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Ο κλάδος κλωστοϋφαντουργίας και ενδύµατος στην Κίνα 
 

  

 Α. Γενικά 

  

 Η βιοµηχανία παραγωγής υφασµάτων και ιµατισµού στην Κίνα έχει µεγάλη ιστορία ήδη 
από το 1949 και παραµένει ένας από τους σηµαντικότερους και στρατηγικού χαρακτήρα 
κλάδους της οικονοµίας της χώρας.  Ωστόσο οι µεγάλες εξελίξεις και µεταβολές που έχουν 
συµβεί την τελευταία 20ετία κυρίως παγκοσµίως, έχουν επιφέρει δραµατικές αλλαγές στον 
κλάδο αυτό και στην Κίνα. Παρότι η Κίνα είναι ο πρώτος παγκόσµιος εξαγωγέας και 
παραγωγός πολλών ειδών του κλάδου αυτού έχουν διαπιστωθεί σηµαντικά ζητήµατα. Βασικό 
θέµα είναι ότι οι κινεζικές εταιρείες του κλάδου έχουν επικεντρωθεί στην παραγωγή χαµηλού 
κόστους προϊόντων µε σκοπό να ικανοποιήσουν τη ζήτηση σε χώρες µε χαµηλές απαιτήσεις 
και δυνατότητες κατανάλωσης προϊόντων του συγκεκριµένου κλάδου. Παράλληλα οι εταιρείες 
αυτές έχουν χαµηλού επιπέδου διοικητικό επίπεδο διαχείρισης και δεν επιλέγουν να 
υλοποιήσουν αξιόλογες πολιτικές διαφήµισης. Οι τεχνολογικές καινοτοµίες δεν έχουν εισαχθεί 
στον κλάδο στο επίπεδο άλλων κλάδων της βιοµηχανίας και οι απασχολούµενοι σε µεγάλο 
βαθµό είναι ανειδίκευτοι εργάτες µε χαµηλό µισθό. 
 Η Λ.∆. Κίνας (Λ∆Κ) είναι ο µεγαλύτερος παραγωγός βάµβακος παγκοσµίως. Από τις 31 
επαρχίες στην ηπειρωτική Κίνα, οι 24 παράγουν βαµβάκι και 300 εκ. κάτοικοι απασχολούνται 
στον κλάδο. Από το 1978 έως το 1984 η παραγωγή της Λ∆Κ αυξήθηκε σταθερά και έφτασε σε 
ιστορικά υψηλά στα 6,26 εκ. κυβ. τόνους το 1984. Μετά άρχισε να πέφτει στα 4,1-5,7 εκ. 
κυβικούς τόνους για να καταλήξει στα 3,8 εκ. κ.τ. το 1999.  
 Ο κλάδος ενδυµάτων αποτέλεσε από το 1979 που ξεκίνησε η διαδικασία εισαγωγής 
µεταρρυθµίσεων στην κινεζική οικονοµία βασικό τοµέα της οικονοµικής ανάπτυξης. Ήταν 
αυτός που συνέβαλλε αρχικά στην ραγδαία αύξηση των εξαγωγών της χώρας. Οι 
περισσότερες βιοµηχανίες εγκαταστάθηκαν τη δεκαετία του 1980 µέχρι και τις αρχές του 1990 
σε περιοχές κοντά σε παραθαλάσσιες πόλεις. Σήµερα ήδη έχει µεταφερθεί η βιοµηχανία στην 
ενδοχώρα στην προσπάθεια της κυβερνήσεως να προσφέρει θέσεις εργασίας. Η τεχνολογική 
αναβάθµιση έχει ξεκινήσει από τη δεκαετία 2010 και ήδη η Κίνα παρά την µεγάλη επέκταση 
άλλων κλάδων εξακολουθεί να οφείλει το 20% των εξαγωγών της στον κλάδο ενδυµάτων.   
 
 Β. Εξέλιξη των βασικών µεγεθών του κλάδου. 

 
  Σύµφωνα µε στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Λ.∆. της Κίνας (Λ∆Κ) το 
συνολικό ύψος των λιανικών πωλήσεων ενδύµατος, υποδηµάτων, καπέλων και υφασµάτων, 
των επιχειρήσεων µε άνω των 5 εκ. γιουάν ετήσιες πωλήσεις και που απασχολούν προσωπικό 
άνω των 60 ατόµων, ήταν το 2011 795,5 δις γιουάν (117 δις ευρώ) αυξηµένο κατά 24,2% σε 
ετήσια βάση.  
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Πίνακας 1: Συνολική µεταβολή πωλήσεων ένδυσης(ρούχα-υποδήµατα-καπέλα-υφασµάτων 

  

Έτος 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

% 

µεταβολή 

28,7 25,9 18,8 24,8 24,2 17,8 16,3 21,1 

            Πηγή: National Bureau of Statistics of China (NBS)  

 

 Παράλληλα το συνολικό ετήσιο διαθέσιµο εισόδηµα των νοικοκυριών σε αστικές 
περιοχές διευρύνθηκε κατά 8,4% στα 21.840 γιουάν µε τιµές 2011. Αντιστοίχως στις αγροτικές 
περιοχές αυξήθηκε το ίδιο διάστηµα 11,4% σε ετήσια βάση, σε χαµηλότερες απόλυτες τιµές, 
στα 6,977 γιουάν.  
 Τα νοικοκυριά σε αστικές περιοχές ξοδεύουν κατά µέσο όρο το 11% του διαθέσιµου 
εισοδήµατός τους για ενδύµατα κλπ, ενώ στις αγροτικές περιοχές αυτό ανέρχεται σε 7,2%.  
 Οι καταναλωτές στη Λ∆Κ είναι εξαιρετικά φειδωλοί στην αγορά εν γένει ενδυµάτων, 
καθώς σύµφωνα µε έρευνα του Hong Kong Trade Development Council το 90% των 
ερωτηθέντων προέβησαν σε αγορές µονάχα για αντικατάσταση φθαρµένων ρούχων. 
Παράλληλα καταγράφηκε και ένα 50% το οποίο προέβη σε αγορές προϊόντων του κλάδου 
λόγω εκπτωτικών ευκαιριών και διαφηµιστικών προγραµµάτων. 
 Εµπορικά καταστήµατα καθώς και εξειδικευµένα καταστήµατα σε µεγάλα 
πολυκαταστήµατα αποτελούν τα σηµαντικότερα σηµεία πωλήσεων για προϊόντα µε 
αναγνωρισµένη εµπορική φήµη (branded-επώνυµα).  
 Παράλληλα αγορές χοντρικής και υπερ-αγορές (συνήθως πολυώροφα κέντρα που 
φιλοξενούν πολλά καταστήµατα, µικρής επιφάνειας) συγκεντρώνουν προϊόντα χαµηλού 
κόστους, τα οποία είτε δεν διαθέτουν εµπορικό σήµα ή είναι χαµηλής αναγνωρισιµότητας.  
 Το 40% των πωλήσεων ενδυµάτων το 2013 διατέθηκαν στην λιανική µέσω των 
καταστηµάτων (department stores), ενώ το 28,4% σε σηµεία πώλησης λιανικής που είναι 
εξειδικευµένα. Αυτές είναι και οι βασικές κατηγορίες σηµείων πωλήσεων που διαρκώς 
ενισχύονται, ενώ είναι σταθερή η υποχώρηση των άλλων λιανεµπόρων που µέχρι σήµερα 
διέθεταν τέτοια προϊόντα, καθώς οι καταναλωτές δεν είχαν διαµορφώσει κυρίαρχες 
καταναλωτικές τάσεις. 
 

Πίνακας 2: Πωλήσεις ειδών ένδυσης ανά δίκτυο διανομής (%) 2006-2012 

 

% αξία λιανικής 2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012 2013 

Grocery retailers  14.8 15.9 17.1 17.1 17.2 17.3 14.1 13.8 

Department stores  33.1 34.1 35.9 36.2 36.9 37.5 39.3 40.3 

Clothing & footwear 

specialist retailers  
22.8 23.4 25.1 25.6 27.3 27.6 28.5 28.4 

Leisure & personal 

goods specialist 

retailers  

11.4 11.5 11.6 11.7 11.7 11.7 12.6 13.2 

Other non-grocery 

retailers  
17.8 15 10.2 9.3 6.1 4.2 3.9 3.1 

Non-store retailing  0.1 0.2 0.2 0.2 0.8 1.7 1.6 1.2 
 Πηγή: National Bureau of Statistics of China (NBS)  

 

 Είναι επίσης χαρακτηριστικό της συγκρατηµένης καταναλωτικής ροπής στην Λ∆Κ το 
γεγονός ότι σύµφωνα µε στοιχεία του China National Commercial Information Centre (CNCIC) 
οι πωλήσεις της κατηγορίας των ενδυµάτων σε υψηλής ποιότητας κέντρα πωλήσεων 
(department stores, shopping males) ξεπέρασαν το 40% σε ετήσια βάση το 2013, διπλάσιο 
ποσοστό από τον εθνικό µέσο όρο του 21,5%. Ωστόσο τα ειδικά καταστήµατα εξακολουθούν 
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να βρίσκονται χαµηλά µε µόλις 13,2% των συνολικών πωλήσεων το 2013. Σηµειώνεται ότι σε 
αυτήν την κατηγορία εντάσσονται και οι αλυσίδες franchise των υψηλής ποιότητας προϊόντων 
του κλάδου ένδυσης. 
 Η ανοδική πορεία του κόστους των υλικών παραγωγής του κλάδου ένδυσης 
δηµιούργησε ανάσχεση της ανοδικής πορείας στην αγορά.  
 Μετά την εισδοχή της Λ∆Κ στον ΠΟΕ συνυπήρξαν οι δυνατότητες ευκαιρίας και 
πρόκλησης στον κλάδο της αγροτικής οικονοµίας. Η ευκαιρία για αγροτικές εξαγωγές µπορεί 
να αποδειχτεί η ευκαιρία του µέλλοντος, αλλά στην πρώιµη περίοδο της εισόδου στον ΠΟΕ η 
µεγαλύτερη πρόκληση είναι η µεγάλη εισαγωγή αγροτικών (TRQs) η οποία θα µπορούσε να 
επιφέρει µεγάλες αλλαγές. Το µοντέλο ανάλυσης  Jiangsu (Jiangsu Agricultural Policy 
Analysis-JAPA) εφαρµόστηκε ώστε να δηµιουργηθεί ένα σενάριο ανάλυσης οικονοµικό, 
κοινωνικό µε επιδράσεις στο περιβάλλον και στις αγροτικές εισαγωγές. Το µοντέλο ανάλυσης 
αυτό οδήγησε σε φιλελευθεροποίηση του εµπορίου και επέφερε θετικά και αρνητικά στην 
οικονοµική ανάπτυξη. 
 Η Λ∆Κ ήδη από το 1997 απορροφούσε περισσότερο από το 20% της παγκόσµιας 
κατανάλωσης, συµβάλλοντας παράλληλα στο 20% της παγκόσµιας παραγωγής. Πριν το 1993 
οι εγχώριες τιµές βάµβακος ήταν χαµηλές) περίπου 32,91 σέντς ανά παούντ (1 πάουντ 2,2 
κιλά). Το 1999 η Λ∆Κ έγινε καθαρός εξαγωγέας µε 330 χιλ. κυβ. τόνους. Καθώς η αύξηση των 
εξαγωγών της Λ∆Κ δεν ήταν σηµαντική, ενώ παράλληλα η πτώση των εισαγωγών δεν η 
µεγαλύτερη που έχει συµβεί ποτέ η επίδραση αυτών των δυο καταστάσεων ήταν δραµατική. 
Πριν το 1993 η τιµή ήταν χαµηλή σχεδόν 32 σεντς το πάουν. Η κυβέρνηση µε απόφασή της 
ανέβασε την τιµή κατά 47% το 1994 και κατά 29% το 1995 ώστε τελικά η τιµή διαµορφώθηκε 
σε 76,79 σέντς το πάουντ. Από το 1999 η κινεζική κυβέρνηση αποφάσισε την απελευθέρωση 
της τιµής βάµβακος και οι εγχώριες τιµές διαµορφώθηκαν σε 42,02 σεντς το πάουντ, αλλά η 
τιµή τελικώς διαµορφώθηκε µεταξύ 54,72-63,47 σέντς το πάουντ το 2000. Αυτό σηµαίνει ότι το 
κινεζικό βαµβάκι έχασε την ανταγωνιστικότητα στην τιµή που είχε. Μετά το άνοιγµα της αγοράς 
βάµβακος υψηλής ποιότητας βαµβάκι σε χαµηλές τιµές εισήχθει επιρρεάζοντας την παραγωγή 
βάµβακος. 
 
 Γ. Ανάπτυξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος κινεζικών προϊόντων.  
 
 Το κόστος παραγωγής είναι βασικός παράγοντας που διαµορφώνει τον παγκόσµιο 
ανταγωνισµό. Σύµφωνα µε τελευταίες έρευνες η Κίνα ανέκτησε το 2004 το ανταγωνιστικό 
πλεονέκτηµα στην παραγωγή βάµβακος. Η αγορά κατά µέσο όρο ανήλθε σε 1110,1 δολ. ΗΠΑ 
ανά εκτάριο η οποία ωστόσο ήταν χαµηλότερη από εκείνη των ΗΠΑ, της Αυστραλίας και του 
Ισραήλ, αλλά υψηλότερη από εκείνη του Πακιστάν και της Ινδίας. Ανάµεσα στους 
διαφορετικούς παράγοντες επίδρασης στο κόστος παραγωγής στην Κίνα, το φυσικό κόστος 
ήταν υψηλό και το εργατικό κόστος σχετικά χαµηλό. 
 Η Κίνα παραδοσιακά έκανε εξαγωγές ειδών ρουχισµού και υφασµάτων καθώς ενώ 
ικανοποιούσε τις ανάγκες της εγχώριας αγοράς ένα σηµαντικό κοµµάτι της παραγωγής της 
κατευθύνονταν για εξαγωγές.  Από το 1990 το ποσό που εξοικονοµήθηκε από την εξαγωγή 
ενδυµάτων και υφασµάτων έφτασε τα 12,5 δις δολ. ποσοστό 20,1% των συνολικών εξαγωγών, 
αλλά το 1997 υπήρξε νέα έκρηξη των εξαγωγών που έφτασε τα 42,9 δις δολ. δηλαδή το 
24,93% του συνόλου των εξαγωγών. Το 1998 οι εξαγωγές υφασµάτων ήταν 42,9 δις δολ. 
πτώση 6% σε σχέση µε το 1997, µείωση 23,34% στο συνολικό ποσοστό εξαγωγών. Η πτώση 
αυτή οφείλεται στην Ασιατική Χρηµατοικονοµική κρίση. 
 Η παγκόσµια κατάταξη της Λ∆Κ στον κλάδο υφασµάτων και ιµατισµού κινήθηκε ανοδικά 
τα τελευταία 30 έτη, ξεκινώντας από την 10η θέση το 1980 και φτάνοντας στην 1η θέση το 
1995. Σύµφωνα µε στοιχεία του ΠΟΕ η αξία των εξαγωγών υφασµάτων και ενδύµατος έφτασε 
το 4,6% του παγκόσµιου συνόλου το 1980 και το 12% το 1995. Ενώ έφτασε το 13,7% το 1997. 
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Με βάση τον όγκο η Κίνα ήταν ο κορυφαίος εξαγωγέας υφασµάτων και ρουχισµού από το 
1997. Το συγκριτικό πλεονέκτηµα της Λ∆Κ στον ρουχισµό και τα υφάσµατα στηρίχτηκε 
πρωτίστως στην µεγάλη εργατική δύναµη. Σύµφωνα µε εκτίµηση της Παγκόσµιας τράπεζας η 
Κίνα είχε εργατικό πληθυσµό περίπου 723 εκ. το 1995, το 29% του παγκόσµιου συνόλου. 
Συγκρινόµενη µε τις άλλες µεγάλες παγκόσµιες παραγωγούς το εργατικό κόστος στην Λ∆Κ 
είναι το χαµηλότερο στην παραγωγή υφασµάτων και το δεύτερο χαµηλότερο στον κλάδο 
ρουχισµού. Η παραγωγή βάµβακος το 2012-2013 µειώθηκε από 6,8 σε 6,74 εκ. τόνους. Η δεν 
κατανάλωση επίσης από 7,7 εκ. σε 7,6 εκ.  
 Οι υποχρεώσεις της Λ.∆.Κ. ένεκα της εισδοχής της στον ΠΟΕ αφορούσαν οπωσδήποτε 
της προσαρµογή της στον αγροτικό τοµέα. Ειδικότερα οι απαιτήσεις του ΠΟΕ σχετικά µε την 
Κίνα επικεντρώθηκε σε συγκεκριµένους τοµείς: πρόσβαση στην αγορά, κρατική στήριξη, 
εξαγωγικές επιδοτήσεις και υγειονοµικά & φυτοϋγειονοµικά µέτρα. Μετά την εισδοχή στον ΠΟΕ 
ωστόσο η πρόκληση συνίστατο στη δηµιουργία ευκαιριών συνάµα µε προκλήσεις. Στο µέλλον 
η ευκαιρία που δίδεται για τις κινεζικές αγροτικές εξαγωγές είναι σηµαντική, αλλά στην πρώιµη 
περίοδο η εισδοχή της Λ.∆.Κ. στον ΠΟΕ και η µεγάλη πρόσκληση ήταν µεγάλες αγροτικές 
εισαγωγές µε βάση δασµολογικές ποσοστώσεις (TRQs-Tariff-rate quota). Παρότι αρχικώς οι 
εκτιµήσεις ήθελαν την Λ.∆.Κ. να αντιµετωπίζει σηµαντικό πρόβληµα στη διασφάλιση ικανών 
ποσοτήτων βάµβακος για την απρόσκοπτη λειτουργία της βιοµηχανίας παραγωγής ενδυµάτων 
και υφασµάτων, ένεκα των TRQ’s, τελικώς η οργανωµένη παρέµβαση στην εξασφάλιση τόσο 
εισαγωγών, όσο και στην επιδότηση των εξαγωγών (µε σχήµατα οπωσδήποτε µη συµβατά µε 
τις αναληφθείσες υποχρεώσεις στον ΠΟΕ) απέβη θετική για την Κίνα. Είναι σαφές εν 
προκειµένω ότι η Κίνα έκαµψε την αντίσταση του ΠΟΕ µέσω πολυσχιδών διαπραγµατεύσεων 
ώστε να εξισορροπήσει αυτή την βασική για την κλωστοϋφαντουργία της µεταχείριση µέσω 
άλλων συστηµάτων εµπορικών εκζητήσεων του διεθνούς εµπορίου, που συνοψίζονται κυρίως 
στην αυξηµένη πρόσβαση σε λοιπούς κλάδους της κινεζικής αγοράς. 
 Τον Απρίλιο 2000 ιδρύθηκε στο Πεκίνο το Εθνικό Χρηµατιστήριο Βάµβακος (China 
National Cotton Exchange, www.cnce.com). Έχει 122 θέσεις διαπραγµατευτών εκ των οποίων 
77 ανήκουν σε κρατικές εταιρείες, 35 σε εταιρείες του κλάδου υφασµάτων και 10 σε εταιρείες 
εισαγωγών και εξαγωγών βάµβακος. Το Χρηµατιστήριο πουλά «παλαιό βαµβάκι» (αποθέµατα 
βάµβακος) και βαµβάκι της επαρχίας Xinjiang , σχεδόν 10.000 κυβ. τόνους ηµερησίως. Παρότι 
το Χρηµατιστήριο αυτό έχει 20 σταθµούς διαπραγµάτευσης σε δίκτυο σε όλη την Κίνα, 
επιτρέπεται να γίνονται συµφωνίες µονάχα στο κεντρικό κτήριο στο Πεκίνο. Στους άλλους 
σταθµούς διαπραγµάτευσης είναι εφικτή µονάχα η παρακολούθηση της διαδικασίας 
διαπραγµάτευσης. 
 Το 2008 δόθηκε η δυνατότητα διαπραγµάτευσης και καινούργιας (τρέχουσας) εσοδείας 
βάµβακος αλλά οι 122 θέσεις διαπραγµάτευσης έχουν στραγγαλίσει την αγορά καθώς στην 
Λ.∆.Κ. δραστηριοποιούνται τουλάχιστον 2000. Η δηµιουργία το 2010 και του Χρηµατιστηρίου 
Εµπορευµάτων της Σαγκάης έδωσε διέξοδο στην ασφυξία της αγοράς και µέσω της 
πλατφόρµας διαπραγµάτευσης (www.cottonchina.org/english/intro/index.htm) διεύρυνε τις 
δυνατότητες εισόδου στην αγορά της Κίνας. 
 Παράλληλα για πολλά έτη η κυβέρνηση της Λ.∆.Κ. δεν επέτρεπε την αγορά «on the 
spot» δηλαδή τη διαµόρφωση τοπικών αγορών στις περιοχές µε την υψηλότερη παραγωγή, 
ώστε να µπορεί να ελέγχει το µονοπωλιακό χαρακτήρα του κλάδου.  
 Η είσοδος της Λ.∆.Κ. στον ΠΟΕ επιβάλλει την ίδρυση Ένωσης Εξαγωγέων Βάµβακος 
και Υφασµάτων. Η προσδοκία της παγκόσµιας αγοράς είναι τούτο να συµβεί ώστε να υπάρξει 
µείωση των περιστατικών εξαγωγών µειωµένης ποιότητας βάµβακος και των προϊόντων της. Η 
Κίνα εξακολουθεί να αποσπά το 28% της παγκόσµιας παραγωγής, το 35% της κατανάλωσης 
και το 43% των παγκόσµιων εισαγωγών (πηγή USA Department of Agriculture).  
 Με την υιοθέτηση εκ µέρους της Λ.∆.Κ. δηµιουργίας αποθεµάτων βάµβακος από το 
2010 και έχοντας σωρεύσει 50 εκ. bales βάµβακος η Κίνα έθεσε ως στόχο για το 2014 τη 
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διαµόρφωση τιµής 1,45 δολ. ανά 2,226 κιλά. Το νέο πρόγραµµα εφαρµόστηκε στην επαρχία 
Xinjiang ενώ στις υπόλοιπες δόθηκε ενίσχυση 0,15 δολ. ΗΠΑ ανά πάουντ. Παράλληλα η 
Λ.∆.Κ. ανακοίνωσε ότι οι ποσοστώσεις εισαγωγής θα περιοριστούν στο ελάχιστο όριο που 
προβλέπει ο ΠΟΕ δηλαδή 4,1 εκ. bales. Βέβαια και για το 2015 εξακολουθεί να µην υπάρχει 
ξεκάθαρη εικόνα για την πολιτική που θα υιοθετηθεί. Από το 2008 η καλλιεργούµενη επιφάνεια 
στην επαρχία Xinjiang διαρκώς αυξάνονταν, ενώ στις υπόλοιπες µειώνεται µε ρυθµό 
περισσότερο του 50%. Στις ανατολικές επαρχίες αναµένεται να υπάρξει µείωση της επιφάνειας 
καλλιέργειας καθώς οι τιµές εσωτερικού στην Κίνα είναι χαµηλότερες από τα προηγούµενα έτη. 
Η παρουσία της απευθείας ενίσχυσης εξυπηρετεί την απορρόφηση της µείωσης, ωστόσο µια 
µείωση άνω του 28% αναµένεται. Παράλληλα συνολικά για το 2015 αναµένεται µείωση 10% 
των καλλιεργουµένων εκτάσεων. Ωστόσο ένεκα της υψηλής αποδοτικότητας της Xinjiang 
συνολικά αναµένεται η σοδειά του 2015 να είναι µειωµένη µονάχα 6% σε σχέση µε το 2014. 
Παράλληλα παρά τη µεγαλύτερη παραγωγική ισχύ των κλωστοϋφαντουργείων τα έτη 2009-
2013 η παραγωγή έπεσε 16 εκ. bales καθώς οι υψηλές τιµές βάµβακος λόγω των τεχνιτών 
ινών (manmade fibers) οδήγησαν τους επενδυτές εκτός της αγοράς.  

Ήδη το 2015 έχει καταγραφεί πτώση 50 σεντς το πάουντ αλλά διατηρείται κοντά στο 1 
δολ. δηλαδή διπλάσια τιµή από αυτή των τιµών πολυεστέρα. Αποτέλεσµα είναι οι µύλοι 
επεξεργασίας βάµβακος να παρουσιάσουν πολύ συγκρατηµένη διεύρυνση το τρέχον έτος. Η 
αλλαγή της πολιτικής για τους παραγωγούς βάµβακος συσχετίστηκε µε µια ανακοίνωση ότι οι 
εισαγωγικές ποσοστώσεις για το 2015 θα περιοριστούν στα όσα προβλέπει ο ΠΟΕ δηλαδή 4,1 
εκ. bales. Λαµβανοµένου υπόψη των µεγάλων αποθεµάτων βάµβακος και των προσδοκιών 
για περιορισµένες ποσοστώσεις οι εισαγωγές της Κίνας προβλέπονται στα 6,2 εκ. bales.  Οι 
προσαρµογές αυτές στην προσφορά και ζήτηση της Κίνας θα επιτρέψουν συγκρατηµένη 
µείωση των αποθεµάτων, περίπου 1,4 bales συνολικά στα 63,2 εκ. bales. Τα αποθέµατα στις 
υπόλοιπες χώρες παραγωγούς είναι 900 χιλ. bales Xinjiang. Αυτό το ύψος των αποθεµατικών 
αποτελεί και το στοίχηµα για την αγορά βάµβακος το 2015. Παράλληλα µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
παρακολουθούν οι αγορές την δυνατότητα παραγωγής πολυεστέρα. Σύµφωνα µε στοιχεία του 
Υπ. Εµπορίου των ΗΠΑ, εκτιµάται ότι η Κίνα το 2015 θα παράξει 220 εκ. bales. Και τούτο 
καθώς η χώρα δεν χρησιµοποιεί την πλήρη παραγωγική δυνατότητά της καθώς οι τιµές 
πολυεστέρα είναι στα χαµηλά της δεκαετίας του ’50.  
 Είναι χαρακτηριστικό ότι στην µεγάλη αγορά των ΗΠΑ, που διαµορφώνει τη διεθνή 
ζήτηση, οι τιµές πολυεστέρα αντανακλούν την κινεζική επίδραση. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα 
χειροποίητα ενδύµατα µε πολυεστέρα κινεζικής προέλευσης και οιοδήποτε άλλο ένδυµα από 
βαµβάκι άλλης χώρας ή χειροποίητο ένδυµα άλλης χώρας από πολυεστέρα έχουν διαφορά 
τιµής 30-35% υπέρ των κινεζικών. 
  
 
 ∆. Εξελίξεις και προοπτικές. 
 
 Σύµφωνα µε το State Textile Bureau η κινεζική βιοµηχανία κλωστοϋφαντουργικών 
πρέπει να καταβάλλει ιδιαίτερη προσπάθεια προκειµένου να αντιµετωπίσει τις δυσκολίες, αλλά 
και να εκµεταλλευθεί τις ευκαιρίες, προέκυψαν από την ένταξη της χώρας στον Π.Ο.Ε. 
 Μετά την κρίση στην νοτιοανατολική Ασία το 1997 και την πτώση του εργατικού κόστους 
που ακολούθησε η Κίνα έχασε ένα συγκριτικό πλεονέκτηµα που είχε στον τοµέα των 
κλωστοϋφαντουργικών, έναν κατ' εξοχή τοµέα έντασης εργασίας. Με δεδοµένη την κατάσταση 
αυτή, όπου το κινεζικό κόστος εργασίας το ανταγωνίζονται πλέον µε παραπλήσιους όρους 
χώρες όπως η Ταϊλάνδη, η Ινδονησία, η Μαλαισία, το Βιετνάµ και άλλες, οι κινεζικές αρχές 
επιδιώκουν την τεχνολογική ανάπτυξη του κλάδου προκειµένου να βελτιώσουν την 
ανταγωνιστικότητά του 
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 Στα πλαίσια των στόχων αυτών, επιδιώκονται συνεργασίες µεταξύ των εγχώριων 
παραγωγών όσο και συγχωνεύσεις για δηµιουργία οικονοµιών κλίµακας προς διευκόλυνση 
εισαγωγής νέων τεχνολογιών ενώ πρόσθετα οι κινεζικές αρχές αποθαρρύνουν στο εξής ξένες 
επενδύσεις που δεν θα διακρίνονται για την εισαγόµενη υψηλή τεχνολογία στον κλάδο. 
Σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις αυτές, συµπληρωµατικές της κινεζικής βιοµηχανίας 
κλωστοϋφαντουργικών µπορούν να είναι µόνο ξένες εταιρείες µε υψηλή τεχνολογία και νέες 
µεθόδους παραγωγής και management. Στις ίδιες εταιρείες προσβλέπουν επίσης οι Κινέζοι για 
την εκπαίδευση του προσωπικού και τη βελτίωση της παραγωγικότητας. 
 Στην εξέλιξη αυτή όµως και την παρούσα υπερπροσφορά προϊόντων του κλάδου µε 
σχετικά χαµηλή ζήτηση συνέβαλε και η γενικότερη κατάσταση του κλάδου στις γειτονικές 
περιοχές του Χονγκ-Κονγκ, της Ταϊβάν και του Μακάο. Όταν στη δεκαετία του '80 το κόστος 
των εργατικών και της χρήσης γης στις ως άνω αυξήθηκε σηµαντικά, λόγω της ταχείας 
παράλληλης ανάπτυξης και άλλων κλάδων των τοπικών οικονοµιών, προκειµένου να 
διασφαλίσουν την ανταγωνιστικότητά τους στις διεθνείς αγορές επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται παραδοσιακά στον κλάδο µετέφεραν την παραγωγή και τη σχετικά 
πεπαλαιωµένη τεχνολογία τους στην κυρίως ηπειρωτική Κίνα. Οι επενδύσεις αυτές ήσαν τότε 
ευπρόσδεκτες αφού εξασφάλιζαν εργασία, εισαγωγή κεφαλαίων και αύξηση εξαγωγών. Με την 
αλλαγή των δεδοµένων αυτών τα 3-4 τελευταία χρόνια άλλαξε και η αντιµετώπισή τους από τις 
κινεζικές αρχές. 
 Χαρακτηριστικό της συµµετοχής των ξένων κεφαλαίων στην κλωστοϋφαντουργική 
βιοµηχανία της Κίνας είναι ότι οι αλλοδαπές ή σινο-αλλοδαπές επιχειρήσεις 
κλωστοϋφαντουργικών αντιστοιχούν στο 1/3 της συνολικής εγχώριας παραγωγής και 
συνεισφέρουν το 40% των κινεζικών εξαγωγών. 
 Ο αυστηρός έλεγχος των νέων επενδύσεων στα κλωστοϋφαντουργικά οδήγησε σε 
µεγάλη πτώση (46%) των ξένων επενδύσεων στον κλάδο κατά το 1997 έτος της µεγάλης 
κρίσης στη νοτιοανατολική Ασία. Οι επενδύσεις στον κλάδο άρχισαν να ανακάµπτουν τα 
επόµενα δύο έτη αλλά µε πολύ χαµηλούς ρυθµούς. 
 Η ένταξη της Κίνας στον Π.Ο.Ε., µε την απελευθέρωση των εξαγωγών 
κλωστοϋφαντουργικών, έδωσε νέα ώθηση στον κλάδο και προσέλκυσε εγχώριες και ξένες 
επενδύσεις που αξιοποίησαν τη ανερχόµενη ανταγωνιστικότητα του κλάδου προσφέροντας 
συγχρόνως σ' αυτήν.  
 Η Κίνα έχει πολύ χαµηλούς δασµούς για τα κλωστοϋφαντουργικά που προσεγγίζουν 
τους αντίστοιχους δασµούς της Ε.Ε. Υπήρξε δε αρκετά γενναιόδωρη στις παραχωρήσεις της 
κατά τις διαπραγµατεύσεις µε την Ε.Ε. για την ένταξή της στον ΠΟΕ και οι δασµολογικές αυτές 
επιβαρύνσεις είναι πράγµατι χαµηλότερες από πολλές άλλες εξαγωγικές χώρες. 
  Παρά το γεγονός αυτό όµως είναι προφανές ότι οι ευρωπαϊκές εξαγωγές 
κλωστοϋφαντουργικών στην Κίνα δεν πρόκειται να ευνοηθούν ιδιαίτερα από τις χαµηλές 
δασµολογικές επιβαρύνσεις. Το κόστος παραγωγής των κινεζικών κλωστ/γικών είναι τόσο 
χαµηλό που η ανταγωνιστικότητά τους, από άποψη τιµών, ελάχιστα θα επηρεαστεί από το 
χαµηλό επίπεδο των δασµών. 
 Είναι χαρακτηριστικό ότι η Κίνα των 1,3 δισ. κατοίκων εισάγει κλωστ/γικά από την Ε.Ε. 
χαµηλότερης αξίας απ' ότι εισάγει το Μπαγκλαντές. 
 Η πολιτική κινήτρων για την προώθηση της ανάπτυξης της αχανούς κεντροδυτικής 
Κίνας που υστερεί σηµαντικά σε σχέση µε τις νοτιοανατολικές περιοχές της χώρας και όπου 
ισχύουν άλλες προτεραιότητες των κινεζικών αρχών όσον αφορά την προσέλκυση 
επενδύσεων αναµένεται ότι θα στρέψει αρκετές επενδύσεις στον τοµέα των κλωστ/γικών, 
παρά τα µειονεκτήµατα της µειωµένης αγοραστικής δύναµης και τα προβλήµατα που 
δηµιουργούνται λόγω της καθυστερηµένης κοινωνικο-οικονοµικής δοµής.  
 Εν τω µεταξύ οι προσπάθειες εκσυγχρονισµού του κλάδου συνεχίστηκαν µε εντατικούς 
ρυθµούς. Το State Textile Bureau προχώρησε στην απόσυρση 10 εκ. περίπου αδρακτιών 
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(spindles) παλιάς τεχνολογίας την περίοδο 1998-2000 ενώ επίσης έλαβε µέτρα για τον 
εκσυγχρονισµό της παραγωγής µεταξιού µε απόσυρση 1 εκ. reels.  
 Με την συνέχιση υιοθέτησης παρόµοιων µέτρων υπολογίζεται ότι θα απολυθούν 
περίπου 250.000 εργάτες, πέραν των 1,2 εκ. εργαζοµένων στον κλάδο βαµβακιού που 
απολύθηκαν στο διάστηµα 1997-98. Στο 40% των ως άνω απολυθέντων δόθηκε πρόωρη 
σύνταξη ενώ το υπόλοιπο 60% απορροφήθηκε από τον τριτογενή τοµέα της οικονοµίας. 
Σήµερα η τάση είναι να αντικατασταθεί η ποσότητα µε την ποιότητα µέσω της εισαγωγής 
καινοτόµων τεχνολογιών στην παραγωγή και τη δηµιουργία νέων προϊόντων. 
 Το ποσοστό των κρατικών κλωστ/γικών επιχειρήσεων στο σύνολο της εγχώριας 
παραγωγής µειώθηκε τα τελευταία χρόνια σηµαντικά και σήµερα αντιστοιχεί σε 20%. Η τάση 
είναι η συµµετοχή των κρατικών επιχειρήσεων να µειώνεται µε αποχώρηση των µη 
παραγωγικών µονάδων ενώ µε την αναδιάρθρωση που προχωρεί παράλληλα επιδιώκεται η 
εξυγίανση όσων µονάδων θα παραµείνουν σε λειτουργία.  
 
 Ε. Προοπτικές εισόδου στην αγορά ενδυµάτων Κίνας. 
 
 Συνολικά στην κινεζική αγορά λιανικής κυριαρχούν οι ευρωπαϊκές ετικέτες υψηλής 
ποιότητας. Είναι χαρακτηριστικό ότι ήδη εδώ και 20 έτη έχουν εισέλθει δυναµικά οι 
µεγαλύτερες αλυσίδες ένδυσης όπως Giorgio Armani, Cerruti, Hugo Boss, Dunhill, Channel, 
Dior, Ermenegildo Zegna, Salvatore Ferragamo και άλλες.  
 Στο µεσαίο και χαµηλό µέρος της αγοράς δραστηριοποιείται ένα µίγµα αλλοδαπών και 
κινεζικών εταιρειών που ωστόσο παράγουν αµφότερες τα προϊόντα τους στην Κίνα. Ένα µικρό 
ποσοστό, διαρκώς αυξανόµενο, από αυτές τις εταιρείες εφοδιάζονται από παραγωγικές 
µονάδες που διατηρούν στις λιγότερο ανεπτυγµένες χώρες (Least Developed 
Countries/LDC's). Είναι χαρακτηριστικό ότι εταιρείες όπως οι Nike, Adidas, Tommy Hilfiger, 
Zara, H&M εφοδιάζονται αποκλειστικά από τα εργοστάσια που διατηρούν στις LDC's. Στη 
Σαγκάη τα προϊόντα στα καταστήµατα της αλυσίδας Zara προέρχονται κατά 90% από 
Bangladesh, Egypt, Morocco, Portugal, Spain, Turkey και Viet-Nam. Χώρες όπως Bangladesh, 
Cambodia, India και Indonesia θα κυριαρχήσουν ως βασικοί προµηθευτές των προϊόντων του 
κλάδου καθώς οι µεγάλες επιχειρήσεις προσπαθούν να εκµεταλλευτούν το καθεστώς χαµηλού 
κόστους στην παραγωγή και να εξασφαλίσουν σηµαντικές υπεραξίες από την αλµατώδη 
ανάπτυξη της κινεζικής αγοράς. Υποδήµατα κατασκευασµένα στο Viet-Nam και την Ισπανία 
κυριαρχούν στις αλυσίδες του Zara, ενώ στα H&M’s και SKUs  το 75% εισάγονται από το 
Bangladesh, Cambodia, India, Indonesia και Turkey. Αντιθέτως είναι επίσης χαρακτηριστικό ότι 
η αλυσίδα λιανικής H&M’s στα σηµεία πωλήσεώς της στην Κίνα προωθεί παπούτσια, καπέλα 
και κασκόλ που παράγονται αποκλειστικά στην Κίνα.  
 Γιγαντιαίοι διεθνείς παίκτες της λιανικής όπως η Wal-Mart και Carrefour επίσης έχουν 
επιλέξει να παράγουν πολλά από τα προϊόντα που προωθούν (κυρίως εκείνα του private 
labeling) στην Κίνα.  
 Οι κινεζικές εταιρείες του κλάδου ενδύµατος δεν έχουν αρχίσει ακόµα να διαµορφώνουν 
πολιτικές µεταφοράς της παραγωγής τους σε χώρες LDC's πρωτίστως ένεκα των δεσµεύσεων 
της κρατικής πολιτικής, κάτι που όµως εκτιµάται ότι θα αλλάξει µεσοπρόθεσµα καθώς η 
υλοποίηση εκ µέρους της Κίνας του στρατηγικού δρόµου του µεταξιού, αποσκοπεί και στην 
εκµετάλλευση ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων σε άλλες χώρες, που είναι ενταγµένες σε αυτό 
το σχέδιο. 
 Καθώς οι χώρες LDC's προσπαθούν να εκµεταλλευτούν την παγκόσµια οικονοµική 
συγκυρία έχουν επικεντρωθεί στον εφοδιασµό και ικανοποίηση της ζήτησης της κινεζικής 
αγοράς κυρίως µέσω των αλλοδαπών επιχειρήσεων που έχουν εγκατασταθεί σε αυτές, αλλά 
και µέσω νέων δικών τους επιχειρήσεων ώστε η εγγύτητα µε τη µεγάλη αγορά της Κίνας και 
των ΗΠΑ να δηµιουργήσει σηµαντικές υπεραξίες για τις οικονοµίες τους.  
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 Καθώς η Κίνα έχει αναδειχθεί στον µεγαλύτερο καταναλωτή ιµατισµού παγκοσµίως µε 
20,34 kg ανά κάτοικο το 2008 και 28,52 kg το 2012 είναι σαφές ότι η εγχώρια ζήτηση µπορεί 
και προσελκύει το ενδιαφέρον πολλών παραγωγών του παγκόσµιου ανταγωνισµού.  
 Βασικό χαρακτηριστικό της κινεζικής αγοράς είναι ο δυισµός της, ορισµένοι τον 
αποκαλούν και διχασµό, καθώς από το 1,3 δις του πληθυσµού της το 53,41% είναι κάτοικοι σε 
ηµιαστικών και αγροτικών περιοχών. Παρά τη σηµαντική άνοδο του γενικού εισοδήµατος της 
χώρας, εκείνο των αγροτικών περιοχών εξακολουθεί να αποτελεί το 30% εκείνου των αστικών 
περιοχών κυµαινόµενο περίπου στα 6,235 γιουάν µηνιαίως (περίπου 881,86 ευρώ). Η 
δυναµική που αναµένεται ότι σταδιακά θα προστεθεί στην συνολική ζήτηση από την αύξηση 
του επιπέδου του εισοδήµατός τους, είναι κάτι στο οποίο προσβλέπουν οι µεγάλες αλυσίδες 
λιανικής που ήδη δραστηριοποιούνται στην Κίνα και προσβλέπουν σ’ αυτό. 
 Περαιτέρω υπάρχει και επιµερισµός της αγοράς των αστικών κέντρων καθώς η 
κατανάλωση σε αυτές είναι διαφορετική. Ειδικότερα αναφορικά και µε το κλάδο του ενδύµατος, 
η κατανάλωση των αστικών κέντρων επιµερίζεται ως ακολούθως σύµφωνα µε την κατάταξή 
τους ανά άξονα ανάπτυξης (tier):  
 - στον πρώτο άξονα εντάσσονται περιοχές που βρίσκονται στην ανατολική Κίνα και 
εκτείνονται κατά µήκος της ακτογραµµής, περιλαµβάνοντας και την περιοχή του Yangtze River 
Delta, Pearl River Delta και Bohai Gulf Metropolitan Rim. Στην περιοχή αυτή υπάρχουν τα 
κορυφαία αστικά κέντρα της Κίνας τα οποία συγκεντρώνουν την υψηλότερη κατανάλωση στον 
κλάδο του ενδύµατος και συναφών: Beijing, Shanghai, Guangzhou, Tianjin, Hangzhou, 
Shenzhen, Ningbo, Qingdao, και Dalian. Πρόκειται για την περιοχή µε την µεγαλύτερη κατά 
κεφαλήν κατανάλωση, όχι µόνον ενδυµάτων από αλλοδαπές αλυσίδες αλλά και προϊόντων 
πολυτελείας του κλάδου.  
 - ο δεύτερος άξονας περιλαµβάνει τις πόλεις Nanchang, Zhengzhou, Changsha, 
Changzhou, Wuxi και Xi'an των οποίων ο πληθυσµός κυµαίνεται µεταξύ 4 και 8 εκ. κατοίκων. 
 - ο τρίτος άξονας περιλαµβάνει πόλεις που ευρίσκονται δυτικά, βορειοδυτικά και 
νοτιοδυτικά της χώρας, οι οποίες είναι αποµακρυσµένες από τις παράλιες περιοχές.  
 Όλες οι µεγάλες αλυσίδες ειδών fashion εγκαταστάθηκαν πρώτα στη Shanghai και 
κατόπιν επεκτείνανε τη λειτουργία τους στον πρώτο άξονα, πρακτική που είναι ενδεικτική της 
σηµασίας που έχει η οικονοµική δυνατότητα των κατοίκων της Σανγκάης για τη διαπίστωση 
γενικών προτιµήσεων ζήτησης του κλάδου.  
 Όλοι οι δραστηριοποιούµενοι στον κλάδο ενδύµατος και υπόδησης στην Κίνα έχουν 
υπόψη τους ότι πρόκειται για τη µεγαλύτερη αγορά µε γυναικείο πληθυσµό και ότι προσεχώς, 
ένεκα της υιοθέτησης της πολιτικής για δεύτερο παιδί, θα υπάρξει διόγκωση της ζήτησης για 
παιδικά ενδύµατα. Αµφότεροι οι παράγοντες δίδουν σηµαντικές προοπτικές για όσους 
επιδιώκουν να σχεδιάσουν την είσοδό τους στην αγορά της Κίνας.  
Βασική προϋπόθεση για την είσοδο στην αγορά της Κίνας είναι η διασφάλιση καθεστώτος 
κατηγοριοποίησης των εισαγοµένων προϊόντων ως προελεύσεως από χώρα µε την οποία η 
Κίνα έχει προτιµησιακό δασµολογικό καθεστώς (MFN). Η Κίνα λόγω της εντάξεώς της στο 
ΠΟΕ δεσµεύτηκε για αποκλιµάκωση των υψηλών δασµολογικών επιβαρύνσεων οι οποίοι 
έπρεπε να µειώνονται ετησίως από το 2001 µέχρι το 2010, οπότε και διαµορφώθηκαν στο 
επίπεδο του 9,8% σύµφωνα µε τις υποχρεώσεις της χώρας. Σήµερα η Κίνα επιβάλλει δασµούς 
στα προϊόντα ενδύµατος (HTS 61- 62) που κυµαίνονται στο 14-25% εκτός από τα εσώρουχα 
που δασµολογούνται µε 1-3% χαµηλότερα από την κάθε κατηγορία υλικών που 
κατατάσσονται.  
 Σηµειώνεται ότι εννέα τοµείς προϊόντων των δασµολογικών κατηγοριών HTS 61-62 
έχουν εξαιρεθεί από τη συµφωνία µε τον ΠΟΕ και έχουν διαφορετική δασµολογική 
επιβάρυνση. Πρόκειται προϊόντα πουλόβερ και jerseys µε πρώτη ύλη µαλλί και κασµίρ τα 
οποία έχουν 25% δασµό. Επίσης τα πανωφόρια και γενικά βαρύς ρουχισµός επιβαρύνονται µε 
25% δασµό. 
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 Αναφορικά µε τις δασµολογικές επιβαρύνσεις για προϊόντα από τις χώρες LDC's 
υπάρχουν τρία διαφορετικά καθεστώτα που ισχύουν στην Κίνα (βλ. παράρτηµα) και τα οποίου 
δηµιουργούν ευνοϊκό καθεστώς για τις εξαγωγές των χωρών αυτών, κάτι που προσπαθούν να 
αναδεχτούν και οι αλλοδαπές που έχουν παραγωγικές µονάδες στις χώρες αυτές ή απλά 
οργανώνουν την παραγωγή τους σε αυτές τις χώρες µε την πρακτική του outsourcing. Σε κάθε 
περίπτωση είναι σαφές ότι όποιες εταιρείες επιθυµούν να έχουν ανταγωνιστική παρουσία στην 
Κίνα έχουν οπωσδήποτε υπόψη να εκµεταλλευτούν αυτήν τη δυνατότητα.  
 Σηµειώνεται συνοπτικά ότι οι χώρες APTA (Asian Pacific Trade Agreement) εισάγουν τα 
προϊόντα ενδύµατος µε 0,5 έως και 5% χαµηλότερους δασµούς. Αντιστοίχως οι χώρες CAFTA 
(China-Aesean Free trade Agreement) έχουν δασµολογική απαλλαγή για σχεδόν το 90% των 
προϊόντων του κλάδου ενδύµατος.  
 Αναφορικά µε τις λοιπές διαδικασίες εισαγωγής αυτές περιλαµβάνονται στα πρότυπα 
που έχει εκδόσει η αρµόδια κινεζική αρχή δηλαδή το Υπουργείο Εµπορίου και είναι τα GB-
5296.4-1998, GB-18401-2003 και GB-T8685-88. Η Κίνα παράλληλα ήδη από το 2006 έχει 
προσχωρήσει και κυρώσει την διεθνή σύµβαση IPPC International Plant Protection Convention 
και Wood Packaging Mark & Rules.  
 Τα ευρωπαϊκά κυρίως προϊόντα έχουν προνοµιακή πρόσβαση στις καταναλωτικές 
προτιµήσεις όταν πρόκειται για αξία αγοράς άνω των 1.000 γιουάν (141,3 ευρώ περίπου). 
∆ηλαδή όταν κάποιος καταναλωτής προτίθεται να αγοράσει προϊόν σε αυτή την τιµή περίπου, 
σε ποσοστό 95% θα προσανατολιστεί σε εισαγόµενο προϊόν.  
 Ο πλέον ενδεδειγµένος τρόπος εισόδου στην αγορά της Κίνας για µεσαίες και 
µικροµεσαίες επιχειρήσεις της Ευρώπης είναι οπωσδήποτε µέσω συνεργασίας µε ήδη 
δραστηριοποιούµενες αλυσίδες στην κινεζική αγορά (βλ. εταιρείες σχετικού παραρτήµατος). Ο 
διαρκώς αυξανόµενος ανταγωνισµός για είσοδο στην αγορά ενδύµατος στην Κίνα επιφυλάσσει 
επιχειρηµατικές ευκαιρίες αλλά οπωσδήποτε θέλει σηµαντική προετοιµασία σύµφωνα µε όσα 
δεδοµένα παρουσιάζει η αγορά που επιβάλλουν προσεκτικές κινήσεις στη βάση διαµόρφωσης 
σταθερών επιχειρηµατικών συνεργασιών που σταδιακά θα αποδώσουν υπεραξίες σε 
µεσοπρόθεσµο χρονικό ορίζοντα.  
 Στο Παράρτηµα της συνοπτικής έρευνάς µας παρατίθενται σχετικά στοιχεία επαφής που 
θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν για επιχειρηµατική προσέγγιση ενώ το Γραφείο µας 
διαθέτει επίσης και λοιπές βάσεις δεδοµένων τις οποίες προωθούµε κατόπιν σχετικού 
αιτήµατος.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

 

1. ∆ιάγραµµα οργάνωσης εισαγωγών-εξαγωγών για το βαµβάκι. 
  

COTTON IMPORT & EXPORT REGULATING AUTHORITIES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOFTEC 

Ministry of Foreign Trade and Economic Cooperation 

China National Textiles Import & Export 

China Tex Cotton Import & Export Corporation 

Add. 82 Dong An Men st., Beijing 100477, PRC 

Fax. (008610) 6512-4010, Phone (008610) 6512-4034 

General Manager: Wei Miaobien 

Import Department 

Manager: Ding Hongxiang 

Tel. (008610) 6512-4014 

Export Department 

Manager: Wu Keming 

Tel. (008610) 6514-4024 

Overseas Market 

Some Moftec Companies in 

Beijing, Tianjin and Shanghai China Tex Cotton Import & Export Corp. 

Chinese Cotton Mills 
Sino-Foreign Joint Ventures 

COTTON IMPORT CHANNELS 
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Κορυφαίες εταιρείες παραγωγής ενδυµάτων στην Κίνα το 2012. 
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Βασικές διαδικτυακές πλατφόρµες e-commerce 
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Κυριότερες επιχειρήσεις λιανικής ενδύµατος στην Κίνα. 
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Στοιχεία επικοινωνίας µε σηµαντικότερα σηµεία λιανικής κορυφαίων αλυσίδων 
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Αλυσίδες που πωλούν λοιπά είδη ενδύµατος 
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Οργανισµοί σχετικοί µε το ένδυµα στην Κίνα. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


