτο καταρχήν δημιουργεί ισότιμους όρους ανάληψης επιχειρηματικής δράσης.  
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