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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

 

 Το περίγραµµα του παγκόσµιου  οικονοµικού τοπίου  

έχει  αλλάξει ριζικά κατά τις δύο  τελευταίες δεκαετίες. Η  

παγκοσµιοποίηση  της παραγωγής και των 

χρηµατοοικονοµικών αγορών καθώς και η ραγδαία 

τεχνολογική πρόοδος έχουν  οδηγήσει σε βαθιές αλλαγές στις  

εθνικές και περιφερειακές  οικονοµίες στα πρότυπα  

απασχόλησης και στην οργάνωση εργασίας.  Ο Έλληνας 

καταναλωτής παρά την µείωση της αγοραστικής του δύναµης  

και τις πιέσεις που δέχεται το διαθέσιµο εισόδηµά του τα  

τελευταία χρόνια, δαπανά µεγαλύτερο ποσοστό του  

εισοδήµατός του  για καταναλωτικά αγαθά, συγκριτικά µε  

κατοίκους άλλων ευρωπαϊκών χωρών. 

 

 Για τον λόγο αυτό η Ελληνική αγορά χαρακτηρίζεται 

ελκυστική από τους ξένους αλλά και ντόπιους οµίλους που  

αναζητούν ευκαιρίες στρατηγικής επέκτασης. Έτσι, 

παρατηρήθηκε ραγδαία εξάπλωση των πολυκαταστηµάτων 

 στα µεγάλα αστικά κέντρα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη , Πάτρα 

κ.λ.π) τα οποία έπληξαν καίρια τις µικροµεσαίες  

επιχειρήσεις .  

 

 Χαρακτηριστικό παράδειγµα η απειλή µε εξαφάνιση 

ενός παραδοσιακού εµπορικού καταστήµατος, του  

παντοπωλείου. Τα τελευταία 20 χρόνια, σύµφωνα µε  στοιχεία 

της ΕΣΥΕ (2009)1 έκλεισαν περίπου  το 70% των 

καταστηµάτων του είδους . Και ενώ τα πρώτα σηµάδια  

κορεσµού της αγοράς των µεγάλων αστικών κέντρων έκαναν  

την εµφάνισή τους µε αρνητικά αποτελέσµατα όχι µόνο για 

τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις  αλλά και για τα ίδια τα  
 

 
1
ΕΣΥΕ ,  2009, «Στοιχε ία  για  το  λιανεµπόριο» 
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πολυκαταστήµατα οι µεγάλοι όµιλοι αναζήτησαν  διέξοδο  

προς την επαρχία και τα µικρότερα αστικά κέντρα. 
 

 Το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο που χαρακτηρίζεται  

αναποτελεσµατικό από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των  

εµπόρων, καθώς  επίσης και η «χαλαρή» εφαρµογή της  

αντιµονοπωλιακής νοµοθεσίας διευκόλυναν τα σχέδια των  

πολυκαταστηµάτων µε αποτέλεσµα να κινδυνεύει η αγορά να 

περιέλθει στα χέρια λίγων µε απρόβλεπτες συνέπειες  αλλά  

και την είσοδο πολλών Κινεζικών καταστηµάτων που συχνά  

λειτουργούν δίχως άδεια. (Ψαρουδάκης, 20061). 

 

 Φυσικό επακόλουθο της εγκατάστασης τέτοιων 

καταστηµάτων, όπως τα κινέζικα καταστήµατα, ήταν η 

συρρίκνωση των  παραδοσιακών τοπικών επιχειρήσεων  οι 

οποίες δυσκολεύονται να ανταπεξέλθουν στον  έντονο  

ανταγωνισµό των  πολυκαταστηµάτων από την µία µεριά και 

των φτηνών προσφορών των Κινέζικων καταστηµάτων από 

την άλλη.  

 

 Αυτό φυσικά έχει δηµιουργήσει ένα πολύ βασικό ζήτηµα 

µιας και η παρουσία Κινέζικων καταστηµάτων σε  πολλές  

αγορές της Αττικής αλλά και της  επαρχίας δηµιουργεί µία  

πολύ αρνητική ατµόσφαιρα για το Ελληνικό παραδοσιακό 

λιανεµπόριο και τις χιλιάδες των οικογενειών που βασίζονται 

από αυτό.  

 

 Η εργασία έχει ως στόχο να αναλύσει τις επιπτώσεις 

από την λειτουργία των Κινέζικων καταστηµάτων στην 

περιοχή της Αττικής και να καταγράψει τις απόψεις των 

Ελλήνων καταναλωτών πάνω σε αυτό το θέµα µέσα  από τα 

αποτελέσµατά της ποσοτικής έρευνας  που θα γίνει.  
 

 

Ψαρουδάκης .Μ . ,  2006,  Πολυκαταστήµατα  και  Μικροµεσαίες  Εµπορικές  Επιχε ιρήσεις .  
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 Σε  ότι αφορά την δοµή της εργασίας, έχει  δύο µέρη. Στο  

πρώτο µέρος γίνεται µία θεωρητική  διερεύνηση  σε  ότι αφορά  

το διεθνές εµπόριο και τις επιπτώσεις του, µαζί µε 

δευτερογενή στοιχεία για τα Κινέζικα µαγαζιά, ενώ στο 

δεύτερο  µέρος γίνεται έρευνα σε δείγµα καταναλωτών ώστε 

να φανούν οι απόψεις τους για την λειτουργία των Κινέζικων  

καταστηµάτων στην Αττική.  
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2. ΤΟ  ∆ΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ  

 

2.1. Περί Παγκοσµιοποίησης  

 

 Η παγκοσµιοποίηση των αγορών,  του κεφαλαίου και 

της εργασίας  (µετανάστευση) αποτελεί  βασικό  

χαρακτηριστικό της σύγχρονης  οικονοµίας. Ο όρος 

παγκοσµιοποίηση  εκφράζει την αυξανόµενη εµπορική και 

χρηµατοοικονοµική  αλληλεξάρτηση  των εθνικών οικονοµιών.  

Το σύγχρονο οικονοµικό περιβάλλον ευνοεί την ελεύθερη  

αγορά, περιορίζει τη σπουδαιότητα των εθνικών  

κυβερνήσεων και αναβαθµίζει  το ρόλο των  διεθνών  

οργανισµών.  

 

 Οι θεσµοθετηµένοι παγκόσµιοι οργανισµοί όπως είναι ο  

Παγκόσµιος Οργανισµός Εµπορίου, το ∆ιεθνές Νοµισµατικό  

Ταµείο και η Παγκόσµια Τράπεζα αλλά και το G71, του  

οποίου ο ρόλος στη διεθνή οικονοµία αµφισβητείται,  

διαθέτουν σήµερα µεγαλύτερη δύναµη παρά ποτέ . Έχουν 

αποκτήσει τη δικαιοδοσία να παρεµβαίνουν στις οικονοµίες  

των ανεπτυγµένων και ιδιαίτερα των αναπτυσσόµενων 

χωρών, να διατυπώνουν στις κυβερνήσεις των διαφόρων  

χωρών συγκεκριµένες υποδείξεις οικονοµικής πολιτικής, να  

προτείνουν και σε κάποιες περιπτώσεις να επιβάλλουν τη  

λήψη οικονοµικών  µέτρων.  

 

 Οι διεργασίες της οικονοµικής  παγκοσµιοποίησης  

βρίσκονται σε  εξέλιξη εδώ και καιρό, αλλά µόλις τα τελευταία 

χρόνια οι θετικές και αρνητικές επιπτώσεις της έχουν  
 

 
1G7: Ο  όµιλος  G7,  των  επτά  κορυφαίων  βιοµηχανικά  ανεπτυγµένων  οικονοµιών  του  

πλανήτη  αποτελείτα ι  από  τις  ΗΠΑ ,  Καναδά ,  Γερµανία ,  Γαλλία ,  Μ .  Βρετανία ,  Ι ταλ ία  και  

Ιαπωνία .  
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γίνει ορατές. Οι αγορές αναπτύσσονται και διεθνοποιούνται 

µέσα από το παγκόσµιο εµπόριο, ενώ από την άλλη 

ισχυροποιούνται τα διεθνή κινήµατα που αντιτάσσονται στην  

παγκοσµιοποίηση  και θέλουν να αλλάξουν τη µορφή της. 

 

 Η παγκοσµιοποίηση περιέχει  θετικά και αρνητικά 

στοιχεία, προκαλώντας έντονη  πολιτική αντιπαράθεση  

ανάµεσα στους  υποστηρικτές και τους πολέµιους της.  

Ανάµεσα στα θετικά της παγκοσµιοποίησης είναι η ευχέρεια  

που παρέχει  στους παραγωγούς να διαθέσουν τα προϊόντα  

σε περισσότερες  αγορές. Οι επιχειρήσεις  έχουν πρόσβαση 

σε  µια παγκόσµια αγορά, στην οποία οι οικονοµικές  

δυνατότητες, αλλά και οι προκλήσεις είναι µεγαλύτερες, 

καθώς αφενός το περιθώριο κέρδους είναι υψηλότερο και 

αφετέρου ο διεθνής ανταγωνισµός είναι σκληρότερος. Οι 

καταναλωτές ευνοούνται από την  παγκοσµιοποίηση καθώς  

έχουν  τη δυνατότητα να αγοράσουν στη καλύτερη  δυνατή  

τιµή, προϊόντα σε  µεγάλη ποικιλία και ανώτερη ποιότητα. 

 

 Η κοινή γνώµη παραµένει διχασµένη για τις πτυχές  και 

τις επιπτώσεις της παγκοσµιοποίησης. Οι υπέρµαχοι της  

παγκοσµιοποίησης προβάλλουν  τα επιχειρήµατα ότι 

αυξήθηκε το  παγκόσµιο εισόδηµα, ευνοήθηκε η 

επιχειρηµατικότητα και η αποτελεσµατικότητα της  

οικονοµίας, ενώ οι πολέµιοι αντιτείνουν τα επιχείρηµατα ότι 

η παγκοσµιοποίηση ενίσχυσε  κυρίως τις πολυεθνικές  

εταιρείες, διεύρυνε  την εισοδηµατική ανισότητα και 

διατήρησε την οικονοµική απόσταση που χωρίζει  τις 

αναπτυγµένες από τις αναπτυσσόµενες οικονοµίες. Η 

χρησιµοποίηση των νέων τεχνολογιών στην παραγωγή και η 

αξιοποίηση τους από τη παγκοσµιοποίηση, προκάλεσε την  

απώλεια εκατοµµυρίων θέσεων  εργασίας. Σήµερα 160 



9 
 

  

εκατοµµύρια άνθρωποι είναι άνεργοι και από αυτούς οι µισοί 

είναι νέοι.  

 

 Η δηµιουργία συνθηκών ελεύθερου  εµπορίου, µε την 

κατάργηση των µέτρων προστατευτισµού που είχαν  

επιβληθεί σε  αυτό από τις κυβερνήσεις που ήθελαν να  

στηρίξουν τις εγχώριες  επιχειρήσεις , αποτελεί βασική  

συνισταµένη της  παγκοσµιοποίησης. Το διεθνές  εµπόριο  

επέτρεψε  στις οικονοµίες να εξειδικευθούν στους  κλάδους 

προϊόντων και υπηρεσιών στους οποίους η κάθε χώρα 

εµφανίζει συγκριτικό πλεονέκτηµα, αγοράζοντας τα  

υπόλοιπα αγαθά από το εξωτερικό . Η µείωση των δασµών,  

των ποσοστώσεων εµπορίου και των γραφειοκρατικών 

περιορισµών ήταν αποφασιστικής σηµασίας για την 

ανάπτυξη του διεθνούς εµπορίου και την ολοκλήρωση των  

οικονοµιών.  

 

 Οι διαδοχικοί γύροι διαπραγµατεύσεων στους οποίους  

συµµετείχαν δεκάδες χώρες  µε το συντονισµό του  

Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, πέτυχαν την άρση των  

εµποδίων στο διεθνές εµπόριο. Ο Παγκόσµιος Οργανισµός  

Εµπορίου έχει  κατηγορηθεί πολλές φορές  από τις  

αναπτυσσόµενες  χώρες  ότι στη διάρκεια των 

διαπραγµατεύσεων εξυπηρετεί  τα εµπορικά συµφέροντα των 

αναπτυγµένων χωρών, οι οποίες σε  µεγάλο βαθµό ελέγχουν  

τη λειτουργία και τις αποφάσεις του  οργανισµού.  
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2.2. Οι όψεις  της  παγκοσµιοποίησης  σε διάφορους 

       τοµείς  

 

Σε  κάθε τοµέα ξεχωριστά η παγκοσµιοποίηση έχει  

επιφέρει  αρνητικά  και θετικά στοιχεία. 

 

Στον τοµέα της ανάπτυξης, µε το νέο διεθνή  

καταµερισµό, η παραγωγικότητα αυξάνεται πιο γρήγορα όταν 

οι χώρες  παράγουν προϊόντα και αγαθά στα οποία έχουν  

συγκριτικό πλεονέκτηµα. Η ελεύθερη  αγορά, ο παγκόσµιος  

ανταγωνισµός και οι φθηνές εισαγωγές διατηρούν χαµηλά τις 

τιµές και έτσι ο πληθωρισµός δεν  µπορεί να επηρεάσει την  

οικονοµική ανάπτυξη. Από την άλλη µεριά τα συγκριτικά  

πλεονεκτήµατα που προκύπτουν από ένα άφθονο  εργατικό 

δυναµικό ή από  τη γεωγραφική θέση ορισµένων φυσικών 

πόρων ωφελούν µόνο τις πολυεθνικές επιχειρήσεις  και όχι 

τις περιοχές  του κόσµου όπου βρίσκονται. Έτσι η  

ανταγωνιστικότητα που στηρίζεται στις τιµές καταδικάζει  

ολόκληρους πληθυσµούς σε  εξαφάνιση.  

 

Στον τοµέα της απασχόλησης  οι διεθνοποιηµένες  

επενδύσεις  δηµιουργούν νέες  θέσεις εργασίας. Οι εισροές  

ξένων κεφαλαίων σε  µια χώρα διατηρούν τα επιτόκια χαµηλά 

και ενισχύουν  την παραγωγική 

διαδικασία. Η ελεύθερη  κυκλοφορία 

ανθρώπων παρέχει φθηνή εργασία 

που διατηρεί χαµηλά το κόστος 

παραγωγής και συνεπώς συντελεί 

στην αύξηση των  νέων επενδύσεων 

και της απασχόλησης. Αντιθέτως,  εκατοµµύρια εργαζόµενοι  

χάνουν τις δουλείες τους λόγω των φθηνών εισαγωγών ή της 

µεταφοράς της παράγωγης στο εξωτερικό. Η εναλλακτική  

λύση της επαγγελµατικής εκµετάλλευσης των µεταναστών  
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έχει  ως αποτέλεσµα ον περιορισµό των διεκδικήσεων και των  

αµοιβών των εργαζοµένων.  

 

Στον τοµέα της πολιτικής, διεθνείς οικονοµικοί θεσµοί 

όπως ο Παγκόσµιος Οργανισµός  Εµπορίου, η Παγκόσµια  

Τράπεζα και το ∆ιεθνές Νοµισµατικό 

Ταµείο, διασφαλίζουν την παγκόσµια 

οικονοµική και κατ ’ επέκταση  την  

πολιτική σταθερότητα. Το άνοιγµα των 

οικονοµικών συνόρων αποµάκρυνε  

τους οικονοµικούς πολέµους. Όµως 

έτσι ο ρόλος του  ΟΗΕ περιορίζεται µε 

αποτέλεσµα να υποκινείτε από τους υπερεθνικούς  

οργανισµούς οι  οποίοι επιβάλλουν την θέληση των 

αναπτυγµένων χώρων στις αναπτυσσόµενες.  

 

Σήµερα, οι νέες ιδέες και οι σπουδαίες επιστηµονικές  

ανακαλύψεις γίνονται γνωστές  ακαριαία µέσω του  

διαδικτύου, ενώ  ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι  

ταξιδεύουν σε κάθε γωνιά του  πλανήτη. Η ελεύθερη  

κυκλοφορία ανθρώπων και προϊόντων , που µεταφράζεται 

ως παγκοσµιότητα, έχει και αρνητικές επιπτώσεις. Η πτώση  

των συνόρων ευνοεί τη διάδοση επιδηµιών και ασθενειών. 

Επίσης, η παγκοσµιοποίηση της  εγκληµατικότητας οδηγεί 

στην παγκοσµιοποίηση της αστυνόµευσης, η οποία απειλεί  

τις ατοµικές ελευθερίες .  

 

Ως προς το παγκόσµιο εµπόριο, η απελευθέρωση  και 

η διεθνοποίηση των επενδύσεων έφεραν άνοδο του βιοτικού 

επιπέδου  των αναπτυσσόµενων χωρών. Τη δεκαετία του 

1990, ένα τρις δολάρια εισέρρευσε στις οικονοµίες τους.  

Σήµερα, το επίπεδο ζωής διπλασιάζεται κάθε δέκα χρόνια 

στην Κίνα, ενώ προηγουµένως για να γίνει αυτό έπρεπε  να 

περάσουν δύο  γενιές. Μειονέκτηµα αποτελούν οι 
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προστατευτικές πρακτικές των αναπτυγµένων χωρών, όταν  

αυτές τους εξασφαλίζουν συγκριτικό πλεονέκτηµα, ενώ  

παράλληλα απαιτούν υποκριτικά από τις αναπτυσσόµενες  

χώρες  να εγκαταλείψουν τις δικές τους. Αυτό έχει  ως  

αποτέλεσµα ένα µεγάλο µέρος του τρίτου κόσµου  να έχει  

µείνει πίσω, χωρίς ελπίδες να ανακτήσει το χαµένο  έδαφος  

και να ενσωµατωθεί στην παγκόσµια οικονοµία.  

 

Στον τοµέα της  επικοινωνίας,  η εξάπλωση των 

τεχνολογιών της  πληροφορικής  έφερε πιο κοντά τους 

ανθρώπους του παγκοσµιοποιηµένου  

πλανήτη. Με την  πτώση των διεθνών 

τελών στις τηλεπικοινωνίες και την 

αλµατώδη άνοδο του παγκόσµιου 

«πληθυσµού» του Ιντερνετ, που 

σήµερα υπολογίζεται σε 250 εκατ, 

ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι 

από τα πιο αποµακρυσµένα µέρη του 

κόσµου έχουν  την δυνατότητα  να 

επικοινωνούν µεταξύ τους. Αντί όµως να γεφυρωθεί το  

«ψηφιακό χάσµα» µεταξύ των βιοµηχανικών και των 

αναπτυσσοµένων  χωρών µεγαλώνει και βαθαίνει σε  

«ψηφιακή άβυσσο». Εκατοµµύρια Αφρικανοί δεν έχουν καµία 

πρόσβαση σε  τηλέφωνο, ενώ πολλοί από αυτούς  δεν θα 

κάνουν πότε στη ζωή τους ένα τηλεφώνηµα. 

 

Στον τοµέα του χρηµατιστήριου,  η παγκοσµιοποίηση  

των τεχνολογιών της πληροφορικής συνετέλεσε  στην 

εντυπωσιακή άνθηση των αγορών  χρήµατος και κεφαλαίου. 

Χάρη σε αυτήν , περισσότερα από 1,5 τρις δολάρια 

διακινούνται καθηµερινά σε  αυτές τις αγορές σε  όλο τον 

κόσµο, 50 – 60 φορές περισσότερα κεφάλαια απ ’ όσα 

διακινούνταν το  1970. Όµως η αστραπιαία ταχύτητα 

κυκλοφορίας του  χρήµατος και ο τεράστιος όγκος των 
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κεφαλαίων κάνει  εξαιρετικά ασταθείς τις διεθνείς  αγορές  

διευκολύνοντας έτσι την κερδοσκοπία. 

 

Η παγκοσµιοποίηση, µε την κατάργηση  του  

προστατευτισµού, έχει  επηρεάσει την κοινωνία . Έχει  

δηµιουργήσει ανοιχτές αγορές και κατ ’ επέκταση ανοιχτές  

κοινωνίες. Το νέο  

ανταγωνιστικό περιβάλλον,  

η πτώση των συνόρων και η 

πρωτοκαθεδρία της 

διεθνοποιηµένης οικονοµίας 

έναντι του εθνικού κράτους  

παρέχουν περισσότερες  

ευκαιρίες σε  όλους τους πολίτες. Εν αντιθέσει µε τα 

παραπάνω ο περιορισµός της κρατικής προστασίας  πλήττει 

κυρίως τις φτωχότερες τάξεις, που δεν είναι σε θέση να 

«αγοράσουν» παιδεία, υγεία, συντάξεις. Οι µετανάστες 

πιέζουν τις τοπικές αγορές εργασίας. Η εισαγόµενη  εργασία 

µαζί µε το κοινωνικό έλλειµµα δηµιουργούν συνθήκες  

κοινωνικού αποκλεισµού, µε συνέπεια την κοινωνική  

αναταραχή και την άνοδο ακραίων ιδεολογιών. 

 

Με την παγκοσµιοποιηµένη οικονοµική ανάπτυξη,  η 

προστασία του περιβάλλοντος γίνεται παγκόσµια 

προτεραιότητα, αφού τα περισσότερα προβλήµατα του  

περιβάλλοντος δεν αντιµετωπίζονται ως τοπικά, αλλά ως 

παγκόσµια. ∆ιεθνείς παγκόσµιοι 

οργανισµοί έχουν  συναινέσει 

οµόφωνα για τον χειρισµό των 

περιβαλλοντικών  κρίσεων. Ο 

περιορισµός όµως του κόστους 

παραγωγής και συνεπώς η αύξηση  

του κέρδους  οδηγεί πολλές ισχυρές  
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χώρες  (ΗΠΑ, Κίνα) να δίνουν µεγαλύτερη προτεραιότητα 

στην οικονοµική  ανάπτυξη παρά στο περιβάλλον. ∆εν  

υπάρχει σήµερα διεθνής αρχή που να µπορεί να επιβάλλει  

κανείς για την προστασία του περιβάλλοντος.  

 

 Ποιά είναι όµως η άποψη των πολιτών σε  παγκόσµιο 

επίπεδο για την παγκοσµιοποίηση; ∆ηµιουργεί τελικά  

περισσότερα προβλήµατα από αυτά που λύνει; Σε αυτό  

ακριβώς το ερώτηµα απαντά η έρευνα1 που πραγµατοποίησε  

η TNS ICAP σε  συνεργασία µε την Gallup International 

Association σε  64 χώρες  σε  5 ηπείρους.  

 

 Τα αποτελέσµατα της έρευνας  αναδεικνύουν ότι η 

πλειοψηφία των πολιτών σε  παγκόσµιο επίπεδο τάσσεται 

κατά της παγκοσµιοποίησης καθώς το 56% πιστεύει ότι 

τελικά η παγκοσµιοποίηση δηµιουργεί περισσότερα 

προβλήµατα από αυτά που λύνει. Η Ελλάδα είναι η χώρα µε 

το υψηλότερο ποσοστό ατόµων τα οποία συµφωνούν µε την 

άποψη αυτή (72%). 

 

 Πιο συγκεκριµένα , στο διάγραµµα 1, στο σύνολο των 64 

χωρών, το 56% των πολιτών συµφωνεί απόλυτα είτε απλώς 

συµφωνεί ότι η παγκοσµιοποίηση  δηµιουργεί περισσότερα  

προβλήµατα από  αυτά που λύνει , ενώ το 30% διαφωνεί 

απόλυτα είτε απλώς διαφωνεί µε την άποψη αυτή. Η περιοχή  

που συγκεντρώνει το υψηλότερο ποσοστό ατόµων τα οποία 

κρίνουν αρνητικά την παγκοσµιοποίηση είναι η Ασία (64%). 

Αντιθέτως, η Αφρική είναι η µόνη περιοχή στην οποία το  

ποσοστό των πολιτών οι οποίοι κρίνουν θετικά την  

παγκοσµιοποίηση  (50%) υπερτερεί  του ποσοστού που την  

κρίνει αρνητικά (41%). 
 

 

 
1  Πηγή :  h t tp : / /d i r . icap.gr/news/ index_gr_7153.asp 
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∆ιάγραµµα  1:  Η  παγκοσµιοποίηση  δηµιουργε ί  περισσότερα  προβλήµατα  από  

  όσα  λύνε ι ;  

 

 Σε επίπεδο χωρών, στο διάγραµµα 2, οι πέντε χώρες  οι 

οποίες τάσσονται περισσότερο από τις άλλες κατά της 

παγκοσµιοποίησης είναι: η Ελλάδα (72%), η Ιαπωνία (71%), 

η Κροατία (70%), η Αυστρία (69%) και η Γαλλία  (67%). 

Αξιοσηµείωτο είναι ότι τρείς από τις πέντε αυτές χώρες  είναι 

χώρες  της ∆υτικής Ευρώπης  και δύο είναι κράτη-µέλη της  

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, το ποσοστό των πολιτών της  

Ελλάδας οι οποίοι απαντούν ότι «συµφωνούν απόλυτα» ότι η  

παγκοσµιοποίηση  δηµιουργεί περισσότερα προβλήµατα από  

αυτά που λύνει φτάνει στο 47%, ποσοστό το οποίο είναι 

σαφώς υψηλότερο από οποιαδήποτε άλλη χώρα (για 

παράδειγµα, στην Κροατία το ποσοστό του «συµφωνώ  

απόλυτα» φτάνει στο 34%, ενώ στην Ιαπωνία είναι µόλις  

9%). 
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  ∆ιάγραµµα  2 :  Οι  5 χώρες  µε  το  υψηλότερο  ποσοστό  «Συµφωνώ» στην  

  ερώτηση :  η  παγκοσµιοποίηση  δηµιουργεί  περισσότερα  προβλήµατα  από  

  αυτά  που  λύνε ι ;  

 

 Αντιθέτως, οι πέντε χώρες  µε το υψηλότερο ποσοστό 

πολιτών που τάσσονται υπέρ της παγκοσµιοποίησης, στο 

διάγραµµα 3, καθώς η πλειοψηφία των πολιτών τους  

διαφωνεί µε την άποψη ότι η παγκοσµιοποίηση δηµιουργεί  

περισσότερα προβλήµατα από αυτά που λύνει, είναι η 

Αλβανία (63%), η Νιγηρία (56%), Ταϊβάν (53%), η Κένυα 

(53%) και η Αίγυπτος (52%). Είναι αξιοσηµείωτο ότι ανάµεσα 

στις πέντε αυτές  χώρες  που είναι θετικά διακείµενες προς  

την παγκοσµιοποίηση δεν υπάρχει  χώρα της Ευρώπης  αλλά 

ούτε και οι Η.Π.Α. 

 
 
 
 
 
 
 



17 
 

  

 

  ∆ιάγραµµα  3:  Οι  5 χώρες  µε  το  υψηλότερο  ποσοστό  «∆ιαφωνώ» στην  

  ερώτηση :  η  παγκοσµιοποίηση  δηµιουργε ί  περ ισσότερα  προβλήµατα  από  αυτά  

  που  λύνε ι ;  
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2.3. Εισαγωγή στο διεθνές εµπόριο  

 

Ο βασικός κανόνας της παγκόσµιας οικονοµίας είναι ότι 

µερικά άτοµα και οργανώσεις σε  αυτόν τον κόσµο είναι 

απολύτως αυτάρκεις. Από την άλλη πλευρά ένα άτοµο το  

οποίο θα περιορίσει τον εαυτό του στην κατανάλωση µε 

τοπικά προϊόντα θα έχει  περιορισµένη ποιότητα 

ζωής. Υπάρχουν  µόνο µερικές χώρες  που µπορούν να 

λειτουργούν ανεξάρτητα από το υπόλοιπο κόσµο και είναι 

δύσκολο να έχουν βασική θέση στην παγκόσµια οικονοµία 

χωρίς επιδιώκουν  να βρουν πόρους  από άλλες χώρες . 

 

 

 

Οι περισσότερες  χώρες  πρέπει να βρουν τρόπους για να 

εισάγουν προϊόντα που είναι απαραίτητα για την ποιότητα  

της ζωής και από  την άλλη πλευρά  να βρουν τρόπους για να 

εξάγουν τα προϊόντα που παράγουν. Το αποτέλεσµα αυτού  

είναι το διεθνές εµπόριο. Οι χώρες  θα πρέπει  να πωλούν και 

αγοράζουν αγαθά για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες  

τους. Ακόµη και αυτάρκεις χώρες  µε τεράστιους πόρους, 

όπως η Κίνα και οι ΗΠΑ, θα πρέπει  να εξετάζουν τις αγορές  
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του εξωτερικού µε σκοπό την εξεύρεση  πόρων . Για να 

δώσουµε ένα παράδειγµα, µια αµερικανική εταιρεία που 

κατασκευάζει υπολογιστές θα πρέπει να εισάγει εξαρτήµατα 

από τρίτες χώρες  όπως η Κίνα και η Ταϊβάν µε στόχο την  

παραγωγή του υπολογιστή σε  µια τιµή που θα επιτρέψει  

στην επιχείρηση  να αυξήσει το µερίδιο αγοράς της αλλά και  

να µπορεί να το προσφέρει  σε χαµηλότερη τιµή από όσο οι  

ανταγωνιστές της . Θα πρέπει να ανιχνεύσει εξωτερικό του 

περιβάλλον, προκειµένου να βρει προµηθευτές που θα  

καταφέρουν να προσφέρουν  εξαρτήµατα στην εταιρεία µε  

φθηνές περιοχές .  Γι ’ αυτό και ένας υπολογιστής µπορεί να 

παράγεται στις ΗΠΑ, αλλά τα περισσότερα από τα τµήµατά 

του είναι δυνατόν να παράγονται σε τρίτες χώρες  όπως η  

Κίνα και η Ταϊβάν. 

 

 Αλλαγές κατά τα τελευταία χρόνια, όπως η 

απελευθέρωση  των αγορών και η δηµιουργία των 

τυποποιηµένων  καταναλωτικών προτιµήσεων , έχουν  

ενθαρρύνει τη διεθνοποίηση ακόµη  και σε  χώρες  που µέχρι 

πρόσφατα αποτελούσαν την απόρριψη της έννοιας της  

επιχειρηµατικότητας και των ελεύθερων  αγορών. Ένα  

παράδειγµα είναι η Κίνα, µια χώρα που µέχρι πρόσφατα είχε  

µια αρνητική στάση έναντι του διεθνούς εµπορίου. Κατά τη 

διάρκεια των τελευταίων ετών το  κοµµουνιστικό καθεστώς  

της Κίνας έχει  ενθαρρύνει τις ξένες επενδύσεις , µαζί µε µια 

σειρά από αλλαγές που επιτρέπονται οι ξένες επενδύσεις  σε  

µια οικονοµία που µέχρι πρόσφατα ήταν κλειστή για τους 

ξένους επενδυτές , όπως και τις εξαγωγές σε πολύ  χαµηλό  

κόστος (Economist, 20101).  

 

 

 
1Economist ,  2010, China 's misunderstood economy,  January 14th 
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 Το παρακάτω γράφηµα δείχνει  τις αλλαγές που  

λαµβάνουν χώρα στην παγκόσµια οικονοµία κατά τα 

τελευταία χρόνια.  

 

 
∆ιάγραµµα  4:  Το  µερίδ ιο  του  Ακαθάριστου  Παγκόσµιου  Προϊόντος  σε  

αγοραστ ική  δύναµη ,  1980-20201  

 

Το παραπάνω  γράφηµα δείχνει το µερίδιο του 

παγκόσµιου ακαθάριστου προϊόντος (σε  αγοραστική  

δύναµη), 1980-2020. Μπορούµε να  δούµε ότι χώρες  όπως η  

Κίνα και η Ινδία που παρουσίαζαν µία καθυστέρηση σε  

σχέση  µε το δυτικό κόσµο το 2010 αποτελούν το βασικό  

παγκόσµιο καταναλωτή, ενώ η  Κίνα - που εντάχθηκε  

πρόσφατα στον ΠΟΕ - θα αφήσει πίσω της ΕΕ και των ΗΠΑ 

σε  ότι αφορά την κατανάλωση.  
 

 

 

 
1
Πηγή :h t tp: / /www.rea l inst i tu toe lcano.org/wps/por ta l / r ie lcano_eng/Content?WCM_GLO

BAL_CONTEXT=/e lcano/Elcano_in /Zonas_in /ARI 100-2007 
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 Όλα τα παραπάνω είναι αποτέλεσµα των αλλαγών στο  

∆ιεθνές εµπόριο. Οι περισσότερες  από τις χώρες που έχουν  

συνειδητοποιήσει  την αξία του  να προσελκύσεις ξένες  

επενδύσεις  και να δηµιουργήσουν τις απαραίτητες  

οικονοµικό κλίµα που θα προωθήσει τις ξένες επενδύσεις  θα  

έχουν  και τα ανάλογα οφέλη.  

 

Από την άλλη πλευρά, εξακολουθούν να υπάρχουν  

ορισµένα θέµατα που αφορούν το διεθνές εµπόριο, όπως και 

οι πολιτικές προστατευτισµού. Οι  Doode et al (1994)1  

σηµειώνουν ότι προστατευτική νοµοθεσία υπό τη µορφή των  

δασµών, των ποσοστώσεων ή ποιοτικούς περιορισµούς του  

εµπορίου µπορούν να γίνουν  εµπόδια µε τροµερές  

οικονοµικές συνέπειες  για τις χώρες  και τα οικονοµικά 

τους. Ναύλα και φόροι επί των εµπορευµάτων που  

διακινούνται στο διασυνοριακό εµπόριο, οι ποσοστώσεις, και 

τα  όρια για το  ύψος  των εµπορευµάτων που µια χώρα 

µπορεί να εισάγει δηµιουργούν προβλήµατά στο διεθνές  

εµπόριο (Doode et al, 1994:59-60)1 . Σε  πολλές περιπτώσεις,  

ακόµη και στις πλέον ανοικτές αγορές όπως οι ΗΠΑ και το  

Ηνωµένο Βασίλειο, θα υπάρξουν ορισµένοι δασµοί για την  

προστασία των  τοπικών προϊόντων από  ξένους  

ανταγωνιστές.  

 

Βέβαια το διεθνές  εµπόριο µπορεί να είναι αποτέλεσµα 

από την µία µεριά της ζήτησης  και της ανάγκης των 

επιχειρήσεων  να επεκταθούν αλλά  και από την άλλη µεριά 

της δηµιουργίας αγαθών σε  πολύ χαµηλό κόστος κυρίως από 

την Κίνα που τα φτηνά αγαθά της έχουν  κατακλείσει  όλες τις 

αγορές µε τα όποια θετικά και αρνητικά στοιχεία.  
 

 
1Doole I .  Lowe R and Phi l l ips C, 1994,  In ternat iona l Market ing strategy,  Uni ted 

Kingdom, In ternat iona l  Thomson Publ ish ing 
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Εν κατακλείδι, το διεθνές εµπόριο διαδραµατίζει 

σηµαντικό ρόλο στις σύγχρονες  οικονοµίες. Όλες  οι χώρες  

µπορούν να επωφεληθούν από το  διεθνές εµπόριο.  Παρόλα  

αυτά υπάρχουν ορισµένες προϋποθέσεις  για να υπάρξει 

επιτυχές  διεθνές εµπόριο για τις χώρες και τις εταιρίες τους,  

και αυτό είναι η µείωση των εµπορικών φραγµών. Σε  πολλές  

περιπτώσεις χώρες  είχαν  αναπτύξει  πολιτικές 

προστατευτισµού  που ήταν καταστροφική για το  διεθνές 

εµπόριο και για τις πολυεθνικές εταιρείες. Το αποτέλεσµα  

ήταν η δηµιουργία των θεσµικών οργάνων, όπως του ΠΟΕ, 

µε στόχο την προστασία του ελεύθερου  εµπορίου σε  µια 

διεθνή κλίµακα και η δηµιουργία ενός σταθερού οικονοµικού  

περιβάλλοντος που θα ωφελήσει το διεθνές εµπόριο  
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2.4. Τρόποι  εισόδου  σε νέες αγορές 

 

 Η θεωρητική αναφορά που ακολουθεί συµπυκνώνει τα  

στάδια, στρατηγικές, πολιτικές  και επιπτώσεις που  

καθορίζουν την διεθνή δραστηριότητα των οργανισµών όταν  

αυτή λαµβάνει χώρα. 

 

2.4.1 Τακτικές και Στάδια ∆ιεθνοποίησης  

 
Οι τακτικές (τρόποι) της διαδικασίας διεθνοποίησης  

κατηγοριοποιούνται σε  δυο µεγάλες κατηγορίες: τις 

«πρωτόγονες» (εξαγωγικού τύπου) και τις «πιο εξελιγµένες». 

Η αξιοσηµείωτη διαφορά µεταξύ αυτών των δυο κατηγοριών  

έγκειται στην τοποθεσία της παραγωγής.  

 

«Πρωτόγονες» τακτικές διεθνοποίησης  

 Σ ’ αυτή την κατηγορία, τα προϊόντα παράγονται στις 

τακτικές µονάδες  παράγωγης στη χώρα έδρα της εταιρείας 

και ακολούθως εξάγονται σε  ξένες χώρες  µε έναν από τους  

ακόλουθους τρόπους:  

 

 Κατευθείαν εξαγωγή:  Μ ’ αυτόν τον τρόπο τα προϊόντα 

που παράγονται στη χώρα εγκατάστασης εξάγονται 

κατευθείαν στην  τρίτη χώρα χωρίς την παρουσία και 

διαµεσολάβηση µεσαζόντων στην χώρα εγκατάστασης.  

Πρέπει να αναφέρουµε ότι οι διαµεσολαβητές ή ενδιάµεσα 

κανάλια διανοµής  στη διαδικασία της κατευθείαν εξαγωγής, 

µπορεί να υπάρχουν στην τρίτη χώρα, µε τη µορφή 

εµπορικών αντιπροσώπων. Είναι η πιο διαδεδοµένη τακτική  

διεθνοποίησης για πολλές εταιρείες του χώρου  που  

ερευνούµε  σ ’  αυτή την εργασία και αυτό γιατί πολλές από  

αυτές είναι µεσαίου µεγέθους εταιρείες µε ανεπαρκείς  

διοικητικές και χρηµατοοικονοµικές  δυνατότητες για να  
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στηρίζουν µια πιο έντονη δραστηριοποίηση τους στις ξένες  

αγορές. Από την  άλλη πλευρά επειδή η Ελλάδα είναι µια 

χώρα µε οικονοµία συνεχώς  αναπτυσσόµενη, οι κατευθείαν  

εξαγωγές αντιµετωπίζονται ως  προτεινόµενες  τακτικές 

διεθνοποίησης σε σχέση  µε άλλες, εξαιτίας του  χαµηλού  

βαθµού αβεβαιότητας που έχουν  και του χαµηλού  κόστους  

συναλλαγών που τις χαρακτηρίζει. (Griff in και Pustay,20051) 

 

 Εξαγωγή µε ενδιάµεσα κανάλια διανοµής :  Στην  

περίπτωση αυτή η εξαγωγή γίνεται µέσα από εξειδικευµένες  

εταιρείες (εξαγωγικές εταιρείες  και εταιρείες  διεθνούς  

εµπορίου) οι οποίες δραστηριοποιούνται στην χώρα 

εγκατάστασης της εταιρείας και έχουν  τη δυνατότητα να 

παράσχουν υπηρεσίες  αντιπροσώπου στην Τρίτη χώρα για 

λογαριασµό της  παραγώγου εταιρείας. Αυτή η  µέθοδος  

ακολουθείται όταν η παράγωγος εταιρεία δεν επιδιώκει να 

παίξει έναν έντονο κατευθείαν ρόλο στην διεθνή αγορά, ή  

όταν αρχίζει τις προσπάθειες της για εξαγωγική  

δραστηριότητα αλλά λόγο έλλειψης εµπειρίας προτιµάει να  

περιορίσει τους ενδεχόµενους  κινδύνους που συσχετίζονται  

µε την εξαγωγική  δραστηριότητα στο ελάχιστο. (Griffin και 

Pustay,20051) 

 

 Χορήγηση  αδείας:  Η χορήγηση αδείας θέτει τα 

όρια µιας συνεργασίας µεταξύ παραγωγού (Χορηγός  άδειας) 

και της εταιρείας που θα χρησιµοποιηθεί από τον παραγωγό  

για να διεθνοποιήσει της δραστηριότητές της. Ο χορηγός  

αδείας δίνει το δικαίωµα στη συµβαλλόµενη εταιρεία στη 

τρίτη χώρα να χρησιµοποιήσει την πατέντα της σε  

αντάλλαγµα πληρωµές για την χρήση της πατέντας.  
 

 

Gr i f f in ,R. and Pustay,M,  2005,  Internat iona l  Business, 4th  Ed.  Pearsonp 
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 Αυτή η τακτική διεθνοποίησης ακολουθείται από τις 

εταιρείες που  έχουν  κατοχυρώσει µε πατέντα την  

τεχνογνωσία τους και τα προϊόντα προστατεύονται µε 

πατέντα. Μ ’ αυτόν τον τρόπο  η εταιρεία εξάγει την 

τεχνογνωσία της µε την υποχρέωση  του παραγωγού σε µια 

Τρίτη χώρα να πληρώνει αποζηµίωση για την χρήση αυτής  

της τεχνογνωσίας ή ακόµα και των σηµάτων της  αρχικής 

παραγωγού εταιρείας. 

 

 Αυστηρή χορήγηση  αδείας:  Αυτή είναι µια πιο  

αυστηρή µορφή χορήγησης αδείας. Ο χορηγός αυτής της  

αδείας απαιτεί από την συµβαλλόµενη εταιρεία να 

δηµιουργήσει ένα είδος επιχείρησης  µε συγκεκριµένες  

προδιαγραφές. Ως εκ τούτου η συµβαλλόµενη  εταιρεία 

καλείται όχι µόνο να παράγει το προϊόν της µητρικής  

εταιρείας βάση κάποιων αυστηρών προδιαγραφών αλλά 

επίσης να υιοθετήσει τις πρακτικές µάρκετινγκ, τιµολόγησης  

και επιχειρησιακής οργάνωσης συσχετιζόµενης  µε το  προϊόν. 

Αυτή η µορφή µεθοδευµένης διεθνοποίησης είναι 

προτιµότερη από  παραγωγούς που έχουν  ένα πολύ ισχυρό  

όνοµα στην αγορά (brand name) και αυξηµένη πιστότητα 

καταναλωτών (customer loyalty). 

 

 2.4.2. Εξελιγµένες Τακτικές ∆ιεθνοποίησης   

 

 Οι πιο εξελιγµένες τακτικές διεθνοποίησης είναι από  

την φύση τους οι µη εξαγωγικού τύπου δραστηριότητες. 

∆είχνουν µια στρατηγική τάση του  παραγώγου προς µια πιο 

δυναµική εισβολή στις διεθνείς αγορές. Η επιλογή µιας  

εξελιγµένης τακτικής διεθνοποίησης προϋποθέτει  µεγάλη  

δέσµευση  εν δυνάµει επενδυµένων κεφαλαίων και 

ανθρώπινων πόρων σε  µια µακροπρόθεσµη χρονική περίοδο  

στις στοχευόµενες  ξένες αγορές. Οι παρακάτω τακτικές  
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διεθνοποίησης ανήκουν σ ’  αυτή την  κατηγορία. Albaum κ.συν  

(2005)1  

 Κατευθείαν Εξωτερική Επένδυση:  Αυτό ο τύπος  

διεθνοποίησης αποτελεί τον τύπο µε την πιο ουσιώδη  

διαφοροποίηση από την «πρωτόγονη» κατηγορία τύπων  

διεθνοποίησης. Η µεταφορά κεφαλαίων της εταιρείας µέσω  

µετοχών και οµολογιών στις ξένες χρηµαταγορές δεν ανήκει  

σ ’ αυτή την κατηγορία, διότι η κατευθείαν  εξωτερική  

επένδυση  έχει  τα παρακάτω χαρακτηριστικά για τον 

οργανισµό που την κάνει:  

 

• Να έχει στην κατοχή της το 100% της επένδυσης  

στην ξένη αγορά εφόσον αυτό είναι ικανός τρόπος να  

προστατεύσει την κατευθείαν εξωτερική επένδυση  της  

εταιρείας και τον έλεγχο της διεθνής της δραστηριότητας. 

 

• Να καταλήξει σε  κοινές  επιχειρηµατικές  

δραστηριότητες  µε ξένους οργανισµούς στην αγορά  

ενδιαφέροντος. Αυτή είναι η επιλογή µακροπρόθεσµης  

συνεργασίας που προϋποθέτει ότι και τα δυο  µέρη θα 

δεχθούν να µοιραστούν το κόστος της επένδυσης , τις 

λειτουργίες και τελικά των κερδών τους από αυτή τους την  

επένδυση . Τέτοιες συµφωνίες συνήθως υλοποιούνται µε την 

δηµιουργία µιας νέας εταιρείας της οποίας το καταστατικό  

προβλέπει όλα τα επιθυµητά από  την συµφωνία σύστασής  

της. 

 

• Να προχωρήσει  σε  συµφωνίες για στρατηγικές  

συµµαχίες. Οι στρατηγικές συµµαχίες είναι ειδικού τύπου  

συµφωνίες κοινής  επιχειρηµατικής δράσης αλλά µε πιο  
 

 
1Albaum, G. ,  Duerr ,  E.,  and Strandskov, J.  (2005),  “ In ternat iona l  Market ing and 

Expor t  Management”,  5 th ed.,  Pearson Educat ion L td 
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µακροπρόθεσµη προοπτική και στενότερη συνεργασία σε 

όλα τα επίπεδα. Οι συνέταιροι σ ’ αυτή την περίπτωση 

συµφωνούν σε  µια αµοιβαία κοινή πορεία µε σκοπό την  

απόκτηση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος µέσα σε  µια 

αγορά χωρίς απαραίτητα να συστήσουν µια νέα εταιρεία της  

οποία το καταστατικό θα βασίζεται στους όρους της  

συµφωνίας µεταξύ των δυο µερών.  

 

 ∆ιοικητικής Φύσεως Συµβόλαια: Σ ’ αυτή την 

περίπτωση µια εταιρεία προµηθεύει µε τεχνογνωσία και 

τεχνολογία µια άλλη εταιρεία πελάτη. ∆ηλαδή η εξαγωγική  

εταιρεία πουλάει  την προµήθεια των γνώσεων της σε  µια 

άλλη εταιρεία χωρίς ωστόσο να υπάρχει κίνδυνος για την  

πρώτη εταιρεία να χάσει το αποκλειστικό προνόµιο πάνω σ ’  

αυτές τις γνώσεις αφού αυτή η ίδια παρακολουθεί την  

παροχή των υπηρεσιών της προς την τρίτη εταιρεία και την  

προφύλαξη των γνώσεων της από το προσωπικό  και τους  

ειδικούς της τρίτης εταιρείας. Μοιάζει µε την  τακτική  

χορήγησης αδείας εκµετάλλευσης πατέντας αλλά είναι  

διαφορετική µέθοδος αφού στην ουσία δεν  γίνεται 

εκµετάλλευση της αποκλειστικής γνώσης του ανήκει στην  

πρώτη εταιρεία. 
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 2.4.3   Οι επιπτώσεις και οι παράµετροι της  απόφασης  

    εισόδου  σε µία ξένη αγορά  

 

 Οι Albaum  κ. συν. (2005)1 παρατήρησαν ότι οι  

πολυεθνικές επιχειρήσεις  (Multinational Corporation) όταν  

αποφασίζουν να εισέλθουν σε µια ξένη αγορά πρέπει να 

καθορίζουν τον τρόπο µε τον οποίο θα εισέλθουν σ ’  αυτή την  

αγορά. Η πολυεθνική εταιρεία έχει πολλές εναλλακτικές 

επιλογές όπως  την επιλογή  της παροχής  άδειας 

εκµετάλλευσης σε  κάποια τοπική εταιρεία ή την κοινή  

εκκίνηση µιας νέας επιχειρησιακής δράσης σ ’ αυτή την  

αγορά σε  συνεργασία  µε µια εγχώρια εταιρεία, ή τέλος µε  

την δηµιουργία µιας νέας εταιρείας  στην ξένη αγορά  που να 

ανήκει εξ ’  ολοκλήρου στη µητροπολιτική εταιρεία. 

 

 Αυτές οι διαφορετικές επιλογές έχουν  και διαφορετικό 

αντίκτυπο σε  θέµατα όπως το βαθµό που η πολυεθνική  

εταιρεία µπορεί να έχει  τον έλεγχο στους πόρους  που θα 

διαθέσει και στο  ρίσκο που θα αναλάβει. Η επιλογή του 

τρόπου διεθνοποίησης που θα υλοποιηθεί είναι αυτή που θα 

κρίνει αν η τελική  έκβαση του εγχειρήµατος είναι επιτυχής ή  

ανεπιτυχής.  

 

 Όσον αφορά τον  έλεγχο που η πολυεθνική µπορεί να 

έχει στις δραστηριότητες της στην ξένη αγορά πρέπει να  

αναφερθεί ότι αυτός είναι περιορισµένου βαθµού  σε µια 

περίπτωση χορήγησης άδειας εκµετάλλευσης,  µεσαίου  

βαθµού σε περιπτώσεις κοινής εκκίνησης επιχειρηµατικής 

δράσης µε µια εγχώρια εταιρεία και υψηλού βαθµού σε  

περιπτώσεις όπου η εταιρεία στην ξένη αγορά ανήκει εξ ’  

ολοκλήρου στην πολυεθνική εταιρεία. Ως πόροι ορίζονται  
 

 
1Albaum, G. ,  Duerr ,  E.,  and Strandskov, J.  (2005),  “ In ternat iona l  Market ing and 

Expor t  Management”,  5 th ed.,  Pearson Educat ion L td 
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όλες εκείνες οι υλικές και αυλές αξίες, ή στοιχεία πάγιου και 

κυκλοφορούν ενεργητικού που δεσµεύονται σ ’  αυτή την 

δραστηριότητα στην αγορά και που εναλλακτική  

χρησιµοποίηση τους σε  άλλες χρήσεις  δεν µπορεί  να γίνει 

χωρίς αυτά να χάσουν σηµαντικό  µέρος της αξίας τους. Γι ’  

αυτό το λόγο η δέσµευση  πόρων από τις πολυεθνικές  

εταιρείες στις δραστηριότητες τους στις ξένες  αγορές, 

αποτελεί πολλές φορές γι ’ αυτές ένα εµπόδιο εξόδου  από µια 

αγορά ακόµα και αν τα πράγµατα σ ’ αυτή την αγορά  

εξελίσσονται µε πολύ πιο περιορισµένες προοπτικές απ ’ ότι 

αναµενόταν στις προκαταρκτικές έρευνες  της αγοράς και του  

ανταγωνιστικού περιβάλλοντος που διαµορφώνεται σε  µια 

αγορά. Αυτή η δέσµευση  πόρων πολλές φορές µειώνει και 

την ευελιξία της πολυεθνικής να αλλάξει την στρατηγική της 

µέσα σε  µια ξένη αγορά. (Hollensen, 2001)1 . 

 

 Εκτός από όλα τα παραπάνω υπάρχει επίσης και το  

ρίσκο της διαρροής πληροφοριών σηµαντικών  για την  

πολυεθνική εταιρεία η οποία  µπορεί να γίνει στις  

περιπτώσεις όπου η τεχνολογία, το µάρκετινγκ και η 

τεχνογνωσία χρησιµοποιούνται από αυτόν που του έχει  

χορηγηθεί άδεια εκµετάλλευσης από την πολυεθνική ή τον 

συνέταιρο της  πολυεθνικής σε µια κοινή  εκκίνηση 

επιχειρηµατικής δραστηριότητας.  

 

 Η εφαρµογή  κάποιας τεχνολογίας, κάποιου  

συγκεκριµένου πλάνου µάρκετινγκ  ή κάποιας συγκεκριµένης  

τεχνογνωσίας είναι πολλές φορές  αυτά τα στοιχεία που  

δίνουν κάποια συγκριτικά ή ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα σε  

µια πολυεθνική εταιρεία, και γι ’  αυτό η πεποίθηση σε  πολλές  
 

 
1Hol lensen,  S,  2001,  “Global  Market ing.  A Market-Responsive Approach” ,  Essex: 

Prent ice-Hal l  
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από αυτές τις εταιρείες είναι ότι αυτά δεν θα πρέπει να  

διαρρέουν και να απελευθερώνονται στην αγορά.  Ωστόσο 

αυτό δεν είναι δυνατόν ειδικά σε  περιπτώσεις χορήγησης  

αδειών εκµετάλλευσης όπου η εταιρεία που έχει  πάρει την  

άδεια εκµεταλλεύεται την δυνατότητα επαφής που έχει  , µε 

όλα αυτά τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα που  έχει η 

πολυεθνική και τα εκµεταλλεύεται πολλές φορές πέρα από τα 

θεµιτά όρια των συµβολαίων. Τέτοιες ευκαιριακές κινήσεις  

γίνονται και στην κοινή εκκίνηση επιχειρηµατικών 

δραστηριοτήτων έστω ακόµα και αν η πολυεθνική έχει πολύ 

µεγαλύτερο έλεγχο πάνω στις δραστηριότητες.  

 

 Είναι φανερό ότι τον µικρότερο κίνδυνο µια πολυεθνική 

τον διατρέχει όταν στην ξένη αγορά οι δραστηριότητες της,  

γίνονται µέσω εταιρείας που ανήκει εξ ’ ολοκλήρου στην  

πολυεθνική. Εδώ βέβαια υπάρχει ο κίνδυνος  κάποιο  

στέλεχος της εταιρίας να φύγει  και να απελευθερώσει  

σηµαντικά στοιχεία στον επόµενο εργοδότη του. Τα 

προαναφερόµενα  συµπεράσµατα συγκεντρώνονται στον  

παρακάτω πίνακα: 

 

Παράµετροι  

 

Τρόπος Εισόδου  Έλεγχος  
∆έσµευση  
Πόρων  

Ρίσκο ∆ιαφυγής  
Πληροφοριών  

Χορήγηση άδειας εκµετάλλευσης Χαµηλός Χαµηλή Υψηλό 

Κοινή εκκίνηση επιχειρηµατικής 
δραστηριότητας 

Μεσαίος Μεσαία Μεσαίο 

Εξ ’  ολοκλήρου ιδιοκτησία νέας ή 
προϋπάρχουσας τοπικής 

εταιρείας 
Υψηλός Υψηλή Χαµηλό 

Πίνακας  1:  Παράµετρο ι  µεθόδων  διεθνοποίησης .  (Πηγή :  Hol lensen, S,  2001,  

“Global Market ing.  A Market -Respons ive Approach”,  Essex:  Prent ice-Hal l )  
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 Ωστόσο αυτοί οι τρεις παράµετροι δεν καθορίζουν από  

µόνες τους την µέθοδο εισόδου που είναι η πιο κατάλληλη. 

Οι συγγραφείς  συνήθως οµαδοποιούν τις  κρίσιµες 

παραµέτρους που µπορούµε να βρούµε στη διεθνή  

βιβλιογραφία σε  τρεις µεγάλες κατηγορίες:  

 

• Τις στρατηγικές παραµέτρους : αυτές επηρεάζουν  την 

επιλογή της µεθόδου εισόδου, κυρίως λόγω των απαιτήσεων  

ελέγχου  που συνεπάγονται.  

 

• Τις περιβαλλοντολογικές παραµέτρους : επηρεάζουν  την 

επιλογή µεθόδου εισόδου µέσα από την δέσµευση  

επιτρεπόµενων πόρων.  

 

• Τις παραµέτρους  συναλλαγών: αυτές αναφέρονται στο 

ρίσκο διαφυγής πληροφοριών που η εκτίµηση αυτού του  

ρίσκου καθορίζει  πολλές φορές  και την τελική  επιλογή  

µεθόδου εισόδου από µια πολυεθνική.  

 

 Αυτές  οι κατηγορίες περιέχουν  πολλά στοιχεία που  

σχετίζονται µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πολυεθνικής, 

µε το ανταγωνιστικό περιβάλλον, τις συνθήκες της αγοράς,  

το είδος και η αξία της τεχνολογίας και της τεχνογνωσίας  

που κατέχει η εταιρεία κ.α. 

 

 Οι στρατηγικές παράµετροι θέτουν ερωτήµατα που  

αφορούν το εύρος  των διαφορών µεταξύ των διεθνών  

αγορών, την πιθανότητα εκµετάλλευσης οικονοµιών κλίµακας  

και την παγκόσµια συγκέντρωση που µπορεί να υφίσταται 

στον κλάδο και είναι ερωτήµατα που αντιµετωπίζονται 

σοβαρά από µια πολυεθνική. Για παράδειγµα µια πολυεθνική  

µπορεί να θεωρήσει κάθε καινούργια αγορά σε  µια τελείως  



32 
 

  

 

µοναδική περίπτωση στην οποία θα ακολουθηθεί µια 

συγκεκριµένη στρατηγική, ή µπορεί να θεωρήσει τις 

διαφορετικές ξένες αγορές µέσα στο ίδιο πλαίσιο της  γενικής  

διεθνής στρατηγικής της (Hollensen, 2001)1 . Προφανώς 

διαφορετικές στρατηγικές ανταγωνισµού στις ξένες  αγορές  

συνεπάγονται και διαφορετικές απαιτήσεις στον έλεγχο και 

στην δέσµευση  πόρων και συνεπώς διαφορετικές µεθόδους  

εισόδου στην αγορά. Η πιθανότητα διεθνοποίησης ενός 

ολόκληρου κλάδου είναι η πιθανότητα ότι µια παγκόσµια  

στρατηγική θα είναι αποτελεσµατική και εξαρτάται από τον  

συνδυασµό τεσσάρων δεσµών παραγόντων: παράγοντες  

αγοράς, παράγοντες κόστους, παράγοντες διακυβέρνησης 

και παράγοντες ανταγωνισµού.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1Hol lensen,  S,  2001,  “Global  Market ing.  A Market-Responsive Approach” ,  Essex: 

Prent ice-Hal l  
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2.5. Η παραγωγή  φτηνών αγαθών  – τα sweatshops 

 

 Για τον σκοπό  της εργασίας είναι βασικό να  

διερευνήσουµε  την έννοια των sweatshops, µιας και τα  

Κινέζικα καταστήµατα πουλάνε  ως επί το πλείστον  

παράγωγα των sweatshops. 

 

 Ο όρος αυτός έκανε την εµφάνισή του περίπου  τον 19ο 

αιώνα, αρχικά στην ∆υτική Ευρώπη  και την Αµερική,  

ταυτόχρονα µε την έναρξη της βιοµηχανικής επανάστασης.  

Sweatshop, είναι ο χώρος εργασίας στον οποίο όσοι  

εργάζονται αµείβονται χαµηλά, κάτω από άθλιες συνθήκες  

εργασίας, ενώ παράλληλα, καταπατώνται τα εργατικά τους 

δικαιώµατα σχετικά µε τις ώρες  εργασίας ή  ακόµη 

κακοποιούνται σωµατικά και ψυχικά. Ετυµολογικά  ο όρος 

αποδίδει την εκµετάλλευση του ιδρώτα (sweat) του  

εργαζόµενου (Dessing, 2000)1 . 

 

 Το βασικότερο κίνητρο των εργοδοτών – υπεργολάβων 

για την επιλογή  ατόµων προς εκµετάλλευση, τα οποία 

προέρχονται από τα κατώτερα κοινωνικά και οικονοµικά 

στρώµατα (συνήθως µετανάστες , γυναίκες, ακόµη και 

παιδιά), είναι το χαµηλό κόστος εργασίας. 

 

 Οι περισσότερες  πολυεθνικές εταιρίες, οι οποίες έχουν  

µαζική παραγωγή προϊόντων αναθέτουν την παραγωγή  

στους υπεργολάβους, οι οποίοι έχουν  και την τελική ευθύνη.  

Αυτοί, για να επιτύχουν όσο το δυνατόν χαµηλότερο κόστος, 

δεν τηρούν τα εργασιακά δικαιώµατα, αµείβουν τους  

εργαζόµενους µε συµβολικά ποσά – ποτέ δεν πληρώνουν το  
 

 
1Dessing,  M,  2000,  "The compet i t iveness of  f i rms when the labor  supply curve is S-

shaped:  sweatshops and labor 's poverty t rap" ,  Geneva,  working paper 
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βασικό µεροκάµατο- και σε  πολλές των περιπτώσεων οι 

εργαζόµενοι είναι παιδιά. (Griff in και Pustay,2005)1  

 

 Παρ ’ όλα αυτά εργαζόµενοι σε sweatshops στις 

Φιλιππίνες, την  Ινδονησία, αλλά και σε  άλλες  χώρες ,  

κατάφεραν να αποκτήσουν δικαιώµατα. Στις περιπτώσεις  

αυτές, οι πολυεθνικές µεταφέρονται σε χώρες ,  όπου ο 

συνδικαλισµός απαγορεύεται, ενώ  πάντα αιωρείται η απειλή 

της µετακίνησης της παραγωγής σε  άλλη χώρα.  

 

 Αν και η επιχείρηση  επιτυγχάνει χαµηλά κόστη, άρα, 

πιο προσιτές τιµές µε µεγάλα ποσοστά κέρδους , είναι 

σοβαρή η ανθρώπινη εκµετάλλευση στην οποία υπόκεινται οι 

εργαζόµενοι. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα την τελική αρνητική  

εντύπωση, που δίνει η εκάστοτε  πολυεθνική εταιρία σε  

παγκόσµιο επίπεδο. Για παράδειγµα, τη δεκαετία του ’90, η  

εταιρία “Nike” (από την οποία και έγινε γνωστή η  έννοια 

«sweatshop») µόλις µαθεύτηκε η χρήση των sweatshops 

στην Ασία για την  παραγωγή των προϊόντων της, πίεσε  τους  

προµηθευτές της,  προκειµένου να προστατεύσει τη φήµη του  

brand της, για καλύτερες συνθήκες  εργασίας και για τήρηση  

των ανθρωπίνων δικαιωµάτων.2 

 

 Παρ ’ όλα αυτά, τα µεγάλα brands κάνουν περισσότερο 

καλό παρά κακό,  µιας και στα ασιατικά, κυρίως, κράτη η  

εργασία σε  εργοστάσιο, το οποίο είναι υπεργολάβος κάποιας  

πολυεθνικής, είναι από τις καλύτερες δουλειές για τους  

ανθρώπους αυτών των χωρών . Μπορεί τα εργατικά 

δικαιώµατα και οι µισθοί της ∆ύσης  για αυτούς  να είναι 

άγνωστοι όροι, όµως έχουν  δουλειά , έστω 
 

 
1Gri f f in,R.  and Pustay,M. (2005) “ In ternat iona l  Business” 4 th  Ed.  Pearsonp 
2
Πηγή :  ht tp : / /www.vi l lagevoice.com/news/0107, jockbeat ,22274,3.html 
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και µε ελάχιστα χρήµατα, ακόµη κι αν για να τα αποκτήσουν  

χρειάζεται να δουλεύουν πολλές ώρες . Βέβαια, σύµφωνα µε 

την άποψη του  Milton Friedman (WSJ, 2006)1 , η κάθε  

επιχείρηση  δεν έχει  καµία υποχρέωση  προς την κοινωνία,  

παρά µόνο να επιτυγχάνει τα κέρδη της µε ηθικό τρόπο και 

να τα δίνει στην παραγωγή νέων προϊόντων, να αποδίδει τα 

κέρδη στους µετόχους και να πληρώνει τους µισθούς των  

υπαλλήλων, έστω  κι αν είναι µισθοί πείνας.  

 

 Από την άλλη µεριά υπάρχει  και η έννοια της εταιρικής  

κοινωνικής ευθύνης . Σύµφωνα µε αυτή τη θεωρία οι εταιρείες 

έχουν  ευθύνη έναντι των κοινωνιών  στις οποίες είναι ενεργές  

και πρέπει  να συµβάλλουν ως προς την ευηµερία αυτών  

κοινωνιών που είναι ενεργές .  Σύµφωνα µε την θεωρία της 

εταιρικής κοινωνικής ευθύνης   από  τη µία πλευρά υπάρχουν  

οι shareholders, οι µέτοχοι / ιδιοκτήτες, οι οποίοι κρατούν  

τους τίτλους ιδιοκτησίας. Από την  άλλη πλευρά, βρίσκονται  

οι εµπλεκόµενοι στη λειτουργία µιας επιχείρησης , χωρίς να 

αποτελούν οι ίδιοι συστατικά µέλη της, όµως, λόγω της  

εµπλοκής τους στη δεδοµένη επιχειρηµατική δραστηριότητα, 

τα συµφέροντά τους διακυβεύονται ή τα δικαιώµατά τους  

αναµιγνύονται ή  τελικά συµµετέχουν σε  σηµαντικό βαθµό 

στην οικονοµική  και παραγωγική  δραστηριότητα (Καλδής ,  

2002)2 . 

 
 Υπάρχουν πολλά επιχειρήµατα  τόσο υπέρ  των 

sweatshops όσο  και κατά αυτών. Σύµφωνα µε τους  

υποστηρικτές τους, µέσω του διεθνούς εµπορίου  όλα τα 

ενδιαφερόµενα µέρη έχουν  συγκριτικό όφελος.  
 

 

 
1"Why Money Mat ters" ,  WSJ,  Nov.  17 2006,  p.A20 
2
Καλδής ,  Β ,  2002,  ‘Επιχειρήσεις  και  Ηθική ’ ,  Ο .Π .Α .  
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 Πιο συγκεκριµένα, µε τα sweatshops οι χώρες  του 

τρίτου κόσµου βελτιώνουν τις συνθήκες διαβίωσης των  

πολιτών τους µε το να κάνουν κάποιες εργασίες µε λιγότερο  

κόστος από ότι θα τις έκαναν οι αντίστοιχοι εργαζόµενοι 

στον πρώτο κόσµο. Συνήθως, αυτές οι εργασίες έχουν  να 

κάνουν µε χειρονακτική εργασία, αλλά τα τελευταία χρόνια 

είναι και πιο εξειδικευµένες εργασίες, όπως τηλεφωνικά 

κέντρα και κατασκευή λογισµικού,  που γίνεται κυρίως στην 

Ινδία, που προσφέρουν  υπηρεσίες  εφάµιλλης ποιότητας µε  

αυτές στον πρώτο κόσµο και πολλές φορές και καλύτερης 

ποιότητας σε  χαµηλότερη τιµή (McAdam κ Leonard, 2003)1 . 

 

 Επίσης, οικονοµολόγοι, όπως ο  Sachs (2005)2 , που  

διατύπωσε κιόλας το ότι «Το πρόβληµα µε τα sweatshops 

είναι ότι δεν είναι αρκετά.», πιστεύουν ότι σε αυτά γίνονται  

δουλειές, τις οποίες οι εργαζόµενοι στις αναπτυγµένες   

χώρες  αρνούνται πλέον να κάνουν ή δεν τις κατέχουν, όπως  

για παράδειγµα η ραφή ρούχων. Με αυτόν τον τρόπο  

µειώνεται και η τελική τιµή των προϊόντων δίνοντας έτσι 

µεγαλύτερο διαθέσιµο εισόδηµα στον δυτικό καταναλωτή.  

Πέρα από αυτά, µπορεί οι χώρες  του πρώτου κόσµου να  

επικεντρωθούν σε ειδικευµένες αγορές, όπως αυτές των  

νέων τεχνολογιών .   

 

 Πολλοί υποστηριχτές των sweatshops πιστεύουν,  ότι 

µπορεί οι µισθοί να είναι µικροί για τα ∆υτικά πρότυπα ζωής,  

αλλά για αυτές τις χώρες  πολλές φορές είναι υπεραρκετοί.  

Αν δεν βελτίωναν τις συνθήκες ζωής σε  αυτές τις χώρες , τότε  
 

 
1McAdam, R.,  Leonard,  D,  2003,  "Corporate  social  responsib i l i ty  in  a  total  qual i ty 

management  context :  oppor tuni t ies for  susta inable  growth" ,  Corporate  Governance, 

Vol .  3  No.4,  pp.36-45 
2Sachs, Jef f rey, 2005,  The End of Pover ty:  Economic Possibi l i t ies for  Our T ime 

Penguin  Press 
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οι εργαζόµενοι  δεν θα πήγαιναν να δουλέψουν στα 

sweatshops (Sachs, 2001)1. 

 

 Οι υποστηρικτές  των sweatshops δηλώνουν, ότι 

ουσιαστικά δίνουν µία ευκαιρία στις χώρες  του  τρίτου  

κόσµου να παράγουν πλούτο και σιγά σιγά να µπορέσουν να  

ανταγωνιστούν τις χώρες  του πρώτου κόσµου.2  

 

 Βέβαια υπάρχει  και η άλλη πλευρά του θέµατος. 

Σύµφωνα µε τον Navvaro (1998)3 , οι οργανισµοί θέλουν να 

συµπεριφέρονται  ως πολίτες µε κοινωνική συνείδηση.  

Σύµφωνα µε τους  Lafferty et al (2002)4  πλέον οι πολίτες – 

καταναλωτές στο δυτικό κόσµο έχουν  αρχίσει να  

ενηµερώνονται για το τι εστί sweatshops και δηµιουργούν  

κινήµατα, τα οποία ουσιαστικά µποϋκοτάρουν εταιρείες που  

τα χρησιµοποιούν. Τα sweatshops κατηγορούνται όχι µόνο  

για τους χαµηλούς µισθούς, που πιστεύουν ότι είναι η 

κορυφή στο παγόβουνο, αλλά κυρίως για τις παραβιάσεις  

στα εργασιακά δικαιώµατα. Οι εργαζόµενοι απασχολούνται  

πάνω από 8 ώρες  την ηµέρα, συχνά σε  απάνθρωπες  

συνθήκες εργασίας και σε  πολλές χώρες  οι εργαζόµενοι είναι 

ανήλικοι και εργάζονται υπό το καθεστώς βίας. 

 

 Το κοινό έχει αρχίσει να δείχνει την αποστροφή του  σε  

τέτοια φαινόµενα.  

 
 

 
1Sachs,  Jeff rey (2001) .  The Stra teg ic Signi f icance of  Global  Inequal i ty ,  The 

Washington Quarter ly,  Vo l .  24,  No.  3,  Summer 2001 
2
Πηγή :  ht tp : / /www.reason.com/news/show/28968.html 

3P. Navarro ,  1988,  Why do corporat ions give to  char i ty?,  Journa l  o f  Business,  Vo l .  

61,  No1, pp:65–93. 
4Laffer ty,  B.A. ,  Goldsmith , R.E. ,  Newel l ,  S.J,  2002, "The dual  cred ibi l i ty model :  the 

inf luence of  corporate  and endorser  credib i l i ty  on a t t i tudes and purchase in tent ions" ,  

Journa l  of  Market ing Theory & Pract ice, Vol .  10 No.1, pp.1-12. 
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 Χαρακτηριστική είναι η έρευνα  Cone Corporate 

Citizenship (2002)1, σύµφωνα µε την οποία το 91% των 

καταναλωτών στις Η.Π.Α, που ενηµερώνονται ως προς τις  

αρνητικές πρακτικές σχετικά µε την ιδιότητα του εταιρικού  

πολίτη, σκέφτονται να αλλάξουν εταιρεία, το 85% περνά την  

πληροφορία στην οικογένειά του και στον κοινωνικό  

περίγυρο, το 83% αρνείται να επενδύσει σε αυτή την 

επιχείρηση , το 80% αρνείται να εργαστεί σε αυτή,  ενώ το 

76% θα µπορούσε να µποϋκοτάρει τα προϊόντα της εν λόγω  

εταιρείας. Επίσης, το 79% των  ερωτηθέντων λαµβάνουν 

υπόψη στις καταναλωτικές τους  αποφάσεις το  εάν η 

επιχείρηση  είναι «καλός πολίτης» και το 61% υπολογίζει το 

γεγονός αυτό κατά την απόφασή του να αγοράσει  µετοχές  

της επιχείρησης .  

 
 Είναι γενικά αποδεκτό το ότι το µέγεθος της αγοράς 

µεγαλώνει για προϊόντα και υπηρεσίες  που προέρχονται από  

τις κοινωνικά υπεύθυνες  επιχειρήσεις , δηλαδή από 

οργανισµούς που όχι µόνο ικανοποιούν καταναλωτικά 

κριτήρια, όπως η  τιµή, η ποιότητα, η επάρκεια, η ασφάλεια 

και ευκολία, αλλά και ο σεβασµός προς το περιβάλλον, η  

καταπολέµηση του φαινόµενου “sweatshop” και της παιδικής  

εργασίας και εκµετάλλευσης, καθώς επίσης και της 

αποφυγής χρήσης  γενετικά τροποποιηµένων υλικών στα 

προϊόντα. (Valor, 2002)2 . Οι εταιρείες πλέον λογοδοτούν όχι  

µόνο για την ποιότητα των προϊόντων τους αλλά και για τον  

τρόπο που παράγονται και οι καταναλωτές είναι αυτοί που 

θα κρίνουν όχι έχοντας πλέον ως κριτήριο την τιµή αλλά και 

το αν το προϊόν που έχουν  στα χέρια τους είναι προϊόν ενός  
 

 
1
Πηγή :  ht tp : / /www.coneinc.com/Pages/pr_30.html 

2Valor,  C,  2002,  “Corporate  Social  Responsibi l i ty  and Corporate  Ci t izenship : 

Towards Corporate  Accountab i l i ty” ,  Business & Society Review,  Vol .110,  No.  2 ,  

pp:191 – 212. 
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ηθικού τρόπου παραγωγής ή είναι το αποτέλεσµα της  

εκµετάλλευσης κάποιων συνανθρώπων.  

 

 Μία επιχείρηση , που δέχτηκε πολλές επιθέσεις , ήταν  

και η WalMart. Σύµφωνα µε τον Bavaria (2005)1  η εταιρεία 

είχε πιεστεί από τον ανταγωνισµό  να µειώσει τις τιµές της  

και ανάγκασε πολλούς προµηθευτές της να εξάγουν  

δραστηριότητες τους σε  χώρες  του τρίτου κόσµου  και πιο  

συγκεκριµένα σε  sweatshops που οι εργαζόµενοι δούλευαν  

σε απαράδεκτες συνθήκες. Η εταιρεία κατάφερε να µειώσει 

τα κόστη παραγωγής, αλλά δέχτηκε πολλές επικρίσεις, ενώ  

ενώσεις καταναλωτών έκαναν µποϋκοτάζ στις µαγαζιά της  

εταιρείας. 

 

 Μπροστά σε  αυτήν την εικόνα η εταιρεία αναγκάστηκε  

να  θέσει κάποια  κριτήρια ηθικής διακυβέρνησης προς τους  

προµηθευτές της που θα έκανε σαφές το ότι τηρούσαν τις  

προδιαγραφές ποιότητας και δεν παραβίαζαν τις όποιες  

εργατικές νοµοθεσίες αλλά και ότι οι µισθοί που έδιναν ήταν  

αυτοί που προέβλεπαν οι εθνικές  συµβάσεις εργασίας. Το  

αποτέλεσµα ήταν να σταµατήσουν  οι επιθέσεις  ενάντια στην  

αλυσίδα WalMart και να αποκτήσει την εύνοια πολλών  

καταναλωτών ενώ κατάφερε να µειώσει τα κόστη µε την  

χρήση νέων τεχνολογιών στην αλυσίδα τροφοδοσίας  της και 

φυσικά µε το να υπάρχουν εργοστάσια στο τρίτο κόσµο αλλά 

να συµµορφώνονται µε τους κανόνες που είχε  θέσει η 

εταιρεία.  

 

 Ένα πολύ βασικό επιχείρηµα που έχουν  οι εταιρείες  

που επενδύουν  σε αυτή την αγορά είναι η µείωση του 

κόστους  
 

 
1Bavar ia,  J,  2005,  "Wal  Mart :  twenty-f i rst  century leadersh ip?" ,  The Independent ,  25 

October 
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 Σύµφωνα µε τον Valor (2002)1 αυτή είναι η ‘εύκολη  

λύση ’  µιας και µε το να επενδύσουν  σε  sweatshops στο τρίτο 

κόσµο οι επιχειρήσεις  µπορούν να δουν τα προϊόντα και τις  

υπηρεσίες  τους  να παράγονται πιο φτηνά και έτσι να  

δηµιουργούν είτε στρατηγικές ηγεσίας κόστους  είτε να 

µπορούν να έχουν  την οικονοµική δυνατότητα να 

επενδύσουν  σε  κάτι άλλο π.χ. σε  ενέργειες  µάρκετινγκ.  

Πολλές φορές, οι εταιρείες υποχρεώνονται από τον 

ανταγωνισµό να προβούν σε  τέτοιες ενέργειες , ώστε να  

µπορέσουν να µην µείνουν εκτός  ανταγωνισµού. Από την  

άλλη µεριά, όµως  έχουν  να αντιµετωπίσουν και τη πίεση όχι 

µόνο από οργανώσεις καταναλωτών και κάποιες 

µεµονωµένες οµάδες αλλά και από  επίσηµους φορείς, όπως  

ο ΟΗΕ που συχνά µε τις εκθέσεις  του δηµιουργεί αρνητικό  

κλίµα για επιχειρήσεις  που διαθέτουν sweatshops. Μία 

επιπλέον ενέργεια είναι και η δηµιουργία του προτύπου  

SA80002 για την δηµιουργία ηθικών συνθηκών εργασίας σε  

εργοστάσια στο τρίτο κόσµο. Τα εργοστάσια των εταιρειών 

που πιστοποιούνται µε αυτό το πρότυπο ελέγχονται και η  

απόκτηση του σηµαίνει ότι η εταιρεία δεν παραβιάζει την  

εργασιακή νοµοθεσία και φυσικά  ούτε παραβιάζονται τα 

θεµελιώδη ανθρώπινα δικαιώµατα. 

 

 Για να καταλήξουµε σε αυτή την εργασία, το να έχει µία 

επιχείρηση  sweatshops µπορεί να την βοηθήσει να  µειώσει 

τα κόστη αλλά αυτό δεν είναι η λύση, αντιθέτως µπορεί να 

δηµιουργηθούν προβλήµατα. 
 

 
1Valor,  C,  2002,  “Corporate  Social  Responsibi l i ty  and Corporate  Ci t izenship : 
Towards Corporate  Accountab i l i ty” ,  Business & Society Review,  Vol .110,  No.  2 ,  
pp:191 – 212. 
2
Το  SA8000 ε ίναι  ένα  από  τα  πλέον  αναγνωρίσιµα  πρότυπα  διεθνώς ,  το  οποίο  
περιέχε ι  τ ις  απαιτήσεις  για  Σύστηµα  ∆ιαχε ίρισης  της  Εταιρ ικής  Κοινωνικής  Ευθύνης ,  
παρέχοντας  παράλληλα  κίνητρα  για  τη  διαρκή  βελτ ίωση  των  εργασιακών  συνθηκών  
στην  επιχε ίρηση ,  η  οποία  θα  το  εφαρµόσει .  
Πηγή :h t tp: / /www.greece. l rqa.com/standards-and-schemes/standards/149049-
sa8000.aspx. 
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 Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα sweatshops 

µειώνουν την αξία της εταιρείας, οι καταναλωτές µπορεί να 

αναρωτηθούν όχι µόνο για την ποιότητα του προϊόντος ή της  

υπηρεσίας αλλά και για το πόσο ηθικό είναι να αγοράζεις ένα  

τέτοιο προϊόν. Ειδικά σε  κοινωνίες, όπως η Αµερικάνικη,  

που γίνεται µία στροφή προς τις  πατροπαράδοτες ηθικές 

αρχές µε κινήµατα τόσο ενάντια στην παγκοσµιοποίηση όσο  

και κινήµατα χριστιανικής ηθικής που είναι πολύ δηµοφιλή 

και πλέον στηρίζονται από εκατοµµύρια υποστηρικτικές.  

 

 Βέβαια, οι εταιρείες θα πρέπει  να βρουν λύσεις . Η µία 

είναι η διαφοροποίηση και η άλλη είναι η µείωση του  

κόστους παραγωγής µε σωστό µάνατζµεντ και την διαχείριση 

της αλυσίδας τροφοδοσίας και διανοµής µε ευέλικτο τρόπο  

ώστε να µειωθούν τα κόστη. Για παράδειγµα, η  WalMart 

µείωσε τα κόστη της µε την µηχανογράφηση όλης της 

αλυσίδας και τη δηµιουργία µεγάλων κέντρων διανοµής  

(Bavaria, 2005)1 . Από αυτό το παράδειγµα φαίνεται ότι οι 

επιχειρήσεις  µπορεί να µειώσουν τα κόστη τους µε το σωστό 

µάνατζµεντ και ηγεσία και όχι βασισµένες στην εκµετάλλευση  

των ανθρώπων.  Βέβαια, υπάρχει  και η λύση δηµιουργίας  

εργοστασίων στο τρίτο κόσµο  εφόσον όµως βέβαια 

πληρούνται κάποιες ηθικές προδιαγραφές, όπως το  να µην 

απασχολούν ανήλικους εργαζοµένους, να τηρείται το  

οκτάωρο και να δίνονται οι προβλεπόµενοι µισθοί.  

 

 

 

 

 
 

 
1Bavar ia,  J,  2005, "Wal  Mart :  twenty- f i rst  century leadership?",  The Independent ,  25 
October  
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3. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΚΑΙ Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΤΟΝ  

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ  

 

 Όντας η Κίνα µέρος της παγκόσµιας οικονοµικής  

σκηνής δεν θα µπορούσε να µην ακολουθήσει την παγκόσµια  

τάση και να µην ανοίξει την τεραστίου µεγέθους αγορά της, 

µε το άφθονο εργατικό δυναµικό , στον υπόλοιπο  κόσµο, 

προσφέροντας έτσι κίνητρα, ευκαιρίες και δυνατότητες για 

εισροή άµεσων επενδύσεων  και διεύρυνση  της οικονοµικής,  

εµπορικής, επιχειρηµατικής και κοινωνικής της θέσης στην  

ανταγωνιστική σκακιέρα. Η είσοδος της Κίνας στον 

Παγκόσµιο Οργανισµό Εµπορίου αποτέλεσε την αφετηρία για 

το άνοιγµα και την απελευθέρωση  της εγχώριας αγοράς της  

χώρας προς τον κόσµο.  

 

 Η οικονοµία της Κίνας άρχισε  να αναπτύσσεται ραγδαία 

από το 1978 - 1979, έτος που αποτέλεσε την αφετηρία για 

την εφαρµογή ανοιχτής πολιτικής της Κίνας. Το  1990 η  

άνοδος που σηµειώθηκε ήταν ακόµα µεγαλύτερη και η 

οικονοµική ανάπτυξη έφτασε το 10% µέσα στο χρόνο. Με 

ακόµα µεγαλύτερους ρυθµούς, την ίδια περίοδο, άρχισε να 

αναπτύσσεται και το εξωτερικό εµπόριο της  Κίνας 

κατατάσσοντας τη χώρα στο δεύτερο  µεγαλύτερο αποδέκτη  

Άµεσων Ξένων Επενδύσεων .  

 

 Εφαλτήριο για τη συνέχιση  αυτής της ανοδικής τάσης 

υπήρξε η είσοδος της Κίνας στο Παγκόσµιο Οργανισµό 

Εµπορίου (Π.Ο.Ε). Η Κίνα εντάχθηκε τον ∆εκέµβριο του  

2001 στον Π.Ο.Ε. έχοντας την ισχυρή  υποστήριξη της Ε.Ε. 

Το 2000 υπεγράφη ανάµεσα στην Ε.Ε. και την Κίνα η  

∆ιµερής Συµφωνία για την προσχώρηση της Κίνας στον  

Π.Ο.Ε. Οι δεσµεύσεις  που ανέλαβε  η Κίνα, στο πλαίσιο της  

ένταξής της, περιελάµβαναν και τη διευκόλυνση της  
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πρόσβασης των κοινοτικών επιχειρήσεων  στην αγορά της  

Κίνας. Από τότε, εισαγωγικοί  δασµοί και άλλα µη 

δασµολογικά εµπόδια σταδιακά µειώθηκαν σε  µεγάλο βαθµό. 

Στο πλαίσιο αυτό, διευκολύνθηκαν  οι επενδύσεις  κοινοτικών  

επιχειρήσεων  και η πρόσβαση σε τοµείς υπηρεσιών,  όπως οι 

τηλεπικοινωνίες και οι ασφάλειες.  

 

 Η είσοδος της χώρας στον Π.Ο.Ε έχει κεφαλαιώδη 

σηµασία για την οικονοµική της πορεία και τη διαµόρφωση  

των οικονοµικών  της θεσµών. Η Κίνα έχει  να επιδείξει 

σηµαντική πρόοδο σε τοµείς, όπως η απελευθέρωση  του 

τραπεζικού και του ασφαλιστικού  τοµέα, η απελευθέρωση  

των τηλεπικοινωνιών, η µείωση των εισαγωγικών  δασµών  

για πολλά προϊόντα (κυρίως καταναλωτικά) και η µερική  

εξάλειψη δασµολογικών εµποδίων.   

 

 Η απελευθέρωση  των επενδύσεων και η µεγαλύτερη  

διαφάνεια των εµπορικών κανονισµών και θεσµών  

µετατρέπει τη χώρα σε  µαγνήτη Α.Ξ.Ε. Πολλές επιχειρήσεις  

δρέπουν τις ωφέλειες του εµπορίου ένδυσης , υποδηµάτων,  

µετάλλων, ηλεκτρονικών ειδών, επιχειρήσεις  κοινής  

ωφέλειας και άλλες.  

 

 Η Κίνα αποκτά, εκτός όλων των άλλων, και το εισιτήριο 

για τις αγορές του παγκόσµιου ανταγωνισµού. Οι εισαγωγές 

και ο ανταγωνισµός από τις πολυεθνικές συνεργασίες θα 

αναγκάσουν τις κινεζικές επιχειρήσεις  να γίνουν πιο  

παραγωγικές και να αναβαθµίσουν την τεχνολογία  και την 

εσωτερική διοίκησή τους. Τα αγαθά θα γίνουν φθηνότερα, θα 

διασφαλιστεί η ασφάλεια και τα επίπεδα ποιότητας των 

προϊόντων, οι τιµές θα γίνουν ανταγωνιστικές, οι συναλλαγές 

θα διανθιστούν και το ρυθµιστικό πλαίσιο θα γίνει πιο 

ευέλικτο.  
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 Στα θέµατα ∆ ικαιωµάτων ∆ ιανοητικής Ιδιοκτησίας 

(∆∆Ι), όµως, δεν έχει  επιτευχθεί  ακόµη σηµαντική πρόοδος.  

Η καταπάτηση των ∆∆Ι  είναι πολύ συχνό και διαδεδοµένο  

φαινόµενο, καθώς παρατηρείται αύξηση των εξαγωγών 

αντιγραφέντων δυτικών προϊόντων και η κατοχύρωση των  

copyrights στο διαδίκτυο είναι ιδιαίτερα αδύναµη.  

 

 Η Ε.Ε. έχει  δεσµευτεί  να υποστηρίξει πλήρως  τις 

µεταρρυθµίσεις στην Κίνα και το άνοιγµά της στον υπόλοιπο  

κόσµο και προς τον σκοπό αυτόν υλοποιεί µε την κυβέρνηση 

της Κίνας πολλά και ποικίλα προγράµµατα δυναµικής  

συνεργασίας.1  

 

 Η συνεργασία της Ε.Ε. µε την  Κίνα εκτείνεται  σε  

βασικούς τοµείς, όπως:  

 

  Επιστήµη και τεχνολογία 

 Η τεχνολογική και επιστηµονική συνεργασία µεταξύ της 

ΕΕ  και της Κίνας στηρίζεται στην κοινή δήλωση στο φόρουµ 

για την επιστήµη  και την τεχνολογία, του Μαΐου 2005. Η 

δήλωση αυτή έχει  ως στόχο:  

 

•  τη βελτίωση της  προβολής της συνεργασίας για τον 

καλύτερο καθορισµό των προτεραιοτήτων και την  

αντιµετώπισή τους, 

•  τη βελτίωση του κοινού σχεδιασµού  και της συµµετοχής  

των Ευρωπαίων  ερευνητών σε  κινεζικά προγράµµατα 

έρευνας .  
 

 

 

 
1
Πηγή :h t tp: / /europa.eu/ leg isla t ion_summaries/externa l_rela t ions/ re la t ions_wi th_thi rd

_countr ies/asia /r14208_el .h tm 
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 Η Κίνα αφιερώνει περισσότερο από το 1,5% του ΑΕΠ 

της σε  ένα φιλόδοξο πρόγραµµα έρευνας  και ανάπτυξης.  

Επιπλέον, αποτελεί ουσιαστικό εταίρο πολλών ερευνητικών  

σχεδίων βάσει του έκτου προγράµµατος πλαισίου έρευνας1 . 

 

  Περιβάλλον και ενέργεια 

 Προς αντιµετώπιση της πρόκλησης της βιώσιµης  

ανάπτυξης, η ΕΕ  και η Κίνα θα πρέπει  να εργαστούν από 

κοινού µε στόχο:  

 

•  την εξασφάλιση  καθαρού, ασφαλούς και βιώσιµου 

ενεργειακού ανεφοδιασµού. Η ενεργειακή ασφάλεια θα  

αποτελέσει αντικείµενο στενότερης διεθνούς συνεργασίας, 

ιδίως όσον αφορά τα ενεργειακά δεδοµένα σε  θέµατα 

ασφάλειας, διαφάνειας και ανταλλαγής πληροφοριών. 

Επίσης, η ΕΕ θα στηρίξει την ενίσχυση της τεχνικής και 

ρυθµιστικής τεχνογνωσίας στην Κίνα, η οποία θα επιτρέψει  

την αντιµετώπιση  θεµάτων ενεργειακής αποτελεσµατικότητας  

και χρησιµοποίησης ανανεώσιµων πηγών ενέργειας µε 

ταυτόχρονο έλεγχο της αύξησης της ζήτησης. Οι ενεργειακές  

αγορές θα καταστούν σταθερότερες µέσω µεγαλύτερου  

ανοίγµατος και θέσπισης διάφανων ρυθµιστικών πλαισίων 

χωρίς διακρίσεις, σύµφωνων προς τους διεθνείς κανόνες.  

 

•  την καταπολέµηση των κλιµατικών αλλαγών και τη 

βελτίωση του περιβάλλοντος. Βάσει της εταιρικής  σχέσης  

που συνάφθηκε το 2005, η ΕΕ θα θέσει στη διάθεση της  

Κίνας τη ρυθµιστική της τεχνογνωσία, ώστε να προλάβει  

 

 
1
Απόφαση αριθ. 1513/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 27ης Ιουνίου 2002, σχετικά 

µε το έκτο πρόγραµµα πλαίσιο δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης µε σκοπό τη 

συµβολή στη δηµιουργία του ευρωπαϊκού χώρου της έρευνας και στην καινοτοµία (2002-2006) 
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τη ρύπανση, να διαφυλάξει τη βιοποικιλότητα, να 

χρησιµοποιεί αποτελεσµατικότερα την ενέργεια, το νερό και 

τις πρώτες ύλες ,  να αυξήσει τη διαφάνεια και να βελτιώσει 

την εφαρµογή της  περιβαλλοντικής νοµοθεσίας.  

 

 Η εταιρική σχέση  του 2005 θα ανοίξει επίσης το δρόµο 

για µια στενότερη  διµερή και διεθνή συνεργασία, ιδίως προς 

αντιµετώπιση των επιταγών του Πρωτοκόλλου του Κυότο2  

και να προετοιµάσει τη συνεργασία  για την αντιµετώπιση των 

κλιµατικών αλλαγών µετά το 2012. 

 

  Εµπόριο  

 Η ΕΕ  είναι ο µεγαλύτερος εµπορικός εταίρος της Κίνας.  

Η αυξανόµενη µεσαία τάξη στην Κίνα αντιπροσωπεύει µια 

ραγδαία αυξανόµενη αγορά για τις εξαγωγές της ΕΕ , οι δε 

Ευρωπαίοι καταναλωτές επωφελούνται από καταναλωτικά 

αγαθά σε ανταγωνιστικές τιµές. Το  άνοιγµα ωφελεί τόσο την 

Κίνα όσο και την ΕΕ . Η ΕΕ, ενθαρρύνοντας την Κίνα να θέσει 

πλήρως σε  εφαρµογή τις υποχρεώσεις  που έχει  αναλάβει 

έναντι του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου  για να 

εξασφαλίσει αµοιβαίες και ισότιµες εµπορικές σχέσεις , θα 

επικεντρωθεί:  

•  στο άνοιγµα της κινεζικής αγοράς,  

•  στον καθορισµό δίκαιων κανόνων  και τη στήριξη των 

ευρωπαϊκών επιχειρήσεων , συµπεριλαµβανοµένων και των 

µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων  (ΜΜΕ), 

•  την προάσπιση των συµφερόντων  της ΕΕ µέσω του  

διαλόγου και 

•  τη θέσπιση ισχυρότερων σχέσεων  

 
2
Απόφαση 2002/358/ΕΚ του Συµβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 για την έγκριση, εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κιότο στη σύµβαση-πλαίσιο των Ηνωµένων Εθνών για τις κλιµατικές µεταβολές 

και την από κοινού τήρηση των σχετικών δεσµεύσεων. 
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 Τέλος, τοµείς ουσιαστικής σηµασίας, της συνεργασίας  

µεταξύ της ΕΕ και της Κίνας αποτελούν και η στήριξη της  

µετάβασης προς τη δηµοκρατία, οι ουσιαστικές σχέσεις  σε  

θέµατα µετανάστευσης, η ανάπτυξη  των σχέσεων  µεταξύ των  

λαών και οι πολιτιστικές ανταλλαγές, η παιδεία και οι 

ευρωπαϊκές σπουδές , καθώς και η ∆ηµόσια ∆ιοίκηση . 
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4.TΑ ΚΙΝΕΖΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α  

 

4.1 Εισαγωγή στο παραεµπόριο  

 

 Εµπειρικές έρευνες  δείχνουν ότι το παραεµπόριο έχει 

αρνητικές επιπτώσεις στην οικονοµική ανάπτυξη, τους  

θεσµούς και τη νοµιµότητα των πολιτικών συστηµάτων.  

Ωστόσο, όπως θα δούµε παρακάτω, δεν συµφωνούν  όλοι οι 

ερευνητές  µε την άποψη ότι το  παραεµπόριο  έχει  µόνο 

αρνητικές επιπτώσεις.  

 

 Οι Πελαγίδη και Μ. Μητσόπουλου  (2006)1 αναφέρουν  

ότι το παραεµπόριο στην Ελλάδα βρίσκεται από την αρχή  

του νέο-ελληνικού κράτους. Η έλλειψη ελέγχου  στις αγορές  

αλλά συχνά και η 

διαφθορά οδήγησαν  

στην σηµερινή 

κατάσταση, όχι µόνο  

της εµπορικής  ζωής 

αλλά και της ίδιας της 

εθνικής οικονοµίας µε 

αποτέλεσµα να 

υποφέρουν χιλιάδες οικογένειες που έχουν  νόµιµες  

επιχειρήσεις  ή  δουλεύουν σε αυτές και έχουν  να 

ανταγωνιστούν επιχειρήσεις  του παραεµπορίου.  

Οι Johnson, Kaufmann και Zodo-Lobaton (1998)2 βρήκαν µια 

στατιστικά σηµαντική σχέση  µεταξύ παραεµπορίου και 

ρυθµού ανάπτυξης. 

 
 

 
1
Πελαγίδη  και  Μ .  Μητσόπουλου ,  2006,  Ανάλυση  της  Ελληνικής  Οικονοµίας .  Η  
Προσοδοθηρία  και  οι  Μεταρρυθµίσε ις ,  Παπαζήσης  
2Johnson S. ,  D.  Kaufmann and P.  Zo ido-Lobaton,  1998,  “Regula tory Discret ion and 
the Unoff ic ia l  Economy”,  Amer ican Economic Review,  vol .  88,  No. 2 
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 Συγκεκριµένα, βρήκαν ότι η αύξηση του παραεµπορίου  

σε µια χώρα κατά 1 µονάδα - σε µια κλίµακα από το 0 έως το 

6, όπου το 6 δείχνει έλλειψη παραεµπορίου - οδηγεί σε  

µείωση του ΑΕΠ της χώρας αυτής κατά 0,84 εκατοστιαίες 

µονάδες.  

 

 Όµως αυτή η σχέση  γίνεται στατιστικά ασήµαντη εάν  το 

προϊόν της παραοικονοµίας χρησιµοποιηθεί στην  εξίσωση  

ως εξωγενής µεταβλητή.  Ο Wei (1997)1 διερεύνησε  την 

επίπτωση του παραεµπορίου στις ξένες άµεσες επενδύσεις ,  

όπου βρήκε ότι επηρεάζει  αρνητικά τις ξένες επενδύσεις  σε  

µια χώρα µιας  και οι επενδυτές  δεν θέλουν να  

ανταγωνίζονται µε επιχειρήσεις  του παραεµπορίου.  Ο λόγος 

είναι ότι το παραεµπόριο λειτουργεί ως ένα «καρκίνωµα» 

που δεν µπορεί να ελεγχθεί από τις αρχές .  

 

 

 

 Γενικότερα το παραεµπόριο, ασκούµενο στο περιθώριο 

των νοµίµων συναλλαγών  µεταξύ εµπόρων και  

καταναλωτών, σαν ιδιαίτερη πτυχή στρέβλωσης του  

ανταγωνισµού, έχει πάρει τα τελευταία χρόνια εκτεταµένες  

διαστάσεις µε αποτέλεσµα το φαινόµενο να απειλεί την  
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οµαλή λειτουργία της αγοράς και την βιωσιµότητα των 

νοµίµων επιχειρήσεων .  

 

 

 

 Η παγκοσµιοποίηση των εµπορικών συναλλαγών της  

τελευταίας δεκαετίας απαιτεί κανόνες διεθνούς  δικαίου σε  

ότι αφορά την προστασία των καταναλωτών αφενός ώστε να 

αποφευχθεί η εξίσωση στο κατώτατο επίπεδο, αφετέρου η  

πολιτεία µε τη σειρά της είναι υποχρεωµένη να δηµιουργήσει 

ένα υγιές, σταθερό και ανταγωνιστικό περιβάλλον  για τις 

µικροµεσαίες επιχειρήσεις . Το διαπιστούµενο έλλειµµα 

εξαιτίας του µεγεθυνόµενου παραεµπορίου ζηµιώνει  τόσο τις  

επιχειρήσεις  όσο  και τους καταναλωτές µε ανάλογη ζηµία  

στην Εθνική µας Οικονοµία µιας και όσοι ασχολούνται µε το 

παραεµπόριο δεν  πληρώνουν φόρους ενώ πλήττονται και οι 

νόµιµες επιχειρήσεις . 

 

 Πιο συγκεκριµένα, πλήττεται άµεσα η  

ανταγωνιστικότητα των νοµίµως λειτουργούντων 

επιχειρήσεων , οι οποίες στηρίζουν  την οικονοµία της χώρας 

εφόσον αυτές οι επιχειρήσεις  καλούνται να ανταγωνιστούν  

µε άνισους όρους τα κόστη παραγωγής και διακίνησης 

προϊόντων µη ελεγµένης ποιότητας. Όταν ζηµιώνεται η 

βιοτεχνία από το παραεµπόριο οι επιπτώσεις είναι  

καταστροφικές για την οικονοµία της χώρας µας, την  

απασχόληση και το κοινωνικοασφαλιστικό σύστηµα.  
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 Το παραεµπόριο  λειτουργεί αρνητικά σε  κάθε δράση  

εφαρµογής βιοµηχανικής στρατηγικής σε µία εποχή που η 

µεταποίηση καλείται να κερδίσει το στοίχηµα της  

ανταγωνιστικότητας, ανανεώνοντας και εκσυγχρονίζοντας  

την παραγωγική  του βάση ώστε να παράγει προϊόντα  

πιστοποιηµένα ως προς την ποιότητα, καινοτόµα και 

εξαγώγιµα. 

 

 

 

 Θα πρέπει να αναφέρουµε ότι τα Επιµελητήρια και οι 

τοπικοί εµπορικοί  σύλλογοι παρεµβαίνουν σε διαρκή βάση 

στα αρµόδια Υπουργεία, αιτώντας εντατικοποίηση των 

τελωνειακών, φορολογικών και εργασιακών ελέγχων  από τις 

εντεταλµένες υπηρεσίες και δηλώνουν πρόθυµοι να  

συνεργαστούν σε  κάθε ενέργεια σύµπλευσης  πρωτοβουλιών 

δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα.  

 

 Κατά καιρούς οι έµποροι και οι εκπρόσωποι τους έχουν  

απαιτήσει να λειτουργήσουν οι ελεγκτικοί µηχανισµοί που θα 

περιορίσουν το παραεµπόριο,  την αισχροκέρδεια, την  

παραοικονοµία, την ανασφάλιστη εργασία. (Βιοτεχνικό  

Επιµελητήριο Πειραιά, 2009)1  
 

 

 
1
Βιοτεχνικό  Επιµελητήριο  Πειραιά ,  2009,  Ηµερίδα :  Το  Παραεµπόριο  και  οι  Προτάσεις  
του  ΒΕΠ  για  την  αντ ιµετώπιση  του  
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 Στην ηµερίδα1 που έγινε το 2009 το Βιοτεχνικό 

Επιµελητήριο Πειραιά έκανε τις παρακάτω προτάσεις για την  

πάταξη του παραεµπορίου:  

 

• Τη επιστράτευση πολιτειακών αρχών, θεσµοθετηµένων  

οργάνων και φορέων του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα 

• Την αυστηρή τήρηση της κείµενης Ελληνικής  και  

Ευρωπαϊκής Νοµοθεσίας 

• Την πληροφόρηση και προστασία του καταναλωτή  

• Την εντατικοποίηση των ελέγχων  που αφορούν την 

συσκευασία των προϊόντων, τα συνοδευτικά έγγραφα, τα 

τιµολόγια, τη δασµολογική κατάταξη των εισαγοµένων 

εµπορευµάτων, την διαπίστωση ότι πρόκειται για δείγµατα 

του προϊόντος. Τον ΦΠΑ στα εισαγόµενα προϊόντα από  

τρίτες χώρες  που µπαίνουν στην χώρα µε «κοινοτική  

ταυτότητα», µε αποτέλεσµα την µη είσπραξη από το κράτος  

των αναλογούντων δασµών και του  ΦΠΑ 

• Την άρση των επικαλύψεων σε  ότι αφορά  την  

αρµοδιότητα και την ευθύνη άσκησης του ελεγκτικού 

µηχανισµού για την πάταξη του παραεµπορίου  

• Την εφαρµογή ευµενούς  τιµολογιακής πολιτικής υπέρ  

των νοµίµων επιχειρήσεων  όπως και µέτρα για την 

νοµιµοποίηση των ασκούντων παραεµπόριο  

• Την υποχρεωτική συµµετοχή και συγκατάθεση των 

εκπροσώπων των  Επιµελητηρίων στις χορηγούµενες  από τις 

νοµαρχιακές και δηµοτικές αρχές άδειες άσκησης υπαίθριου  

εµπορίου και παζαριών και την µηχανογράφηση των 

εκδιδοµένων αδειών υπαίθριου εµπορίου και εµπορίου στις 

λαϊκές αγορές ώστε να υπάρχει  επίσηµη καταγραφή της 

δυναµικής τους.  
 

 
1
Βιοτεχνικό  Επιµελητήριο  Πειραιά ,  2009,  Ηµερίδα :  Το  Παραεµπόριο  και  οι  Προτάσεις  
του  ΒΕΠ  για  την  αντ ιµετώπιση  του  
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 Θα πρέπει  να αναφέρουµε ότι το παραεµπόριο δεν είναι 

σε καµία περίπτωση αυτοτελές και αυθύπαρκτο πρόβληµα 

αλλά συνδέεται  άµεσα µε ένα απ ’ τα σηµαντικότερα  

προβλήµατα της ελληνικής οικονοµίας. Αυτό της 

παραοικονοµίας, η οποία και αποτελεί µορφή εγκλήµατος  

όπως η φοροδιαφυγή ή η κλοπή. Με άλλα λόγια παράνοµες  

οικονοµικές δραστηριότητες που συντελούν  στην 

πραγµατοποίηση  εισοδηµάτων, χωρίς αυτές να 

αποτυπώνονται στο Α.Ε.Π. Κατ ’  επέκταση η έννοια της 

παραοικονοµίας ταυτίζεται µε τη φοροδιαφυγή και την άδικη 

αναδιανοµή του πλούτου.  

 

 Σύµφωνα µε µελέτη1 του Ιδρύµατος Οικονοµικών  & 

Βιοµηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) για το 2007, η παραοικονοµία 

στην Ελλάδα υπερβαίνει το 37% του ΑΕΠ, το υψηλότερο  

ποσοστό στις χώρες  της ΕΕ. Από τα παραπάνω µεγέθη 

εύκολα αντιλαµβάνεται κανείς ότι το ποσό των διαφυγόντων  

φόρων είναι τέτοιο που σε αντίθετη περίπτωση  δεν θα 

γινόταν λόγος  για ελλειµµατικό προϋπολογισµό των  

κοινωνικών παροχών όπως των συντάξεων, της υγείας, της  

παιδείας καθώς  και άλλων κοινωνικών αγαθών . Βασικό  

κίνητρο παραοικονοµίας και του  παραεµπορίου είναι οι 

υψηλοί φορολογικοί συντελεστές και το άδικο φορολογικό  

σύστηµα, ενώ  οι κύριες  αιτίες που οδηγούν στην  

εισφοροδιαφυγή  είναι οι υψηλές  εισφορές  προς τα 

ασφαλιστικά ταµεία και τα υψηλά πρόστιµα σε συνδυασµό µε 

την έλλειψη αποδοτικότητας, όσον αφορά τις παροχές . 

 

 
 

 

 

 
1
Ίδρυµα  Οικονοµικών  & Βιοµηχανικών  Ερευνών  ( ΙΟΒΕ )  (2007)  «Μελέτη  για  την  
παραοικονοµία» 
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 Ενδεικτικά αναφέρεται στην ίδια µελέτη, ότι µια αύξηση  

της άµεσης φορολογικής επιβάρυνσης κατά 10% αυξάνει το  

µέγεθος της παραοικονοµίας κατά 7%. Από την  

φοροδιαφυγή, το ΙΚΑ χάνει περίπου το χρόνο το 30 % των 

εσόδων του.  

 
 Ένα επίσης σοβαρό θέµα που απασχολεί τις ελληνικές  

µικροµεσαίες επιχειρήσεις  σε σχέση  µε το παραεµπόριο είναι 

αυτό του αθέµιτου ανταγωνισµού. Η έλλειψη υγιούς  

ανταγωνισµού µαζί µε την γραφειοκρατία και τη  ύπαρξη  

παραεµπορίου αποτελούν τα γενεσιουργά αίτια των  

ανύπαρκτων άµεσων επενδύσεων  στην Ελλάδα. Ανάµεσα 

στις χώρες  της ΕΕ , η Ελλάδα και πάλι είναι ουραγός µιας και 

οι ετήσιες Άµεσες Ξένες Επενδύσεις (ΑΞΕ) είναι µόλις το  

0,7% του ΑΕΠ, ποσοστό κατά το ήµισυ της Πορτογαλίας και 

µόλις του 1/10 αυτού της Ιρλανδίας . Είναι γεγονός ότι καµία 

επιχείρηση  δεν θα ήθελε να επενδύσει  σε µία χώρα που  

µπορεί να πουλάει µία επιχείρηση  µία γνωστή µάρκα, όπως 

τα Polo και λίγο πιο κάτω να πουλάει ένας πλανόδιος µία 

φτηνή αποµίµηση  του ίδιου προϊόντος. Είναι κάτι που καµία 

επιχείρηση  δεν θα ήθελε να γίνει. (Ηµερησία, 2010, σ.5)1  

 

 Σύµφωνα µε µια πρόσφατη µελέτη2 του Οργανισµού  

Οικονοµικής Συνεργασίας & Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), η Ελλάδα 

κατατάσσεται τελευταία ανάµεσα στους 15 της ΕΕ , όσον  

αφορά τον δείκτη  της µικροοικονοµικής ανταγωνιστικότητας. 

Ο δείκτης αυτός  µετρά την ποιότητα του επιχειρηµατικού  

περιβάλλοντος, την ποιότητα ανταγωνισµού των αγορών, της  

στρατηγικής των επιχειρήσεων  και τονίζεται ότι το  
 

 

 
1
Ηµερησία ,  2010,  «Το  παραεµπόριο  κτυπάει  τις  Ελληνικές  επιχειρήσεις», 17 Ιουλίου ,  
σελ .5 
2
Οργανισµός  Οικονοµικής  Συνεργασίας  & Ανάπτυξης  – ΟΟΣΑ ,  2009, «Έρευνα  για  την  
µικροοικονοµική  ανταγωνιστικότητα» 
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παραεµπόριο είναι ένας σηµαντικός παράγοντας που  

διαστρεβλώνει τον υγιή ανταγωνισµό. 

 

 Αξίζει να σηµειωθεί ότι στην έρευνα του ΟΟΣΑ η 

Ελλάδα υστερεί έναντι και των νέων µελών της Ε.Ε. (όπως  

Εσθονία, Ουγγαρία, Τσεχία) σε ότι αφορά τον παραπάνω  

δείκτη. 

 

 Είναι γνωστή σε  όλους µας η παράνοµη διακίνηση  

καυσίµων, αλκοολούχων ποτών, τσιγάρων και CDs  όπου  

εκτυλίσσεται µπροστά στα µάτια των αρµόδιων αρχών και µε  

καθολική απουσία των ελεγκτικών µηχανισµών. Ενδεικτικά 

αναφερόµαστε στην πληγή των παράνοµων CDs που κάνουν  

τζίρο 100 δις µε παράλληλη απώλεια για το ∆ηµόσιο 18 δις 

µόνο από το Φ.Π.Α. Το κόστος ζωής αυξάνεται ανησυχητικά 

µε την ακρίβεια να εκτινάσσεται στο µέγιστο και να πλήττει  

κυρίως τα είδη  πρώτης ανάγκης όπως οπωροκηπευτικά 

προϊόντα, γαλακτοκοµικά και είδη βασικής διατροφής. 

 

 Στο πλαίσιο του παραεµπορίου θα πρέπει  να 

τοποθετήσουµε και  το φαινόµενο της παράνοµης  

απασχόλησης και της εισφοροδιαφυγής µε ανεπανόρθωτες  

συνέπειες  στο σύνολο της οικονοµικής και κοινωνικής  

συνοχής, µιας και όσοι απασχολούνται στο παραεµπόριο 

δουλεύουν ανασφάλιστοι, µιας και αυτές οι επιχειρήσεις  είναι 

παράνοµες.  

 

 Στην έκθεση του  Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου Πειραιά 

του 2009 αναφέρεται το παράδειγµα από τον κλάδο των 

χρυσοχόων  – αργυροχρυσοχόων  και των επίπλων, τις 

τηλεπωλήσεις, για τις οποίες δεν υπάρχουν περιοριστικοί 

κανόνες για την προστασία του καταναλωτή, ενώ τα 

προϊόντα που διατίθενται είναι αµφιβόλου ποιότητας και σε   
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πολύ χαµηλές τιµές. Επιπλέον, οι εισαγωγές προϊόντων από  

χώρες  µε φθηνό  εργατικό κόστος όπως Κίνα, Ινδονησία,  

Τουρκία, κτλ όπου ο έλεγχός τους  δεν είναι εύκολος, δίνει 

µια επιπλέον διάσταση στην ανεξέλεγκτη µορφή του  

πλανόδιου εµπορίου. Ο κλάδος  του ενδύµατος  υποφέρει  

στην κυριολεξία από τον «κινέζικο» ανταγωνισµό, που µε την  

ανοχή του κράτους παραµερίζει την ελληνική βιοτεχνία µε 

αποτέλεσµα να µειώνεται ο τζίρος  και να χάνονται χιλιάδες  

θέσεις  εργασίας.  

 

 Στην ίδια έκθεση αναφέρεται ότι όξυνση στο πρόβληµα 

του παράνοµου εµπορίου επιφέρει και η διόγκωση των  

λαϊκών αγορών όπου οργιάζει το φαινόµενο των παράνοµων  

αδειών και της  διακίνησης πάσης φύσεως προϊόντων  

άγνωστης προελεύσεως  και ποιότητας.  

 

 Από όσα αναφέρθηκαν παραπάνω αντιλαµβάνεται 

κανείς ότι το παραεµπόριο, το οποίο δρα ως παράσιτο του 

νόµιµου εµπορίου, παρουσιάζει ολοένα και µεγαλύτερη  

έξαρση. ∆εν θα ήταν υπερβολικό  να κάνει λόγο κανείς για 

επιδηµία, η οποία έχει  πάρει πλέον τη µορφή µιας  

ανεξέλεγκτης και πολύ καλά οργανωµένης παραοικονοµίας 

σε βάρος των νόµιµων επιχειρήσεων, των καταναλωτών και 

της πολιτείας.  

 

 Το κακό επιδεινώθηκε µε την ανοχή που επέδειξαν οι  

αρµόδιες αρχές  σε τέτοια κρούσµατα, µε πρόφαση την  

κοινωνική ευαισθησία και αλληλεγγύη σε διάφορες 

«κοινωνικά αποκλεισµένες οµάδες», µε αποτέλεσµα να 

πλήττονται οι νόµιµες επιχειρήσεις , αλλά και µε την ανοχή  

του κράτους και της αστυνοµίας προς αυτές τις οµάδες που  

πωλούν τα προϊόντα τους ακόµα και έξω από νόµιµες 

επιχειρήσεις .  



57 
 

  

 

 Στο ερώτηµα ποιοι είναι οι κλάδοι εκείνοι των  

επιχειρήσεων , ειδικά των µικροµεσαίων, οι οποίοι πλήττονται  

από τη µάστιγα του παραεµπορίου , η απάντηση είναι όλοι. 

Το εµπορικό κατάστηµα κλείνει ελλείψει πελατείας, µε  

συνέπεια να οδηγούνται σε  κλείσιµο οι χονδρέµποροι και 

φυσικά οι βιοτέχνες. Το κλείσιµο των επιχειρήσεων  οδηγεί µε 

τη σειρά του στην αύξηση των µεγεθών της ανεργίας, η 

οποία µε τη σειρά της συµβάλλει στην περαιτέρω επιδείνωση  

της κατάστασης.  

 

 Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι σύµφωνα µε στοιχεία από  το 

µητρώο του Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου της Αθήνας 1.448 

επιχειρήσεις  διέκοψαν τη λειτουργία τους το πρώτο εξάµηνο  

του 2010 έναντι 789 οι οποίες ιδρύθηκαν το ίδιο διάστηµα. 

Οι περισσότερες  διακοπές σηµειώθηκαν τον µήνα Μάρτιο, 

φθάνοντας τις 299, έναντι 279 τον Ιούνιο, 245 τον Μάιο, 228 

τον Απρίλιο, 213 τον Φεβρουάριο και 184 τον Ιανουάριο. 

 

 Οι συνεχώς  αυξανόµενες παράνοµες εισαγωγές  

προϊόντων από χώρες  µε φθηνό εργατικό κόστος, εισαγωγές  

των οποίων ο έλεγχος δεν είναι εύκολος, δίνει µία επιπλέον  

διάσταση στην ανεξέλεγκτη µορφή που έχει λάβει το  

παράνοµο εµπόριο. Είναι εύκολο πλέον να αντιληφθεί κανείς 

ότι το παραεµπόριο, το οποίο δρα παρασιτικά εις βάρος του  

νόµιµου εµπορίου, παρουσιάζει συνεχή αύξηση. Είναι σαν 

µία µορφή χιονοστιβάδας, η οποία στο πέρασµά της αφανίζει  

τις µικροµεσαίες  επιχειρήσεις  και συρρικνώνει τα δηµόσια 

έσοδα. 

 

 Καταλήγοντας, το  παραεµπόριο είναι µία µάστιγα τόσο 

για τις επιχειρήσεις , όσο και για την εθνική οικονοµία. 

Μπορεί κάποιος να ισχυριστεί  ότι το παραεµπόριο βοηθάει  

τους φτωχούς να έχουν  πρόσβαση σε  πολύ φτηνά προϊόντα,  
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αλλά από την άλλη µεριά χάνονται χιλιάδες θέσεις  εργασίας, 

κλείνουν πολλές µικροµεσαίες επιχειρήσεις  ενώ το  κράτος 

χάνει δισεκατοµµύρια από τους φόρους που δεν  

καταβάλλονται, ενώ καλούνται  οι φορολογούµενοι να 

καλύψουν αυτό το χάσµα. Πέρα από αυτά η πρακτική του να 

απασχολούνται ανασφάλιστοι, έχει  αρχίσει να επεκτείνεται 

σε  πολλές επιχειρήσεις  του παραεµπορίου και φυσικά είναι 

µία βόµβα στα θεµέλια του ασφαλιστικού αλλά και του  

κοινωνικού κράτους της Ελλάδας.  
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4.2 Η ιστορική εξέλιξη των κινέζικων καταστηµάτων στην     

      Ελλάδα  

 

4.2.1. Οι εµπορικές σχέσεις Ελλάδας Κίνας 

 

 Πρωτού αναλύσουµε την εξέλιξη των Κινέζικων 

καταστηµάτων στην Ελλάδα θα κάνουµε µία αναφορά στις  

εµπορικές σχέσεις  µεταξύ Κίνας και Ελλάδας.  

 

 Σύµφωνα µε το σηµείωµα Β51 της διεύθυνσης  

εξωτερικών σχέσεων  του Υπουργείου  Εξωτερικών, οι σχέσεις  

Ελλάδος – Κίνας ευρίσκονται  σε άριστο επίπεδο,  

χαρακτηρίζονται από συχνές  ανταλλαγές επισκέψεων και 

από τη σύναψη συµφωνιών συνεργασίας, στον οικονοµικό, 

εµπορικό, επιστηµονικό, τεχνολογικό, κοινωνικό και 

πολιτιστικό τοµέα . 

 

 

 

 Ο όγκος του  διµερούς εµπορίου, αυξάνεται σταθερά  σε  

αξία τα τελευταία έτη και το 2007 ανήλθε  σε  $ 3,97 δισ. 

δολ ΗΠΑ (2,38 δισ. δολ. ΗΠΑ το 2006). Η συνεχής  αυτή  

αύξηση οφείλεται κυρίως στην αυξητική τάση των εισαγωγών  

µας από την Κίνα, η οποία έχει  ως αποτέλεσµα την  
 

 

 
1  Πηγή :ht tp : / /www.mfa.gr/www.mfa.gr /el -GR/Pol icy/Geographic+Regions/Asia 
Oceania/Bi latera l+Relat ions/China/ 
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δηµιουργία ιδιαίτερα υψηλού εµπορικού ελλείµµατος εις  

βάρος της χώρας µας,  που για το ίδιο ως άνω έτος ανήλθε  

σε  $3,96 δισ. Οι εισαγωγές µας από την Κίνα από $117,5 εκ.  

ΗΠΑ το 1990 ανήλθαν σε  $3,81 δισ . ΗΠΑ το 2007(αύξηση  

κατά 59%). Το ίδιο χρονικό διάστηµα οι ελληνικές εξαγωγές 

από $33 εκ. ανήλθαν σε  $152 εκ. ΗΠΑ. 

 

 Τα δέκα κυριότερα εξαγόµενα, στην Κίνα, ελληνικά 

προϊόντα είναι: ακατέργαστα µάρµαρα, βαµβάκι, µηχανές για 

πλύσιµο –λεύκανση – βαφή υφασµάτων, χαρτιά και 

χαρτόνια, αργίλιο, απορρίµµατα  χαλκού , µέρη 

µετασχηµατιστών και πηνία, και παρθένο ελαιόλαδο. 

 
 Τα δέκα κυριότερα εισαγόµενα προϊόντα το 2007 είναι: 

δεξαµενόπλοια, κλιµατιστικά, υποδήµατα, έπιπλα, είδη  

ταξιδίου, παιχνίδια, πλαστικά  τεχνουργήµατα, είδη 

κρουνοποιείας,  χριστουγεννιάτικα διακοσµητικά είδη, 

ψηφιακές µηχανές  επεξεργασίας πληροφοριών.  

 
 Οι υψηλοί δασµοί (ο µέσος κινεζικός δασµός είναι 

10,4% έναντι 4,2% στην Ε.Ε.) τα πολυπληθή  τεχνικά  

εµπόδια στις συναλλαγές, η  γραφειοκρατία, το χαµηλό  

επίπεδο των εµπορικών υποδοµών και οι εισοδηµατικές 

ανισότητες αποτελούν σηµαντικούς ανασταλτικούς  

παράγοντες ανάπτυξης των ελληνικών εξαγωγών στην Κίνα 

 

 Οι ελληνικές επενδύσεις  στην Κίνα το 2006 ανέρχονταν 

σε  215,8 εκ. ευρώ . Επενδύσεις  έχουν  πραγµατοποιήσει  η  

µεταλλευτική  S&B (πρώην Αργυροµεταλλευµάτων και 

Βαρυτίνης Α.Ε.), η εταιρεία Cosmos Building Materials 

Shangai Co. Ltd (κοπή και επεξεργασία µαρµάρων), η   

εταιρεία ΙΚΤΙΝΟΣ (µάρµαρα), η Polcor China Ltd, παραγωγή  

και εφαρµογή οξειδίων για την προστασία πλοίων, η  FOLLI-
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FOLLIE,  η LAVIPHARM, η εταιρεία καλλυντικών ΚΟΡΡΕΣ  

Α.Ε., τα  ΠΛΑΣΤΙΚΑ  ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ , και η ΕΤΜΑ. Στο Πεκίνο  

λειτουργεί επίσης Γραφείο Αντιπροσωπίας της  EFG - 

Eurobank.   

 

 Σε ότι αφορά τις Κινεζικές επενδύσεις  στην Ελλάδα, 

στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται  οι ναυτιλιακές κινεζικές  

επιχειρήσεις  CHINA SEAMEN CLUB SERVICES Co, 

NORTHEN Co of CHINA, και COSCO και αριθµός  

επιχειρήσεων  µε την µορφή αντιπροσωπειών λιανεµπορίου.  

Παρουσία έχουν  οι κινεζικές  εταιρείες τηλεπικοινωνιών ΖΤΕ  

(η οποία συνεργάζεται µε τον ΟΤΕ)  και η HUAWEI. Η χώρα 

µας ενδιαφέρεται για την  προσέλκυση  κινεζικών  

επενδύσεων , ιδίως, στους τοµείς  του τουρισµού και στην  

κατασκευή - αναβάθµιση και εκµετάλλευση λιµένων. Το 2007 

ανανεώθηκε για µία διετία το  11ο Πρωτόκολλο Ε&Τ  

Συνεργασίας Ελλάδος- Κίνας (που  καλύπτει την διετία 2008-

9), στο πλαίσιο της ∆ιµερούς  Συµφωνίας Ε&Τ Συνεργασίας  

Ελλάδος-Κίνας του 1979. 

 

∆ΙΜΕΡΕΣ  ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΑ∆ΟΣ – ΚΙΝΑΣ  

(2002 – 2007 και Α΄ εξάµηνο  2008) 

Αξία  σε  εκ .  δολ .  ΗΠΑ  

 2002 2003 2004 2005 2006 

Μεταβο

λή  % 

06-05 

2007 
Μεταβολή  

% 07-06 

2008  

Α΄  εξάµηνο  

Εξαγωγές  56,8 60,5 72,7 100,6 156 55% 152 -2,53% 51,71 

Εισαγωγές  960,9 1.371,6 1.757,6 2.109,9 2.274,8 7,8% 3.813,5 59,65% 1.561,37 

Όγκος  

συναλλαγών  
1.017,7 1.432,1 1.830,3 2.210,5 2.375,6 7,46% 3.965,5 59,90% 1.613,08 

Ισοζύγιο  -904,1 -1.311,1 -1.684,9 -2.009,3 -2.174  -3.661,50  -1.509,66 

Κάλυψη  

εισ /εξαγ .  
5,91% 4,41% 4,14% 4,77% 6,86%  4%  3,31% 

Πίνακας  2:  ∆ιµερές  εµπόριο  Ελλάδας  – Κίνας  (2002 – 2007 & α ’  εξάµηνο  2008)  

Πηγή :  Σηµε ίωµα  Β5 της  διεύθυνσης  εξωτερικών  σχέσεων  του  Υπουργε ίου  Εξωτερικών  
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 Οι σχέσεις  Ελλάδος-Κίνας στον οικονοµικό τοµέα διέπονται 

από τα εξής κείµενα1: 

- Συµφωνία πολιτικών αεροπορικών µεταφορών (Πεκίνο, 

23.5.1973). Μνηµόνιο  Κατανοήσεως, το οποίο τροποποιεί επί το 

πλέον φιλελεύθερο τις διατάξεις της  ισχύουσας  ∆ιµερούς , 

υπεγράφη κατά την επίσκεψη του Υπουργού  Μεταφορών και 

Επικοινωνιών κ. Λιάπη στο Πεκίνο , τον Σεπτέµβριο 2006. 

- 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), που θα 

αντικαταστήσει την παλαιότερη µόλις τεθεί σε  ισχύ .  

- Συµφωνία Οικονοµικής  και Τεχνικής Συνεργασίας (Πεκίνο, 

25.6.1983, Ν.1613/1986, ΦΕΚ  111/Α/18.7.1986) 

- 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) 
 

1  Πηγή :ht tp : / /www.mfa.gr/www.mfa.gr /el -GR/Pol icy/Geographic+Regions/Asia 
Oceania/Bi latera l+Relat ions/China/ 
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- 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 υπογράφηκε στο Πεκίνο στις 27.5.2005 

(καλύπτει την διετία 2006-07). 

- 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  Συµφωνίας µε το Ν.3331/2005.)  

Έναρξη εφαρµογής της 1.1.2006.  

- Μνηµόνιο  Κατανόησης  στον  τοµέα των Μικρό-Μεσαίων  

Επιχειρήσεων (Πεκίνο, 20.1.2006). 

- Μνηµόνιο  Κατανόησης για τη  συνεργασία στον  τοµέα των  

οδικών µεταφορών (Πεκίνο, 9.2006). 

-  Μνηµόνιο  Κατανόησης µεταξύ  του ΥΠΕΞ και του Κινεζικού  

Συµβουλίου  Προώθησης  του ∆ιεθνούς Εµπορίου  (CCPIT) για 

τη «∆ηµιουργία  ∆ικτύου Συνεργασίας για την  Υποστήριξη  

Επιχειρήσεων» (Πεκίνο, 11.5.2007).  

- Μνηµόνιο  Κατανόησης Αναπτυξιακής Συνεργασίας Ελλάδος-

Κίνας. Yπεγράφη κατά την επίσκεψη του κ. Προέδρου  της 

∆ηµοκρατίας στο Πεκίνο (22 – 27/6/2008) 

- Ειδικές περιπτώσεις (µόνο για τις συγκεκριµένες διοικητικές  

περιοχές) αποτελούν το Μνηµόνιο  Κατανόησης στον  τοµέα των  

Αεροπορικών Μεταφορών µε το Μακάο (Μακάο, 17.2.2006) και 

η Συµφωνία Αεροπορικών Μεταφορών µε το Χονγκ-Κονγκ  

(Χονγκ-Κονγκ, 31.5.2002). Ως προς την τελευταία, έχει ανασταλεί 

η κυρωτική διαδικασία εκ µέρους  του Υπουργείου  Μεταφορών  

προκειµένου να  ενσωµατωθούν  στη Συµφωνία πρόσφατες 

εξελίξεις του κοινοτικού δικαίου (Κανονισµός ΕΚ  847/2004). 
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4.2.2 Τα Κινέζικα καταστήµατα  

 

  Ένα σηµαντικό ζήτηµα είναι ότι αν και λειτουργούν  

δεκάδες Κινέζικα µαγαζιά, δεν υπάρχουν στα χαρτιά µιας και 

καλύπτονται από  τις διακρατικές συµφωνίες Ε.Ε. και Κίνας 

όπου υπήρχε  και όρος για την «ελεύθερη» λειτουργία  

αντιπροσωπειών  κινέζικων ρούχων µε την  µορφή 

επιχειρήσεων  λιανεµπορίου, που ουσιαστικά είναι τα γνωστά 

σε  όλους µας κινέζικα µαγαζιά. 

 

 

 

  Θα πρέπει να αναφέρουµε επίσης  ότι οι Κινέζοι είναι 

ένας λαός, όπως  και οι Έλληνες, µε φανταστικές επιδόσεις 

στο εµπόριο. Ιστορικά οι Κινέζοι  λειτουργούσαν µέσα σε  

κλειστές οµάδες στο κέντρο των µεγάλων πόλεων  ήδη από  

τον 18 αιώνα.  Η µεγάλη εξέλιξη ήρθε περί το 1850, όταν η 

Αµερική κάλεσε µεγάλο αριθµό Κινέζων για να εργαστούν 

αρχικά στην δηµιουργία των σιδηροδροµικών γραµµών. Στην  

συνέχεια όµως οι Κινέζοι αυτοί  παράτησαν την  δύσκολη  

δουλειά που τους είχε  ανατεθεί και στράφηκαν προς την 

έρευνα για χρυσό και την πώληση του σε συγκεκριµένες  

περιοχές  των πόλεων, γνωστές ως Chinatown. (Will iams, 

2004)1  
 

Wi l l iams,D,  2004,  "Chinatown Is a  Hard Sel l  in  I ta ly" ,  Washington Post  Foreign 
Service,  March 1,  Page A11. 
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  Στην φωτογραφία που βλέπουµε στη συνέχεια, είναι η 

είσοδος της Chinatown στο San Francisco που  είναι η 

µεγαλύτερη και η πιο γνωστή στον Κόσµο. Ιδρύθηκε το 1840 

και αποτελεί  σηµαντικό κοµµάτι της  εµπορικής  

δραστηριότητας της πόλης.  

 

 

 

  Σε ότι αφορά τις λεγόµενες Chinatown, ήταν κλειστές  

κοινωνίες, που συχνά ο νόµος σταµατούσε στην είσοδο τους.  

∆εν άφηναν να δηµιουργηθούν ξένες επιχειρήσεις  και ήταν  

γνωστές για το παραεµπόριο και τις παράνοµες  

δραστηριότητες που υπήρχαν εκεί. Με τον καιρό το  

φαινόµενο αυτό παρουσιάστηκε σχεδόν σε όλες τις µεγάλες  

πόλεις του κόσµου, όπως το Λονδίνο, η Νέα Υόρκη και 

πολλές άλλες πόλεις. Με λίγα λόγια ήταν ένα κράτος εν  

κράτη, όπου κυριαρχούσε  η κινέζικη κουλτούρα, το  εµπόριο 

κινέζικων αγαθών  αλλά συχνά και η  παρανοµία.  
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  Με το πέρασµα των χρόνων όµως οι Chinatown από 

κέντρα παρανοµίας µεταβλήθηκαν,  µε το σωστό όραµα από 

µεριάς των αρχών, σε τουριστικούς προορισµούς ενώ πλέον  

οι περισσότερες  Chinatown ασχολούνται µε τα περίφηµα 

κινέζικα εστιατόρια και το νόµιµο εµπόριο. 

 

 

 

  Σε  ότι αφορά την Ελλάδα ποτέ  δεν είχε  αυτά τα 

φαινόµενα µέχρι πρόσφατα. Η ύπαρξη των κινέζικων  

καταστηµάτων είναι ένα φαινόµενο που παρουσιάστηκε 

κυρίως τα τελευταία 5 χρόνια. Τα  περισσότερα λειτουργούν  

υπό το καθεστώς  των συµφωνιών  Ε.Ε. και Κίνας το οποίο  

όµως δεν είναι ξεκάθαρο µε αποτέλεσµα να µην είναι ούτε 

παράνοµα αλλά ούτε και νόµιµα. Με έρευνα που  

πραγµατοποιήθηκε στο ΕΒΕΑ  φάνηκε ότι δεν υπάρχουν  
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πολλά από αυτά τα καταστήµατα καταγεγραµµένα στις λίστες  

του ΕΒΕΑ .  

 

  Σε  άρθρο της Ελευθεροτυπίας (2009)1 καταγράφεται το 

όλο νοµικό πλαίσιο της λειτουργίας αυτών των επιχειρήσεων .    

Στο άρθρο αυτό αναφέρεται ότι µε την Εγκύκλιο του  

Υπουργείου  Οικονοµικών στα µέσα του 2008 έδωσε το 

πράσινο φως να εισάγονται από την Ιταλία προϊόντα 

κινεζικής προέλευσης .  

 

  Η τροπολογία του Μπερλουσκόνι για την εισαγωγή  

κινεζικών ντάµπινγκ προϊόντων ήταν θέµα προς συζήτηση  

στο Ευρωκοινοβούλιο, τα πάντα όµως ανάγονται στην  

ελεύθερη  παγκόσµια αγορά .Με την αναγραφή των δεµάτων  

σαν «δείγµατα», «µικροδέµατα» ή «δώρα» εισάγονται  

τεράστιες ποσότητες που µετά βγαίνουν στην αγορά ακόµη  

και ως είδη πολυτελείας.  

 

 

 

  Άλλη µέθοδος είναι η εισαγωγή «µη χρήσιµων» 

δειγµάτων άνευ αξίας. Έτσι, δύο δέµατα που το ένα  περιέχει 

µόνο αριστερά παπούτσια και το άλλο µόνο δεξιά και 

πηγαίνουν σε  διαφορετικούς παραλήπτες δε θεωρούνται  

εµπορεύµατα, µα µη αξιοποιήσιµα δείγµατα. Ο καθένας  

βέβαια καταλαβαίνει τι ακριβώς συµβαίνει. 
 

1
Ελευθεροτυπία ,  2009,  «Τα  Κινέζ ικα  καταστήµατα  στην  Αθήνα ,  10 Σεπτεµβρίου  
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  Τα παραθυράκια του ισχύοντος νοµικού δασµολογικού  

πλαισίου, τα οποία, όπως παρατηρούν υπηρεσιακοί  

παράγοντες, έχουν µεταβληθεί σε κερκόπορτες  για την 

άλωση της αγοράς, αλλά και την αποδιοργάνωση των 

τελωνείων. Εισάγουν χωρίς δασµούς τόνους εµπορευµάτων  

αλλά σε κιβώτια που τιµολογούνται µε ελάχιστη αξία, 

δεδοµένου ότι ο νόµος της ΕΕ  επιτρέπει αδασµολόγητη  

εισαγωγή αξίας µέχρι 22 ευρώ , εφόσον τα εµπορεύµατα είναι 

εµπορικά δείγµατα ή δώρα εµπόρων προς εµπόρους-

εισαγωγής.  

 

  Έτσι λχ παρατηρείται το φαινόµενο, να τιµολογείται το 

κάθε ζευγάρι πολυτελών παπουτσιών µισό ευρώ  το  καθένα,  

να συσκευάζεται σε κιβώτιο των 40 λεπτών και η συνολική  

αξία να µην υπερβαίνει τα 20 ευρώ , κατώτερη δηλαδή της 

επιτρεπόµενης των 22 ευρώ . Τα  παπούτσια αυτά που δεν 

αποτελούν φτηνά κακέκτυπα,  αλλά παράγονται σε  

εργοστάσια που λειτουργούν µε την επίβλεψη ξένων οίκων  

(ντιζάιν–προδιαγραφές–ύλες) στην  Κίνα ή την Ταϊβάν, 

διοχετεύονται στην αγορά και πωλούνται µε 100–150 ευρώ  

το ζευγάρι.  

 

  Το υπουργείο οικονοµίας το ∆εκέµβρη του 2008 

υποστήριζε πως τα κινέζικα µαγαζιά δεν ξεπερνούν  τα 360 

στην Αθήνα. Τα ΜΜΕ κάνουν αναφορά για µερικές  χιλιάδες,  

το εµπορικό επιµελητήριο Αθηνών και συγκεκριµένα το 

τµήµα ∆ιεθνούς εµπορίου υποστήριζε πως όλα τα κινέζικα  

µαγαζιά πληρούν τις προϋποθέσεις  καθώς έχουν  ανοιχτεί και 

καρτέλες στον εµπορικό σύλλογο. Στο ίδιο άρθρο της  

Ελευθεροτυπίας αναφέρεται ότι αναζητώντας στοιχεία από 

δηµόσιους φορείς υπήρχε  απάθεια ή µη εµφάνιση  

πραγµατικών στοιχείων όπως από το Υπουργείο  
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Οικονοµικών διότι τα στοιχεία για το κινέζικο παραεµπόριο  

είναι ένα πολυδιάστατο και σκοτεινό ζήτηµα.  

 

  Πέρα από τις προαναφερθείσες πηγές, επισκεφθήκαµε 

το ΕΒΕΑ, για την επιβεβαίωση του ακριβή αριθµού των  

καταγεγραµµένων  κινέζικων καταστηµάτων στην Αθήνα. 

 

  Οι αρµόδιοι υπάλληλοι µας πληροφόρησαν ότι 

υπάρχουν πολλές περιπτώσεις όπου κινέζικα καταστήµατα 

ανοίγουν υπό Έλληνα ιδιοκτήτη µε κινέζο συνέταιρο.  

 

  Σαν αποτέλεσµα,  προκύπτει η παρακάτω λίστα µε τον 

αριθµό των εταιρειών – µελών του ΕΒΕΑ τα οποία είναι  υπό  

κινέζικη διεύθυνση.  

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  ΠΛΗΘΟΣ  

ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 4 

ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

ΤΑΞΙ∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ 
1 

ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 
1 

ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩΝ 

ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
1 

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 11 

ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΙ∆ΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
131 

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 2 

ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΣΩ ΑΓΩΓΩΝ 1 

ΧΟΝ∆ΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ 

ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ 
96 

ΣΥΝΟΛΟ 248 

Πίνακας  3:  Εταιρε ίες  –  µέλη  του  ΕΒΕΑ  υπό  κ ινέζ ικη  διεύθυνση  (2010-2011)  

Πηγή :  ΕΒΕΑ ,  Τµήµα  ανάπτυξης  και  υποστήριξης  πληροφοριακών  συστηµάτων  
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  Η κατηγορία που αφορά την εργασία µας είναι οι  

εταιρείες λιανικού  εµπορίου. Ο αριθµός ανέρχεται στα 131 

καταστήµατα. 

  Όπως έχουµε  αναφέρει και παραπάνω οι απόψεις  

διίστανται καθώς ο αριθµός των καταγεγραµµένων εταιρειών  

είναι πολύ µικρότερος σε σχέση  µε τον πραγµατικό  αριθµό, 

γεγονός το οποίο  µπορεί κάποιος να διακρίνει κάνοντας µια 

βόλτα στο κέντρο της Αθήνας.  

  Οι περιοχές  που υπάρχουν και αναπτύσσονται τα 

κινέζικα καταστήµατα τέτοιου τύπου είναι οι δρόµοι γύρω  

από την Οµόνοια,  δηλαδή στις οδούς Αγησιλάου, Ευριπίδου ,  

Σωκράτους, Λυκούργου , Λεωνίδου,  Κολοκυνθούς, Πειραιώς 

και Κεραµεικού1 . 

  Αξίζει όµως να σηµειώσουµε ότι κινέζικα καταστήµατα 

υπάρχουν σε  κάθε γειτονιά της  Αθήνας.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1  
Πηγή :  BHMAgazino, 2011 ,  «Η  χρονιά  του  λαγού» τεύχος  538,  σελ  40, 6 

  Φεβρουαρίου .  
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Σε  ότι αφορά την είσοδο αυτών των προϊόντων στην Ελλάδα, 

πραγµατοποιείται µε τους εξής τρόπους: 

 

Στην Κίνα υπάρχουν 2 γραµµές παραγωγής: 

 

  1. Προϊόντα προς  εξαγωγή  

 

  2. Προϊόντα προς  εσωτερική κατανάλωση  

 

  Τα πρώτα παράγονται έχοντας σηµάνσεις στην αγγλική  

ή άλλη διεθνή γλώσσα, τα δεύτερα φέρουν αποκλειστικά 

σήµανση στην  κινεζική γλώσσα.  Τα προϊόντα που 

παράγονται για τοπική κατανάλωση έχουν  πολύ χαµηλότερη  

τιµή διάθεσης από αυτά της εξαγωγής. Παράνοµα κυκλώµατα 

στην Κίνα όµως αλλάζουν σήµανση  στα προϊόντα εσωτερικής  

κατανάλωσης και τα προωθούν παράνοµα στο εξωτερικό, 

έτσι στο προηγούµενο παράδειγµα το παντελόνι των 5$ 

κοστίζει τώρα 2,5 - 3 $. 

 

  Η παράνοµη εισαγωγή µέσω της Ιταλοκινέζικης   

συνθήκης κοστίζει  µε µεταφορικά 3 – 3,5 $ το παντελόνι, ενώ 

µέσω της νόµιµης οδού ο  Ευρωπαίος (Έλληνας) 

επιχειρηµατίας το προµηθεύεται στην τιµή των 7,7 $. Η 

διαφορά τιµής είναι τεραστία. 

 

  Θα πρέπει  να αναφέρουµε ότι πολλά κινέζικα 

εµπορεύµατα που  έρχονται από την Ιταλία, ενώ αγοράζονται 

µε το κιλό πωλούνται µε το τεµάχιο. Αυτός είναι ο 

πραγµατικός λόγος που ανθεί το παράνοµο εµπόριο.  

 

  Τα πολλά Κινέζικα µαγαζιά που ανοίγουν σε όλη την  

Ελλάδα στηρίζονται από ξένους οργανισµούς ακολουθώντας  

το επιχειρηµατικό  σχέδιο που ορίζει η εξωτερική πολιτική της  
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Κίνας. Πιθανό σενάριο, σε  µερικά χρόνια να πάψουν να 

υπάρχουν τα Κινέζικα µαγαζιά. Όπως συµβαίνει στην Ιταλία, 

πλέον οι Ευρωπαίοι έµποροι  µη µπορώντας να 

ανταγωνισθούν τα φτηνά κινέζικα προϊόντα αναγκάστηκαν να 

εισάγουν από Κινέζους  µεγαλέµπορους.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Με αυτό τον  τρόπο αναγκάζει, εξωθεί  τον 

καταστηµατάρχη - έµπορο να εισάγει προϊόντα που  το µόνο  

θετικό τους είναι η ανταγωνιστική τιµή σε  σχέση  µε τα 

εγχώρια, ακολουθώντας τους χαµηλούς ρυθµούς ανάπτυξης  

της Ευρώπης . Σίγουρα δεν θα µπορούσαµε σε καµία 

περίπτωση να καταλήξουµε σε  τελικά συµπεράσµατα, 

σύµφωνα µε τα οποία θα άλλαζε η  δυσµενής κατάσταση των 

ελληνικών επιχειρήσεων . Υπάρχουν µέτρα όµως που  

µπορούν να περιορίσουν την ασταµάτητη εξωστρέφεια των 

Κινέζων, χωρίς να έρχονται σε  σύγκρουση µε τα πρότυπα 

του ελεύθερου  εµπορίου. Θα πρέπει  λοιπόν να 

αναζητήσουµε τις  ευθύνες  σε φορείς που εµπλέκονται µε την 

εισαγωγή των ξένων προϊόντων στην χώρα µας, καθώς και 

τους επιτήδειους  που δρουν ανεξέλεγκτα εις βάρος του  

καταναλωτή και της ίδιας της οικονοµίας. 

 

  Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το τοπίο είναι θολό  

και ότι οι συµφωνίες Ε.Ε. και Κίνας, αλλά και οι συµφωνίες 
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Ιταλίας – Κίνας, επηρεάζουν  αρνητικά το κλίµα στην Ελλάδα 

µιας και δεκάδες Κινέζικα µαγαζιά λειτουργούν σε καθεστώς  

ηµι-παρανοµίας, δίχως να κόβουν αποδείξεις, δίχως να 

πληρώνουν φόρους και φυσικά δίχως να απασχολούν νόµιµα 

το εργατικό τους δυναµικό.  

 

  Από την άλλη µεριά το παράδειγµα µε τις οργανωµένες  

Chinatown σε  πολλές πόλεις δείχνει ότι µπορεί από εστία 

παρανοµίας, οι περιοχές  µε µεγάλη συγκέντρωση κινέζικων  

επιχειρήσεων , να γίνουν τουριστικός προορισµός ή να έχουν  

θετικό αντίκτυπο στην τοπική και εθνική οικονοµία. 
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4.3. Οι επιπτώσεις στις τοπικές κοινωνίες 

 

 Εκθέσεις  όπως του ΙΟΒΕ (2007)1 , του ΟΟΣΑ(2009)2 

αλλά και από όσα  γράφονται στον ηµερήσιο τύπο όπως στην  

Ηµερησία (2010, σελ.5)3 δίνουν µία πολύ άσχηµη εικόνα για 

τις επιπτώσεις  από την λειτουργία των Κινέζικων 

καταστηµάτων στις τοπικές κοινωνίες. Μπορούµε να κάνουµε 

αναφορά επιγραµµατικά στις κύριες επιπτώσεις οι οποίες  

είναι οι εξής:  

 

• Η µη καταβολή  φόρων µειώνει  την ικανότητα  του  

κράτους να µαζέψει χρήµατα µε αποτέλεσµα να τα αναζητά  

από τους φορολογούµενους  

• Οι χαµηλές τιµές βγάζουν εκτός ανταγωνισµού  τις 

τοπικές Ελληνικές  επιχειρήσεις  

• Οι εργαζόµενοι  στα Κινέζικα καταστήµατα είναι 

ανασφάλιστοι µετανάστες, µε αποτέλεσµα να διαιωνίζεται η 

ανεργία στις τοπικές κοινωνίες  

• ∆εν χρησιµοποιούν τοπικούς προµηθευτές  

• ∆εν εφαρµόζουν τα ωράρια λειτουργίας όπως κάνουν  οι 

τοπικές επιχειρήσεις  

 

 Όλα τα παραπάνω είναι µία επισύναψη των  

αποτελεσµάτων που έχουν φέρει  τα κινέζικα καταστήµατα 

στις τοπικές κοινωνίες και µε βάση τα όσα αναφέρθηκαν  

παραπάνω.  
 

 

 

 

 

1
Ίδρυµα  Οικονοµικών  & Βιοµηχανικών  Ερευνών  ( ΙΟΒΕ)  (2007)  «Μελέτη  για  την  
παραοικονοµία» 
2
Οργανισµός  Οικονοµικής  Συνεργασίας  & Ανάπτυξης  -  ΟΟΣΑ  (2009) «Έρευνα  για  την  
µικροοικονοµική  ανταγωνιστικότητα» 
3
Ηµερησία  (2010)  «Το  παραεµπόριο  κτυπάει  τις  Ελληνικές  επιχειρήσεις», 17 Ιουλίου ,  
σελ .5 
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5. Αποτελέσµατα  της  έρευνας  

 

 Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε  σε δείγµα 100 

καταναλωτών. Η δειγµατοληψία ήταν τυχαία και η διανοµή  

των ερωτηµατολογίων έγινε σε  κεντρικά σηµεία της Αθήνας.  

 

 Το πρώτο ερώτηµα αφορούσε το φύλο  των 

ερωτώµενων.  

 

 
∆ιάγραµµα  4:  Φύλο  δε ίγµατος  

 

 Από τις απαντήσεις προκύπτει ότι η πλειοψηφία των  

ερωτώµενων είναι άνδρες. Παρόλα αυτά η διαφορά είναι 

µικρή, οπότε µπορούµε να δηλώσουµε ότι υπάρχει µία ίση 

κατανοµή του δείγµατος.  
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 Το δεύτερο  ερώτηµα αφορά την ηλικία του δείγµατος . 

 

 
∆ιάγραµµα  5:  Ηλικ ία  δε ίγµατος  

 

 Από τις απαντήσεις φαίνεται ότι υπάρχουν πολλοί νέοι 

άνθρωποι, οι οποίοι και αποτελούν και το πιο παραγωγικό  

κοµµάτι της Ελληνικής οικονοµίας.  Οι περισσότεροι ανήκουν  

στην ηλικία των 36 έως 45 ετών, µετά είναι η οµάδα των 26 

έως 35 µε 23 συµµετέχοντες, ακολουθεί η οµάδα των 46 µε  

55 ετών, η οµάδα των 18 µε 25 ενώ µόνο 3 ερωτώµενοι 

δήλωσαν άνω των 55 ετών.  
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 Το τρίτο ερώτηµα αφορά την οικογενειακή κατάσταση 

των ερωτώµενων.  

 

                                    

 ∆ιάγραµµα  6:  Οικογενε ιακή  κατάσταση  δε ίγµατος  

 

 Η πλειοψηφία είναι έγγαµοι (45 άτοµα) ενώ πολλοί 

δήλωσαν άγαµοι. Αυτό δικαιολογείται και από το γεγονός ότι 

το δείγµα αποτελείται από νέους  ανθρώπους. Μικρότερος  

αριθµός δήλωσε ότι είναι διαζευγµένος/η, 8 άτοµα είναι σε  

διάσταση ενώ 2 δήλωσαν χήροι.  
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 Το τέταρτο ερώτηµα αφορά την εκπαίδευση των  

ερωτώµενων.  

 

 
∆ιάγραµµα  7:  Εκπαίδευση  δε ίγµατος  

 

 Η πλειοψηφία είναι απόφοιτοι ΑΕΙ  (34 άτοµα), 22 άτοµα 

έχουν  σπουδάσει  σε  σχολές Τεχνικής εκπαίδευσης,  19 είναι  

απόφοιτοι ΤΕΙ ενώ 13 άτοµα έχουν βασική εκπαίδευση και 

τέλος 12 άτοµα έχουν  µεταπτυχιακό τίτλο. Η πλειοψηφία του  

δείγµατος κατέχει πτυχίο τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, γεγονός  

το οποίο κάνει την άποψη τους πολύ σηµαντική.  
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 Η πέµπτη ερώτηση αφορά το µηναίο ατοµικό εισόδηµα 

των ερωτώµενων.  

 

 
∆ιάγραµµα  8:  Μηνια ίο  ατοµικό  εισόδηµα  δε ίγµατος  

 

 Εφόσον το δείγµα αποτελείται από πολλούς νέους  

ανθρώπους αλλά  και δεδοµένης της οικονοµικής κρίσης,  

είναι αναµενόµενο, 28 άτοµα να έχουν  εισόδηµα από 501 ως  

700 ευρώ , 25 άτοµα εισόδηµα από 701 ως 1000 ευρώ , 23 

άτοµα εισόδηµα από 0 έως 500 ευρώ ,  20 άτοµα µε εισόδηµα 

από 1001 έως 1500 και µόνο 4 άτοµα εισόδηµα άνω των  

1501 ευρώ . Το γεγονός πως η πλεοψηφία του δείγµατος  

είναι χαµηλόµισθοι, µε εισόδηµα µικρότερο των 1000 ευρώ ,  

αποτελεί σηµαντικό παράγοντα της έρευνας  καθώς  αφορά 

καταναλωτές που  αποτελούν τους, κατά κύριο λόγο, πελάτες  

των κινέζικων καταστηµάτων.  

 

 Με το πέρας  των προκαταρκτικών ερωτήσεων, 

ακολουθεί το κυρίως µέρος της έρευνας .  
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Η έκτη ερώτηση αφορά το αν οι ερωτώµενοι έχουν  αγοράσει  

αγαθά από κινέζικα καταστήµατα. 

 

 
∆ιάγραµµα  9:  Ποσοστό  δε ίγµατος  που  έχε ι  αγοράσει  αγαθά  από  κ ινεζ ικά  

καταστήµατα  

 

 Από τις απαντήσεις φαίνεται ότι υπάρχει  υψηλό  

ποσοστό ερωτώµενων που έχει  αγοράσει από κινέζικα  

καταστήµατα. Αυτοί που απάντησαν θετικά είναι ως επί το 

πλείστον νέοι άνθρωποι µε χαµηλά εισοδήµατα, ενώ οι άνω 

των 45 ετών φαίνεται να µην έχουν  αγοράσει από τα κινέζικα 

καταστήµατα. 
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 Από όσους είχαν  αγοράσει από Κινέζικα καταστήµατα, 

τους ζητήθηκε να απαντήσουν σε µία σειρά ερωτήσεων.  

Έτσι, η έβδοµη ερώτηση αφορούσε το κίνητρο που τους 

ώθησε να αγοράσουν από Κινέζικο κατάστηµα. 

 

 
∆ιάγραµµα  10:  Κίνητρα  που  οδηγούν  στην  αγορά  αγαθών  από  κ ινέζ ικα  

καταστήµατα  

 

 Από τις απαντήσεις φαίνεται πως η πλειοψηφία 

προτίµησε τα κινέζικα καταστήµατα για τις χαµηλές τιµές  

τους. Είναι µία απάντηση  που ουσιαστικά επιβεβαιώνει και 

τα όσα έχουµε  πει στο θεωρητικό µέρος, ότι δηλαδή οι 

χαµηλές τιµές αποτελούν ένα σηµαντικό κίνητρο.  Επίσης, 

υπάρχει  µερίδα του δείγµατος που  δήλωσε ότι προτίµησε να  

αγοράσει από κινέζικο κατάστηµα από το γεγονός ότι 

λειτουργούσε – έστω και παράνοµα – τις Κυριακές , µία 

πρακτική που την εφαρµόζουν σχεδόν όλα τα κινέζικα  

καταστήµατα. 

 



82 
 

  

 

 Το επόµενο ερώτηµα αφορούσε το αν έµειναν  

ικανοποιηµένοι από την αγορά που έκαναν και την εµπειρία 

τους από το κινέζικο κατάστηµα.  

 

 
∆ιάγραµµα  11:  Ποσοστό  ικανοποίησης  του  δε ίγµατος  από  τα  αγαθά  των  

κινέζικων  καταστηµάτων  

 

 Από τα αποτελέσµατα φαίνεται ότι η πλειοψηφία, 35 

από τους 62 ερωτώµενους, έµειναν ικανοποιηµένοι, ενώ 27 

δήλωσαν ότι δεν έµειναν ικανοποιηµένοι. Αν και είναι γνωστό  

ότι τα µαγαζιά αυτά παρέχουν προϊόντα κακής ποιότητας,  

φαίνεται ότι οι καταναλωτές το γνώριζαν και οι προσδοκίες  

τους είχαν να κάνουν µε την αγορά ενός φτηνού προϊόντος  

όπως και έγινε. Οπότε δεν πρέπει να µας εκπλήσσουν οι 

απαντήσεις που δόθηκαν µιας και ουσιαστικά οι καταναλωτές  

πήραν αυτό που περίµεναν, δηλαδή ένα φτηνό προϊόν.  
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 Η ένατη ερώτηση αφορούσε ένα  σηµείο όπου και τα 

κινέζικα καταστήµατα έχουν  γίνει στόχος κριτικής  και δεν  

είναι τίποτε άλλο  από το γεγονός ότι δεν παρέχουν  νόµιµες  

αποδείξεις.  

 
∆ιάγραµµα  12:  Ποσοστό  δε ίγµατος  που  έλαβε  νόµιµες  αποδε ίξε ις  λιανικής  

αγοράς  από  κινέζικο  κατάστηµα  

 

 Από τις απαντήσεις προκύπτει  ότι µόνο σε δύο 

περιπτώσεις δόθηκαν νόµιµες αποδείξεις λιανικής  αγοράς.  

Βέβαια από την στιγµή που τα Κινέζικα καταστήµατα, όπως  

εξηγήσαµε και στο θεωρητικό µέρος, λειτουργούν σε  

καθεστώς ηµι-παρανοµίας µε ένα οµιχλώδες τοπίο ως προς  

την διαδικασία των εισαγωγών,  πράγµα που δεν τους  

επιτρέπει και να εκδώσουν τα σχετικά τιµολόγια. Μπορεί  

επίσης να είναι και η επιχειρηµατική κουλτούρα – φύση των 

συγκεκριµένων µαγαζιών που τείνουν γενικά προς τον 

αθέµιτο ανταγωνισµό. 
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 Η δέκατη ερώτηση αφορούσε το αν θα ψώνιζαν ξανά 

από κινέζικο κατάστηµα, ακόµα και αν δεν ήταν  

ικανοποιηµένοι. 

 

 
∆ιάγραµµα  13:  Ποσοστό  δε ίγµατος  που  θα  επέλεγε  ξανά  αγαθά  από  κινέζικο  

κατάστηµα  

 

 Σχεδόν όσοι ήταν ικανοποιηµένοι αλλά και µέρος όσων 

δήλωσαν ότι δεν ήταν ικανοποιηµένοι δήλωσαν  ότι θα 

ψώνιζαν ξανά από κινέζικο κατάστηµα. Φαίνεται ότι η  

προσφορά φτηνών αγαθών, ακόµα και αν είναι της χείριστης  

ποιότητας, αποτελεί ένα πολύ σηµαντικό κίνητρο.  
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 Η ενδέκατη ερώτηση αφορούσε το τι πιστεύουν  οι 

καταναλωτές σε ότι αφορά το αν  τα κινέζικα καταστήµατα 

επηρεάζουν  αρνητικά την Εθνική Οικονοµία ή όχι  

 

 
 ∆ιάγραµµα  14:  Άποψη  δε ίγµατος  σχετ ικά  µε  το  αν  τα  κ ινέζικα  

 καταστήµατα  επηρεάζουν  αρνητ ικά  την  εθνική  οικονοµία  ή  όχι  

 

 Η απάντηση εδώ ήταν ότι όντως επηρεάζουν  αρνητικά 

την Εθνική οικονοµία και αυτό φαίνεται να είναι µία κοινή 

πεποίθηση ανάµεσα στους καταναλωτές.  
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 Στην συνέχεια έχουµε  µία σειρά ερωτήσεων σε  κλίµακα 

Likert.  

 

 
∆ιάγραµµα  15:  Οι  απόψεις  του  δείγµατος  σχετικά  µε  το  ποιά  είνα ι  τα  

κυριότερα  ζητήµατα  των  κινέζικων  καταστηµάτων  που  επηρεάζουν  την  

ελλην ική  οικονοµία  

 

 Aπό τις απαντήσεις που δόθηκαν φαίνεται πως η 

άποψη των καταναλωτών είναι ότι αυτές οι επιχειρήσεις  

πλήττουν την Εθνική Οικονοµία. Ειδικότερα, η εισαγωγή  

αγαθών δίχως δασµούς, το γεγονός ότι αποτελούν εστίες  

παράνοµων δραστηριοτήτων αλλά  και ότι δεν απασχολούν  

Έλληνες εργαζόµενους ή νόµιµους  µετανάστες αποτελούν τα 

κυριότερα ζητήµατα. Βέβαια, σχεδόν όλα τα ανωτέρω  

ζητήµατα φαίνεται να επηρεάζουν  αρνητικά την Ελληνική  

οικονοµία, σύµφωνα µε τις απόψεις  των καταναλωτών. 
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 Αποτελεί, λοιπόν, µία κοινή  παραδοχή ότι οι 

δραστηριότητες των κινέζικων καταστηµάτων πλήττουν την  

Εθνική οικονοµία. 

 

 Το τελευταίο ερώτηµα αφορά το  αν θα αποτελούσε  

κίνητρο για τους καταναλωτές το να λειτουργούν νόµιµα τα 

κινέζικα καταστήµατα, γεγονός που σηµαίνει να πληρώνουν  

κανονικά τις ασφαλιστικές εισφορές , τον φόρο και το ΦΠΑ 

όπως και δασµούς για τα αγαθά που εισάγουν.  

 

 
 ∆ιάγραµµα  16:  Άποψη  του  δε ίγµατος  σχετ ικά  µε  την  νοµιµοποίηση  των  

 κινέζικων  καταστηµάτων  

 

 Από τις απαντήσεις φαίνεται ότι µία µεγάλη µερίδα των 

ερωτώµενων θα  έβλεπε θετικά το ενδεχόµενο να 

µονιµοποιηθούν τα κινέζικα καταστήµατα και να µπορούν να  

ανταγωνιστούν επί ίσης όροις µε τα αντίστοιχα ελληνικά  

καταστήµατα. 
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6. Συµπεράσµατα και προτάσεις  

 

 Η εργασία εξέτασε την παρουσία των Κινέζικων  

καταστηµάτων, µε έµφαση στον Νοµό Αττικής.  

 

 Από την βιβλιογραφική έρευνα φαίνεται πως η όλη  

παρουσία τους αποτελεί ένα ερωτηµατικό. Το νοµικό σκέλος  

της λειτουργίας  τους είναι νεφελώδες και βασίζεται σε 

συµφωνίες µεταξύ Ε.Ε. και Κίνας για µειωµένους δασµούς,  

αλλά και στην απελευθέρωση  του εµπορίου µεταξύ Κίνας και 

Ιταλίας, δίχως δασµούς και ελέγχους , από όπου και 

προέρχονται τα περισσότερα εµπορεύµατα που διατίθενται  

στην Ελλάδα. 

 

 Η παρουσία των  Κινέζικων καταστηµάτων δηµιουργεί 

µία σειρά προβληµάτων όπως:  

 

• Λειτουργούν δίχως ωράρια 

• ∆εν κόβουν αποδείξεις και δεν πληρώνουν φόρους και 

ΦΠΑ 

• Συχνά η λειτουργία τους αγγίζει τα όρια του υποκόσµου  

• ∆εν απασχολούν εργαζόµενους  µε ΙΚΑ και δεν  

δηµιουργούν θέσεις  εργασίας για όσες χάνονται από τα 

καταστήµατα που  κλείνουν, ως αποτέλεσµα της παρουσίας  

των κινέζικων καταστηµάτων 

• Οι χαµηλές τιµές, ως αποτέλεσµα του µοντέλου  

λειτουργίας που έχουν , είναι δείγµα αθέµιτου ανταγωνισµού  

προς τους νόµιµους λιανέµπορους  

• Τα όποια αγαθά  πωλούνται δεν  είναι ελεγµένα  και 

µπορεί να θέσουν  σε  κίνδυνο την υγεία των καταναλωτών.  
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 Σε µία περίοδο οικονοµικής κρίσης, το να λειτουργούν  

δεκάδες καταστήµατα δίχως να αποδίδουν φόρους, δίχως να 

δηµιουργούν θέσεις εργασίας αλλά και συγχρόνως να 

οδηγούν στο λουκέτο χιλιάδες νόµιµους λιανέµπορους, είναι 

µία αρνητική κατάσταση.  

 

 Βέβαια από αυτή την κατάσταση έχουν  όφελος χιλιάδες  

Έλληνες καταναλωτές, ειδικά σε µία περίοδο κρίσης, καθώς  

αυτά τα καταστήµατα αποτελούν µία φθηνή διέξοδο.  

 

 Σε ότι αφορά την έρευνα, φάνηκαν δύο προσεγγίσεις . Η 

µία είναι πως οι καταναλωτές έχουν  αρνητική εικόνα για  

αυτές τις επιχειρήσεις  και τις θεωρούν επιβλαβείς για την 

εθνική αλλά και την τοπική οικονοµία. Από την άλλη πλευρά,  

ειδικά στους νέους και όσους έχουν  χαµηλά εισοδήµατα, η  

παρουσία αυτών των καταστηµάτων αποτελεί µία οικονοµική 

πρόταση, που αν και γνωρίζουν  τις αρνητικές επιπτώσεις 

που έχει  η πράξη τους, δεν θα δίσταζαν να αγοράσουν από  

ένα κινέζικο κατάστηµα, µιας και κίνητρο τους δεν  είναι η 

ποιότητα, αλλά το  φθηνό προϊόν.  

 

Με βάση τα παραπάνω, οι προτάσεις είναι οι εξής:  

 

• Να εξεταστεί το νοµικό πλαίσιο λειτουργίας αυτών των  

καταστηµάτων 

• Να ελέγχονται από τον Σ∆ΟΕ για οικονοµικές  

παραβάσεις  

• Να υπάρξει ξεχωριστή συµφωνία µεταξύ Ελλάδας και 

Κίνας ώστε µπούν δασµοί και να εξεταστεί το όλο καθεστώς  

εµπορίου µεταξύ των δύο αυτών χωρών  
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• Να υποχρεωθούν  τα κινέζικα καταστήµατα για την  

νοµιµοποίηση τους, για τα ωράρια τους, την απασχόληση  

κλπ.  

• Να υπάρχει µία ποσόστωση ώστε τα Κινέζικα 

καταστήµατα να είναι υποχρεωµένα να πουλάνε ένα  

ποσοστό Ελληνικών προϊόντων.  

 

 Οι παραπάνω προτάσεις θα βοηθήσουν να διορθωθούν  

οι όποιες στρεβλώσεις και να υπάρχει  νοµιµότητα στην  

λειτουργία των καταστηµάτων αυτών, που ουσιαστικά  

λειτουργούν εις βάρος του κοινού συµφέροντος.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – ΤΟ  ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
 
1. Φύλο:  
 
❐ Άνδρας  
❐ Γυναίκα 
 
2. Ηλικία 

❐ 18-25 
❐ 26- 35 
❐ 36- 45 
❐ 46- 55 
❐ 55+ 
 
3.Οικογενειακή κατάσταση: 
 
❐ Άγαµος/-η  
❐ Έγγαµος/-η  
❐ ∆ιαζευγµένος/-η 
❐ Χήρος/-α 
❐ Σε  ∆ιάσταση 
 
 
4. Σπουδές  
 
❐ Βασική Εκπαίδευση  
❐ Τεχνική εκπαίδευση  
❐ ΤΕΙ 
❐ ΑΕΙ  
❐ Μεταπτυχιακά 
 
5. Μηνιαίο ατοµικό εισόδηµα  
 
❐ 0-500 
❐ 501-700 
❐701-1000 
❐1001-1500 
❐1501+ 
 
6. Έχετε αγοράσει προϊόν από Κινέζικο κατάστηµα; 
 
❐ Ναι 
❐ Όχι (πηγαίνετε στην ερώτηση 11) 
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7. Αν ναι, ποιο ήταν το κύριο κίνητρο; 
 
❐ Περιέργεια 
❐ Οι χαµηλές τιµές 
❐ ∆ούλευε  την Κυριακή 
❐ Ήταν κοντά στο  σπίτι µου  
❐ Μου το σύστησαν 
 
8. Μείνατε ικανοποιηµένοι από το συγκεκριµένο κατάστηµα; 
 
❐ Ναι 
❐ Όχι 
 
9. Σας δόθηκε νόµιµη απόδειξη αγοράς; 
 
❐ Ναι 
❐ Όχι 
 
10. Θα ξαναψωνίζατε από Κινέζικο κατάστηµα, ακόµα και 
δεν ήσασταν ικανοποιηµένοι από την προηγούµενη εµπειρία 
σας; 
 
❐ Ναι 
❐ Όχι 
 
11. Υπάρχει  η άποψη ότι τα Κινέζικα καταστήµατα 
επηρεάζουν  αρνητικά την Εθνική οικονοµία. Σας βρίσκει 
σύµφωνους αυτή η άποψη;  
 
❐ Ναι 
❐ Όχι 
 
Παρακαλώ συµπληρώστε τον επόµενο πίνακα σε  ότι αφορά 
το µε ποιους τρόπους και κατά πόσο τα Κινέζικα 
καταστήµατα να πλήξουν την οικονοµία 
 

 Καθόλου  Λίγο Αρκετά Πάρα πολύ  
12.Εισαγωγή 
αγαθών δίχως 
δασµούς  

    

13. ∆εν δίνουν 
αποδείξεις 

    

14. ∆εν 
καταβάλουν ΙΚΑ 

    

15. ∆εν 
απασχολούν 
Έλληνες ή 
νόµιµους 
µετανάστες  

    

16. Είναι εστίες     
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παράνοµων 
δραστηριοτήτων  
17. Οι χαµηλές 
τιµές πλήττουν 
το νόµιµο 
εµπόριο και τις 
δοµές των 
τοπικών 
κοινωνιών  

    

 
18. Θα το θεωρούσατε ως κίνητρο το να λειτουργούν τα 
Κινέζικα καταστήµατα νόµιµα και µε την παροχή νόµιµων 
αποδείξεων αγοράς; 
 
❐ Ναι 
❐ Όχι 
 


