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ΕΙΑΓΨΓΙΚΕ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

 
το πλαίσιο της διαρκούς παγκοσμιοποίησης της βιομηχανίας σκαφών στην 

Ευρώπη, η Κίνα ξεχωρίζει ολοένα και περισσότερο ως μια σοβαρή εναλλακτική πρόταση 
αφενός για κατασκευή σκαφών και προμήθεια σχετικών αξεσουάρ και αφετέρου ως νέα 
αγορά για εξαγωγές σκαφών και εξαρτημάτων.   

Ο αριθμός των πλουσίων κινέζων αυξάνεται με ρυθμό που δεν έχει προηγούμενο. Η 
κινεζική οικονομία εμφανίζει άνοδο για περισσότερο από 20 συνεχόμενα χρόνια και 
υπάρχει ήδη μια αξιοπρόσεκτη βάση, η οποία έχει τη δυνατότητα να ξοδεύει για την 
αγορά πολυτελών ειδών αναψυχής, όπως τα γιωτ. Οι πωλήσεις πολυτελών αγαθών 
γενικότερα αυξήθηκαν με ρυθμό 12% το 2009, φτάνοντας ήδη τα 10 περίπου δις $ ΗΠΑ. Η 
Κίνα καταλαμβάνει ήδη το 27,5% της παγκόσμιας αγοράς, σύμφωνα με σχετική μελέτη 
των Bain & Co, έχοντας έχει ήδη κατακτήσει τη δεύτερη θέση. Η σχετική αγορά της 
αναμένεται μάλιστα να παρουσιάσει αύξηση κατά 15 περίπου δις $ ΗΠΑ μέχρι το 2015, 
χρονιά κατά την οποία η Κίνα αναμένεται να κατακτήσει την πρώτη θέση ως προς την 
κατανάλωση πολυτελών αγαθών. ύμφωνα, μάλιστα, με το 2010 Hurun Wealth Report, τη 
χρονιά που μας πέρασε υπήρχαν ήδη 875.000 εκατομμυριούχοι κινέζοι (ως 
εκατομμυριούχοι θεωρούνται κινέζοι που έχουν πάνω από 10 εκατομμύρια RMB) και 
περισσότεροι από 1.900 δισεκατομμυριούχοι, παρουσιάζοντας άνοδο της τάξης του 6,1% 
και 7,8% αντίστοιχα σε σχέση με το προηγούμενο έτος. ύμφωνα δε με στατιστικά στοιχεία 
του Asia-Pacific Wealth Report, οι κινέζοι εκατομμυριούχοι έχουν αυξηθεί τόσο πολύ, 
ώστε καταλαμβάνουν ήδη την τέταρτη θέση παγκοσμίως.  

ε αυτή την αγορά, όπου κυριαρχεί μια τάση επίδειξης του νέου και διαρκώς 
αυξανόμενου πλούτου, τα σκάφη αναψυχής γίνονται ολοένα και πιο δημοφιλή τόσο ως 
μέσα προσωπικής αναψυχής, όσο και ως επαγγελματικά εργαλεία. Παρότι η αγορά 
σκαφών αναψυχής της Κίνας ουσιαστικά τώρα δημιουργείται, εκτιμάται ότι θα 
παρουσιάσει ιδιαίτερο δυναμικό για τις πωλήσεις σκαφών αναψυχής μέσης με πολυτελούς 
κατηγορίας, λόγω του διαρκούς αυξανόμενου ενδιαφέροντος εκατομμυριούχων κινέζων. 
ε σχετική έρευνα μεταξύ  υψηλοεισοδηματιών κινέζων της ηπειρωτικής Κίνας με μέσο 
εισόδημα άνω του 1.5 εκ. $ ΗΠΑ, περισσότεροι από τους μισούς εκδήλωσαν ενδιαφέρον 
απόκτησης σκάφους αναψυχής.  

 
 
ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΗ ΑΓΟΡΑ 
  
Σα βασικά χαρακτηριστικά της αγοράς σκαφών αναψυχής στην Κίνα είναι τα εξής: 

 πρόκειται για αγορά που δημιουργείται και κατευθύνεται από την προσφορά 
(supply driven)  

 με μικρή σχετικά ζήτηση (ακόμα πολύ μικρό αριθμό κινέζων αγοραστών σε σχέση 
με τον αριθμό των δυνητικών αγοραστών – εκατομμυριούχων κινέζων)  

 σε ένα ρυθμιστικό πλαίσιο το οποίο χρήζει βελτίωσης (χωρίς όμως να 
αμφισβητείται η ιδιαίτερη πρόοδος, η οποία έχει τελευταία επιτευχθεί, με τη θέση 
σε ισχύ το 2009 του πρώτου κανονιστικού πλαισίου σχετικά με τα σκάφη 
αναψυχής, πριν το οποίο απουσίαζε οποιαδήποτε σχετική ρύθμιση).   
Παρά τη γενική παραδοχή ότι η κινεζική βιομηχανία σκαφών βρίσκεται ακόμα σε 

πρώιμο στάδιο, τόσο σε ότι αφορά την κατασκευή σκαφών, όσο και τις υπάρχουσες 
μαρίνες αναψυχής, υπάρχουν σχέδια ταχύτατης εξέλιξης και στους δυο τομείς.  
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Αποτελεί αναμφισβήτητη πραγματικότητα ότι η Κίνα δεν διαθέτει ιδιαίτερη 
εμπειρία στην κατασκευή σκαφών αναψυχής για την εσωτερική της αγορά. Παρόλα αυτά, 
περισσότερα από 200 ναυπηγεία κατασκευάζουν ήδη σκάφη αναψυχής ιδίως για εξαγωγή. 
Παρά τις αδυναμίες τους, τα ναυπηγεία αυτά μπορούν να αποτελέσουν ευκαιρίες για 
ευρωπαίους κατασκευαστές σκαφών, των οποίων το περιθώριο κέρδους και η 
ανταγωνιστικότητα μειώνεται διαρκώς τα τελευταία χρόνια. Όπως παρατηρήθηκε και σε 
άλλους τομείς της βιομηχανικής παραγωγής, οι κινέζοι κατασκευαστές σκαφών ξεπερνούν 
με γρήγορους ρυθμούς τυχόν ελλείψεις σε τεχνολογία, υποδομές και εμπειρία και 
μπορούν ήδη να παρουσιάσουν σημαντικά αποτελέσματα στην κατασκευή τόσο 
ιστιοπλοϊκών, όσο και σκαφών με κινητήρες.  

ύμφωνα με δηλώσεις του προέδρου της China Boat and Industry Trade 
Association, κου Yang Xinfa, η Κίνα διαθέτει ήδη 264 κατασκευαστές πολυεστερικών 
σκαφών και 60 κατασκευαστές σκαφών αναψυχής από αλουμίνιο, η πλειονότητα των 
οποίων βρίσκεται σε παραθαλάσσιες πόλεις. Πολλά από τα σκάφη αυτά μάλιστα 
εξάγονται, κατά κύριο λόγο μέσω αγκάης ή Taiwan. Κατά τον ίδιο όμως, ποσοστό 
μικρότερο από 10% των πωλήσεων αυτών αφορά σε προϊόντα υψηλής ποιότητας, γι αυτό 
πολλοί κινέζοι προτιμούν την αγορά ξένων σκαφών, τα οποία θεωρούν πιο ποιοτικά.  

Οι κινέζοι κατασκευαστές δραστηριοποιούνται, κυρίως, στο τμήμα της αγοράς 
μικρών με μεσαίων σκαφών (μεταξύ 7,3 και 14,6 μέτρων), τμήμα της αγοράς στο οποίο 
είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικοί λόγω τιμής. Τπάρχουν μόνο πέντε κατασκευαστές σκαφών 
άνω των 30 μέτρων τα οποία προορίζονται για εξαγωγή στις ΗΠΑ και την Ευρώπη - όλοι 
επενδύσεις ξένων εταιριών, όπως φαίνεται ξεκάθαρα στον πίνακα που ακολουθεί - ενώ μία 
κινεζική εταιρία κατασκευάζει σκάφη μεταξύ 24 και 30 μέτρα. αράντα περίπου ξένες 
εταιρίες (WFOE ή Joint Ventures) κατασκευάζουν σκάφη αναψυχής στην Κίνα, ενώ πάνω 
από τις μισές είναι εταιρίες από Hong Kong ή Taiwan. 
 

Πίνακας Ι: Κατασκευή μεγάλων σκαφών αναψυχής στην Κίνα 

Είδος 
yacht 

 

Όνομα Φώρα 
προέλευσης 

 

Σοποθεσία 
στην Κίνα 

 

Είδος εταιρίας 

 
Έτος 
εισόδου 
στην 
Κίνα 

Κύρια 
Προϊόντα 

 

 
24m+  

 

Double 
Happiness 

Κίνα Shanghai Κινεζική 2000 

 
42’-80’ 
custom 
yachts 

 
 
 
 
 
 

>30m 

 

Cheoy Lee Hong Kong Guangdong Κατασκευαστική 
WFOE 

1998 

 
Custom 
yachts & 
superyachts 

Custom 
Marine 

ΗΠΑ Guangdong JV 2002 

 
Custom 
superyachts 

Kingship Ηνωμένο 
Βασίλειο 

Guangdong Κατασκευαστική 
WFOE 

2004 

 
89’-130’ 
superyachts 

Raffles 
Yacht 

ιγκαπούρη Shandong JV 1994 

 
Custom 
superyachts 

Shanghai 
Blunauta 

Ιταλία Shanghai JV 2003 

 
Sailing & 
motor 
yachts 
above 130’ 

Πηγή: JLJ analysis 
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Πολύ λίγα ναυπηγεία στην Κίνα εξειδικεύονται στην κατασκευή γιωτ. υνήθως τα 
μικρά ναυπηγεία κατασκευάζουν ταυτόχρονα και άλλα σκάφη, όπως ταχύπλοα ή και 
αλιευτικά σκάφη. το χάρτη που ακολουθεί φαίνεται σε ποιες περιοχές υπάρχει η 
μεγαλύτερη συγκέντρωση ναυπηγείων στη χώρα. 
 
 

Φάρτης: υγκέντρωση ναυπηγείων στην Κίνα 

 
Πηγή: JLJ analysis 

 
 

Η κατασκευή σκαφών στην Κίνα είναι συγκεντρωμένη ιδίως στην Ανατολική Ακτή, 
με τις επαρχίες Shandong και Guangdong να έχουν τη μερίδα του λέοντος και μικρότερη 
συγκέντρωση στις επαρχίες Zhejiang, Jiangsu και τη Shanghai. Πολλά ναυπηγεία 
συμφερόντων Hong Kong και Taiwan βρίσκονται σε παραλιακές πόλεις της επαρχίας 
Guangdong, όπως για παράδειγμα σε Zhuhai και Shenzhen. Πιο περιορισμένη κατασκευή 
σκαφών παρατηρείται και στις επαρχίες Hainan, Fujian, Hebei, Tianjin και Liaoning. 

Γεγονός αποτελεί το ότι η Κίνα βρίσκεται ήδη ανάμεσα στους 3 πρώτους 
κατασκευαστές πλοίων για εμπορικούς σκοπούς και πολλά από τα υπάρχοντα ναυπηγεία 
έχουν τη δυνατότητα κατασκευής σκαφών αναψυχής.  

το τέλος της παρούσας έρευνας αγοράς παρατίθεται πίνακας με τους βασικούς 
κινέζους κατασκευαστές σκαφών αναψυχής στην περιοχή αρμοδιότητας του Γραφείου 
μας. 
 
 

ΕΙΟΔΟ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ 
 
Σο αυξανόμενο κατά κεφαλήν εισόδημα των κινέζων και η διαρκής αύξηση των 

αναγκών τους για αναψυχή μπορούν να εγγυηθούν λαμπρό μέλλον για την ανάπτυξη της 
σχετικής εγχώριας αγοράς. ε αντίθεση με την αγορά σκαφών στο Hong Kong, η οποία 
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είναι πολύ καλά δομημένη, η κινεζική μόλις ξεκινά να αναπτύσσεται. Ως εκ τούτου, όσες 
ξένες εταιρίες κατορθώσουν να εισέλθουν σε αυτή τη φάση στην αγορά θα απολαύσουν 
σημαντικών ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων αρκεί να καταφέρουν να προσαρμόσουν 
το marketing και τη στρατηγική πωλήσεών τους στις ιδιαιτερότητες πολύ διαφορετικών 
προφίλ κινέζων καταναλωτών.   

Πιθανοί επενδυτές δεν πρέπει να προσπαθήσουν να μιμηθούν επιτυχημένες 
στρατηγικές εισόδου σε ευρωπαϊκές αγορές, αλλά να προβούν σε προσεκτικές επιλογές 
συνεργατών λαμβάνοντας προσεκτικά υπόψη τόσο τις ιδιαιτερότητες της κινεζικής 
αγοράς, όσο και το ιδιαίτερο τμήμα της αγοράς στο οποίο απευθύνονται. Η επιτυχημένη 
είσοδος στην αγορά προϋποθέτει την κατανόηση των κανόνων μιας α-τυπικής αγοράς και 
την προσεκτική ανάλυση των συνηθειών των κινέζων παικτών, είτε πρόκειται για 
προμηθευτές, συνεργάτες ή πελάτες. Η Κίνα είναι αναμφισβήτητα μια αγορά με τεράστια 
δυναμική αλλά συγχρόνως ιδιαίτερα πολύπλοκη. Διαφορετικές καταναλωτικές συνήθειες 
και δομές επικρατούν σε διάφορα μέρη της χώρας, δυσχεραίνοντας σημαντικά τους 
υποψήφιους ξένους επενδυτές, οι οποίοι προσπαθούν να κατανοήσουν την αγορά και τη 
δυναμική της και να επιλέξουν τους πιο κατάλληλους συνεργάτες αλλά και πελάτες. 

Η Κίνα αποτελεί μια ιδιαίτερα καλή εναλλακτική χαμηλού κόστους κατασκευής, 
καθώς το κόστος κατασκευής ενός σκάφους στην Κίνα εκτιμάται κατά 20-30% χαμηλότερο 
από το αντίστοιχο σκάφος στις ΗΠΑ ή την Ευρώπη, κυρίως χάρη στο μικρότερος κόστος 
εργασίας. Σοπικοί κατασκευαστές είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικοί στο τμήμα της αγοράς 
μικρών σκαφών, γι αυτό μεγάλες δυνατότητες για νεοεισερχόμενες εταιρίες εντοπίζονται 
στο τμήμα της αγοράς μεγαλύτερων σκαφών, όπου είδαμε ότι δραστηριοποιούνται πολύ 
λίγοι κατασκευαστές. Σο χαμηλό κόστος εργασίας θα αποβεί ιδιαίτερα σημαντικό και στο  
high-end τμήμα της αγοράς (super-yachts), όπου τα σκάφη σχεδιάζονται συχνά κατά 
παραγγελία, μην επιτρέποντας αυτοματοποιημένη παραγωγή.   

ε σχετικές έρευνες αγοράς έχει καταγραφεί ότι αυτή τη στιγμή περίπου 70 ξένες 
μάρκες σκαφών αναψυχής είναι ήδη παρούσες στην αγορά μέσω περισσοτέρων από 30 
διανομέων. τη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου υπάρχουν διάφορες επιχειρησιακές 
δυνατότητες, ανάλογα, κυρίως, με την επένδυση στην οποία είναι διατεθειμένος να 
προβεί.  

Ο απλούστερος τρόπος εισόδου στην αγορά χωρίς απαιτούμενη μεγάλη αρχική 
επένδυση είναι μέσω τοπικών αντιπροσώπων (όπως κάνουν ήδη 70 ξένες εταιρίες) ή με την 
ίδρυση Γραφείου Αντιπροσωπείας, η οποία επιτρέπει στην ξένη εταιρία να γνωρίσει την 
αγορά και να δημιουργήσει μια πρώτη ζήτηση για τα προϊόντα της χωρίς να προβεί σε 
μεγάλη επένδυση. Επόμενο βήμα μπορεί να αποτελέσει η δημιουργία μιας εταιρίας με 
τοπική βάση, με δυνατές επιλογές είτε κοινοπραξίας (Joint Venture) με κινεζική εταιρία ή 
ίδρυσης εταιρίας ολικού ξένου κεφαλαίου (WFOE), όπως έχουν ήδη κάνει περίπου 40 ξένες 
εταιρίες. Τπάρχουν θετικά και αρνητικά στοιχεία για κάθε επιχειρηματική επιλογή, όμως 
γενικά μπορεί να σημειωθεί ότι η ίδρυση εταιρίας ξένου κεφαλαίου φαίνεται να είναι πιο 
βιώσιμη λύση για μακροχρόνια δράση, καθώς αποφεύγονται προβλήματα που συχνά 
παρατηρούνται στις σχέσεις με τον τοπικό εταίρο σε περιπτώσεις κοινοπραξιών. Η τάση 
δημιουργίας ειδικών ζωνών κατασκευής σκαφών σε βιομηχανικά πάρκα που 
παρατηρείται τελευταία έχει βοηθήσει πολλές ξένες εταιρίες στην απόφαση να προβούν σε 
ίδρυση WFOE. Από την άλλη πλευρά, η κοινοπραξία με μια τοπική εταιρία επιτρέπει την 
άμεση αξιοποίηση υφιστάμενων υποδομών και δικτύωσης στην αγορά, τα οποία μπορεί 
να αποβούν ιδιαίτερα χρήσιμα, ειδικά στην αρχική φάση της δραστηριοποίησης της νέας 
εταιρίας στην κινεζική αγορά. 
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Πίνακας ΙΙ: Μορφή δραστηριοποίησης ξένων παικτών στην κινεζική αγορά 

Μορφή εταιρίας Αριθμός εταιριών Φαρακτηριστικά Παραδείγματα (Φώρα 
Προέλευσης) 

Αντιπρόσωποι >70 Princess, Sea Ray, Jeanneau κλπ. 

Γραφείο Αντιπροσωπείας ~4 
 

Ferretti (Ιταλία), Sunseeker (Ην. Βασίλειο), 
Sunrunner (Aυστραλία), Catana (ΗΠΑ) 

Joint Venture ~30 
 

Raffles (ιγκαπούρη), Bluebay (ΗΠΑ), 
Custom Marine (ΗΠΑ), Kadaya (Ιαπωνία), 
Yongxing (Ιαπωνία), Matsumoto (Ιαπωνία) 

Κατασκευαστική WFOE ~19 
 

Brunswick (ΗΠΑ), Kingship (Hong Kong), 
Cheoy Lee (Hong Kong), Dafeng (ΗΠΑ), 
Seahorse (ΗΠΑ) 

Πηγή: JLJ analysis 

 

χεδόν όλα τα σκάφη που κατασκευάζουν σήμερα ξένες εταιρίες δεν 
προσανατολίζονται στην εσωτερική αγορά της Κίνας αλλά προορίζονται κατά κύριο λόγο 
για εξαγωγή.   

Οι προκλήσεις, τις οποίες καλείται να αντιμετωπίσει όποιος επιχειρεί την είσοδό του 
στην κινεζική αγορά σκαφών αναψυχής συνοψίζονται στα ακόλουθα: 

 Περιορισμένη ζήτηση στην εσωτερική αγορά, παρότι το σχετικό ενδιαφέρον 
αυξάνεται με ταχύτατους ρυθμούς 

 Διαφορετικές καταναλωτικές συνήθειες, καθώς πιθανοί κινέζοι αγοραστές έχουν 
διαφορετικές απαιτήσεις από τα σκάφη αναψυχής πχ. αίθουσα karaoke 

 Ελλείψεις στις υποδομές, ιδίως ελλείψεις σε μαρίνες και υποδομές διατήρησης και 
επισκευής σκαφών αναψυχής 

 Γενική αντίληψη της χώρας ως κατασκευαστή μαζικών προϊόντων χαμηλής 
ποιότητας, η οποία μπορεί να βλάψει την εικόνα πολυτελών σκαφών που 
κατασκευάζονται στη χώρα ακόμα και από ξένες εταιρίες 

 Προβάδισμα των ξένων εταιριών που βρίσκονται ήδη στη χώρα, έχοντας προς το 
παρόν κυρίως εξαγωγικό προσανατολισμό, όντας όμως σε καλύτερη θέση για να 
προμηθεύσουν και την εσωτερική αγορά όταν αυξηθεί η ζήτηση 

 Κατασκευαστές με εξαγωγικό προσανατολισμό, οι οποίοι έχουν ήδη στραφεί στην 
εσωτερική αγορά λόγω πτώσης της ζήτησης στο εξωτερικό και προκαλούν ήδη 
κάποιο σχετικό ανταγωνισμό.   
το τέλος της παρούσας έρευνας αγοράς παρατίθεται πίνακας με εισαγωγείς και 

αντιπροσώπους σκαφών αναψυχής και εξαρτημάτων τους στην περιοχή αρμοδιότητας του 
Γραφείου μας. 

 

 
ΒΑΙΚΕ ΕΛΛΕΙΧΕΙ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ 
 
Παρά τις δυνατότητες γρήγορης εξέλιξης της κινεζικής αγοράς σκαφών αναψυχής 

και την οικονομική δυνατότητα πολλών κινέζων να διατηρούν γιώτ, λίγοι προχωρούν 
ακόμα σε αγορά. Εμπόδια αποτελούν ιδίως η έλλειψη σχετικών υποδομών (μόλις πολύ 
λίγα yacht clubs, έλλειψη κατάλληλων μαρίνων) και ένα μη ώριμο κανονιστικό πλαίσιο 
σχετικά με την κατοχή και χρήση σκαφών αναψυχής.  
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Παρά το αχανές της Κίνας, υπάρχουν λίγα μέρη που προσφέρονται για yachting, 
λόγω περιορισμών στη χρήση στη θάλασσα και μόλυνσης και κορεσμό με εμπορικά σκάφη 
των πλωτών ποταμιών, με συνέπεια οι περισσότεροι ιδιοκτήτες γιωτ να αφήνουν τα σκάφη 
τους στο Hong Kong, όπου τόσο η αγορά όσο και οι υποδομές είναι πιο αναπτυγμένες.  

Η μεγαλύτερη έλλειψη, η οποία μέχρι πρόσφατα δυσχέραινε την εξάπλωση των 
σκαφών αναψυχής σε μεγαλύτερα τμήματα του πληθυσμού, είναι η ελλείψεις σε μαρίνες. 
Αυτές, όμως, κατασκευάζονται πλέον σε πολλές περιοχές της Κίνας με πολύ γρήγορο 
ρυθμό. ύμφωνα με τον κο Yang, πρόεδρο της China Boat and Industry Trade Association, 
υφίστανται σχέδια κατασκευής 54 νέων μαρίνων σε 17 πόλεις και επαρχίες, τα οποία 
δημιουργούν μεγάλες εμπορικές ευκαιρίες για ξένες εταιρίες σε όλη την αλυσίδα. Ήδη 
σήμερα έχουν κατασκευαστεί μαρίνες σκαφών αναψυχής στην αγκάη (τουλάχιστον 4), 
στο Hainan (τουλάχιστον 3), στην Καντόνα, το Shenzhen (3), τη Xiamen (2), το Ningbo, το 
Qingdao (3), το  Rizhou, τη Dalian, την Tianjin, τη Weihai και πολλές άλλες πόλεις.  

 

 
ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ 
 

Παρά τα προβλήματα και τις ελλείψεις σε υποδομή, υπάρχουν σημαντικές 
ευκαιρίες για εταιρίες που θα αποφασίσουν να εισέλθουν στην αγορά της Κίνας, κυρίως 
λόγω του χαμηλού κόστους εργασίας. Τπάρχει επάρκεια σε φθηνό εργατικό δυναμικό 
(μισθοί 10-20% των αντίστοιχων στην Ευρώπη), αν και συχνά χρειάζεται εκπαίδευση, ενώ 
υπάρχουν λιγότεροι περιορισμοί σε νέες κτιριακές εγκαταστάσεις και ναυπηγεία.  

Παρότι η παγκόσμια οικονομική κρίση επηρέασε αρνητικά την παγκόσμια αγορά 
σκαφών αναψυχής τα έτη 2008-2009, η κινεζική αγορά αναπτύσσεται. Σο 2009 το μέγεθος 
της σχετικής αγοράς έφτασε τα 3 δις RMB (440 εκ. $ ΗΠΑ) με ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 
10%. Η εσωτερική κινεζική αγορά είναι μεν μικρή αλλά έχει ξεκινήσει να αναπτύσσεται 
και θεωρείται βέβαιο ότι θα παρουσιάσει μεγάλη ανάπτυξη την επόμενη δεκαετία. ε 
εκθέσεις που έχουν εκπονηθεί ήδη το 2006 αναγράφεται χαρακτηριστικά ότι στην Κίνα 
υπήρχαν περισσότεροι από 20 εκατομμύρια άνθρωποι με οικονομική δυνατότητα να 
διατηρούν σκάφος αναψυχής. ύμφωνα μάλιστα με σχετικές προβλέψεις, ο αριθμός των 
οικογενειών της μεσαίας τάξης με πλούτο πάνω από 100.000 $ ΗΠΑ θα φτάσει μέχρι το 
2015 τα 100 εκατομμύρια. Αυτά τα εκατομμύρια κινέζοι θα αποτελέσουν ένα εξαιρετικό 
δυναμικό για την αγορά σκαφών αναψυχής με την ολοένα μεγαλύτερη εξοικείωση των 
κινέζων με τα σκάφη ως εργαλείο αναψυχής. Σο σχετικό ενδιαφέρον ήδη αυξάνεται, όπως 
φαίνεται τόσο από την αύξηση των εισαγωγών κατά 46% μεταξύ 2004 και 2008, όσο και 
στην ιδιαίτερη αύξηση των επισκεπτών σε όλες τις σχετικές εκθέσεις. 

Παρότι ακόμα υπάρχουν περιορισμένα λιμάνια και μαρίνες διαθέσιμα για σκάφη 
αναψυχής, η κυβέρνηση έχει επανειλημμένα εκφράσει τη θέλησή της για στήριξη της 
βιομηχανίας σκαφών αναψυχής και μέσα στο γενικότερο θετικό κλίμα, η κατασκευή 
λιμανιών και μαρίνων με γρήγορα βήματα σε πολλές περιοχές της Κίνας αποτελεί μια 
πραγματικότητα. Οι τοπικές κυβερνήσεις ακολουθούν το ίδιο πνεύμα και βλέπουν 
συνεχώς θετικότερα σχέδια εξέλιξης λιμένων. Φαρακτηριστικό είναι ότι μόνο στην αγκάη 
υπάρχουν 10 περίπου σχέδια για μαρίνες και κέντρα για κρουαζιερόπλοια.  

Οι τοπικές κυβερνήσεις προωθούν ιδιαίτερα τη βιομηχανία σκαφών αναψυχής σε 
τέσσερις περιοχές κυρίως, όπου είναι υπό κατασκευή ή σχεδιάζονται πολυάριθμα σχέδια. 
Οι περιοχές αυτές είναι: 

1. το Qingdao 
2. το Zhuhai 
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3. η Shanghai, και 
4. το Zhoushan Island. 

Περαιτέρω ιδιαίτερα θετικό είναι το γεγονός ότι το Τπουργείο Μεταφορών έχει 
πλέον εκδώσει τον πρώτο κανονισμό σχετικά με την ασφάλεια των σκαφών αναψυχής, 
στον οποίο αναφερόμαστε εκτενέστερα στο επόμενο κεφάλαιο, η θέση του οποίου σε ισχύ 
από τον διευκρινίζει πλέον με μεγαλύτερη σαφήνεια τις διαδικασίες για την εγγραφή, τη 
χορήγηση αδειών, τη ναυσιπλοΐα και την ασφάλεια των μεταφορών και θα συμβάλλει 
αποφασιστικά στην ανάπτυξη της σχετικής αγοράς.  

 
 
ΦΕΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΙΑ 
 
Η έλλειψη ξεκάθαρου νομοθετικού πλαισίου για πολλά ζητήματα που σχετίζονται 

με τα σκάφη αναψυχής αποτελεί ένα από τα βασικά εμπόδια στην περαιτέρω ανάπτυξη 
της αγοράς σκαφών αναψυχής στην Κίνα. Σο γεγονός αυτό οδήγησε στην υιοθέτηση του 
πρώτου κανονιστικού πλαισίου για την ασφάλεια των σκαφών αναψυχής από το 
Τπουργείο Μεταφορών. Από τον Ιανουάριο του 2009 το κανονιστικό πλαίσιο 
“Administrative Provisions on Safety of Yachts”, έχει τεθεί σε ισχύ και ξεκαθαρίζει σε 
μεγάλο βαθμό τις διαδικασίες για την εγγραφή, τη χορήγηση αδειών, τη ναυσιπλοΐα και 
την ασφάλεια των μεταφορών.  

Βασικές αλλαγές που επιφέρει ο πρόσφατος αυτός κανονισμός είναι ότι 
απλοποιούνται οι διαδικασίες εγγραφής σκαφών αναψυχής και θεσμοθετείται δίπλωμα 
οδήγησης σκαφών εθνικής ισχύος. Επίσης, εκτός ορισμένων εξαιρέσεων, ορίζεται ότι όλα 
τα ποτάμια, οι λίμνες και οι θάλασσες είναι θα είναι σταδιακά ανοικτοί σε ιδιώτες. Πολλές 
τοπικές κυβερνήσεις, ιδίως σε παραθαλάσσιες επαρχίες, οι οποίες προσπαθούν να δώσουν 
κίνητρα για εξάπλωση σχετικών δραστηριοτήτων, υιοθετούν νόμους σχετικά με τα σκάφη 
αναψυχής.  

Σα βασικά ζητήματα που απασχολούν σχετικά με τη νομοθεσία γύρω από τα σκάφη 
αναψυχής μπορεί να διαχωριστούν σε τέσσερις κατηγορίες: Εγγραφή σκαφών, 
καθορισμός περιοχών – ζωνών κατάλληλων για σκάφη αναψυχής, διπλώματα οδήγησης 
σκαφών και φόροι και δασμοί σε εισαγόμενα σκάφη.  

Εγγραφή σκαφών: 
Με το προγενέστερο νομικό καθεστώς δεν υπήρχε διάκριση μεταξύ εμπορικών 

σκαφών και σκαφών ιδιωτικής χρήσης, περιπλέκοντας υπέρμετρα την αγορά και κατοχή 
σκαφών αναψυχής, ενώ υπήρχαν διαφορές στην ευκολία των σχετικών διαδικασιών 
(απλούστερες σε πόλεις που είχαν σχετική εμπειρία, όπως η αγκάη, το Shenzhen, το 
Qingdao). Επίσης, η πολυπλοκότητα ή μη της εγγραφής ήταν εξάρτηση και του μεγέθους 
του σκάφους (μεγαλύτερες απαιτήσεις για τα μεγαλύτερα σκάφη, τα οποία μπορεί να 
χαρακτηρίζοντας επιβατηγά πλοία με αποτέλεσμα πιο περίπλοκες διαδικασίες εγγραφής 
και υψηλότερες απαιτήσεις από τον κάτοχο ως προς τον αριθμό των μελών πληρώματος, 
τις απαιτήσεις από αυτό κλπ.), ενώ ένα πλήθος εγγράφων ήταν απαραίτητα για τον 
αγοραστή (τεκμήρια κυριότητας, πιστοποιητικά του σκάφους, έγγραφα εθνικότητας κλπ.). 
Παρότι οι αντιπρόσωποι σκαφών αναψυχής κατάφερναν τελικά να ανταπεξέλθουν στις 
δυσκολίες της διαδικασίας εγγραφής, πολλοί περιορισμοί υπήρχαν και σχετικά με την 
κατοχή και χρήση του σκάφους από τον ιδιοκτήτη του, κατά τρόπο ώστε πολλοί 
κατασκευαστές ή αντιπρόσωποι συμβούλευαν υποψήφιους αγοραστές να αγοράσουν και 
διατηρούν σκάφη αναψυχής στο Hong Kong, αποφεύγοντας όχι μόνο τις δυσκολίες της 
εγγραφής αλλά και τους φόρους εισαγωγής.   
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Οι νέοι κανονισμοί ρυθμίζουν τα σχετικά ζητήματα με ομοιόμορφο τρόπο, 
απλοποιώντας και προτυποποιώντας τις διαδικασίες εγγραφής σκαφών. Πλέον η 
Maritime Safety Administration είναι η μόνο Αρχή αρμόδια για το ζήτημα της εγγραφής 
σκαφών αναψυχής. 

Κατάλληλες περιοχές και ζώνες 
Πριν τη θέση σε ισχύ των νέων κανονισμών η μόνη επιτρεπτή χρήση σκαφών 

αναψυχής περιοριζόταν αποκλειστικά στις εσωτερικές λίμνες, όπως λίμνη Dianshan κοντά 
στη αγκάη και η λίμνη Taihu στο Suzhou. Δεν υπήρχαν ειδικά καθορισμένοι οδοί 
πλεύσης σε ποτάμια, όπου υπήρχαν πολύ μεγάλοι περιορισμοί εξαιτίας της μεγάλης 
κυκλοφορίας φορτηγών πλοίων. Έτσι, ενώ επιτρεπόταν η χρήση σκαφών αναψυχής στα 
ποτάμια της αγκάης, τον ποταμό Huangpu και Suzhou, οι διαθέσιμοι οδοί ήταν 
περιορισμένοι και τα σκάφη έπρεπε να περιμένουν ένα συνωστισμό από  μεγάλα σκάφη 
και κάθε είδους εμπορική κυκλοφορία. Σα σκάφη αναψυχής είχαν ένα όριο ταχύτητας 8 
knots στο ποτάμι, ενώ συχνά έπρεπε να σταματήσουν περιμένοντας σε κάποιο σημείο σε 
ώρες μεγάλης κίνησης. Επίσης, κάθε τοπική κυβέρνηση είχε διαφορετικούς κανόνες 
σχετικά με τον καθορισμό περιοχών όπου επιτρέπεται η χρήση σκαφών αναψυχής και 
χρειαζόταν ειδική άδεια από διάφορες τοπικές Αρχές για πλεύση μεταξύ διαφορετικών 
περιοχών. Έτσι, για παράδειγμα, παρότι επιτρέπεται η χρήση σκαφών αναψυχής από τον 
ποταμό Huangpu στη αγκάη στη λίμνη Taihu στην επαρχία Jiangsu, πριν τον απόπλου 
θα έπρεπε να υπάρχει ειδική σχετική άδεια από την Εθνική Maritime Authority, την 
Maritime Authority της επαρχίας Zhejiang, τη Maritime Authority του Suzhou και 
διάφορες άλλες αρχές και υπηρεσίες που ασχολούνται με τα ποτάμια. ε θαλάσσια ύδατα 
υπάρχουν ακόμα στενότεροι περιορισμοί που καθιστούν ουσιαστικά αδύνατη την πλεύση, 
ενώ περαιτέρω πρόβλημα συνιστά η έλλειψη ειδικών προβλητών για σκάφη αναψυχής. 

Μετά το νέο κανονισμό απλοποιούνται πολλά από τα παραπάνω ζητήματα και 
περνάμε σιγά-σιγά σε μια νέα εποχή για τα σκάφη αναψυχής στην Κίνα, όπου ως 
ξεκάθαρος στόχος έχει τεθεί όλα τα ποτάμια, οι λίμνες και οι θάλασσες να είναι πλήρως 
ανοιχτά σε ιδιώτες.   

Δίπλωμα οδήγησης σκαφών:  
Η αγκάη χορήγησε τα πρώτα διπλώματα οδήγησης ιδιωτικών σκαφών αναψυχής 

σε 11 άτομα το επτέμβριο του 2005, όμως, πριν την ισχύ των νέων κανονισμών, ένα 
δίπλωμα της αγκάης δεν είχε καμία ισχύ σε άλλες επαρχίες και το αντίθετο.  

Έτσι, για παράδειγμα, ιδιώτης με άδεια που εκδόθηκε στο Suzhou μπορεί να 
οδηγήσει σκάφος μόνο στη λίμνη Taihu (η οποία είναι στην ίδια επαρχία, την επαρχία 
Jiangsu) ενώ δεν επιτρεπόταν να οδηγήσει σκάφος στη λίμνη Qiandao (στην επαρχία 
Zhejiang) ή πιο απομακρυσμένα ύδατα. 

Οι νέοι κανονισμοί ορίζουν ότι η Maritime Safety Administration είναι η αρμόδια 
αρχή για την έκδοση διπλωμάτων οδήγησης σκαφών αναψυχής σε όσους μαθητές σχολών 
περάσουν σχετική εξέταση, ενώ διευκρινίζεται ότι οι εν λόγω σχολές πρέπει να 
ακολουθούν εθνικά standards για τις αμοιβές, το διδακτικό υλικό, τις ώρες διδασκαλίας 
και τη σχετική ειδική εξέταση, δημιουργώντας έτσι ειδικό εθνικό πρότυπο ενιαίων 
διπλωμάτων οδήγησης σκαφών. Ορίζεται, επίσης, ότι κάτοχοι διεθνούς διπλώματος θα 
μπορούν να αποκτήσουν εθνικό ακολουθώντας προβλεπόμενη σχετικά διοικητική 
διαδικασία. 

Σο Δεκέμβριο μάλιστα του 2009 η κυβέρνηση εξέδωσε πρόταση σχετικά με την 
επιτάχυνση της τουριστικής ανάπτυξης, όπου για πρώτη φορά προτάθηκε η θεώρηση του 
τουρισμού ως στρατηγικού πυλώνα για την κινεζική εθνική οικονομία και η υποστήριξή 
του ως αναδυόμενη βιομηχανία και παράγοντα οικονομικής ανάπτυξης. Ανακοίνωσε, 
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επίσης, τη θέλησή της να καλλιεργήσει νέα σημεία ενδιαφέροντος για την τουριστική 
κατανάλωση, όπως τα σκάφη, και συμπεριέλαβε την κατασκευή τουριστικού εξοπλισμού, 
όπως τα σκάφη αναψυχής, στον κατάλογο βιομηχανικών δραστηριοτήτων που 
υποστηρίζονται από το κράτος, προχωρώντας και στην υποστήριξη της πραγματικής 
ανάπτυξης του τουρισμού μέσω της κατάλληλης χρήσης θαλασσών και νήσων.     

 

 
ΥΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΔΑΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΨ 
 
 τον παρακάτω πίνακα εκτίθενται οι εισαγωγικοί δασμοί και ο ΥΠΑ (17% για όλες 

τις κατηγορίες σκαφών), που ισχύουν σήμερα για τις εισαγωγές σκαφών αναψυχής. 
ημειώνεται, συμπληρωματικά, ότι, επιπλέον των ως άνω επιβαρύνσεων, επιβάλλεται από 
το Μάρτιο του 2006 φόρος πολυτελείας 10% σε όλες τις εισαγωγές σκαφών μεγαλύτερων 
από 8 μέτρα. Σο αποτέλεσμα είναι η συνολική επιβάρυνση για εισαγόμενα σκάφη 
αναψυχής να ανέρχεται περίπου στο 40%.  
 

Πίνακας ΙΙΙ: Υόροι και δασμοί 

Κωδικός Κατηγορία σκαφών Δασμοί ΥΠΑ 

8903.1000 Υουσκωτά σκάφη 10% 17% 

8903.9100 Ιστιοπλοϊκά με ή χωρίς βοηθητικό 
κινητήρα  

8% 17% 

8903.9100 01 Ιστοιοπλοϊκά με κινητήρα, μήκους 
μεγαλύτερου από 8m και 
μικρότερου από 90m (με ή χωρίς 
βοηθητικό κινητήρα) 

8% 17% 

8903.9100 90 Λοιπά ιστιοπλοϊκά (με ή χωρίς 
βοηθητικό κινητήρα) 

8% 17% 

8903.9200 κάφη με κινητήρα, πλην 
εξωλέμβιων 

10.5% 17% 

8903.9200 01 κάφη με κινητήρα, μήκους 
μεγαλύτερου των 8m και 
μικρότερου των 90m (πλην 
εξωλέμβιων) 

10.5% 17% 

8903.9200 90 Λοιπά σκάφη με κινητήρα (πλην 
εξωλέμβιων) 

10.5% 17% 

8903.9900 Λοιπά 10% 17% 

8903.9900 01 Yachts και άλλα σκάφη αναψυχής 
μήκους μεγαλύτερου των 8m και 
μικρότερου των 90m 
(περιλαμβάνονται και κανώ και 
βάρκες με κουπί) 

10% 17% 

8903.9900 90 Λοιπά yachts και σκάφη 
αναψυχής (περιλαμβάνονται και 
κανώ και βάρκες με κουπί) 

10% 17% 

Πηγή: China Customs 
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ΕΙΑΓΨΓΕ ΚΑΥΨΝ ΑΝΑΧΤΦΗ 
 
Οι εξαγωγές και εισαγωγές σκαφών αναψυχής αυξήθηκαν κατά 39% και 70% 

αντίστοιχα, παρουσιάζοντας διψήφια ποσοστά ανάπτυξης από το 2004. Σο 2008 η 
συνολική αξία εξαγωγών ανήλθε στα 220 εκ. $ ΗΠΑ και η συνολική αξία εισαγωγών 
έφτασε τα 50 εκ. $ ΗΠΑ. Σο χαμηλό ύψος των εισαγωγών οφείλεται στο ότι η εσωτερική 
κατανάλωση βρίσκεται ακόμα σε πρώιμο στάδιο, παρότι η εσωτερική αγορά εξυπηρετεί 
την υπάρχουσα ζήτηση κυρίως μέσω εισαγόμενων σκαφών. 

Οι εισαγωγές σκαφών αναψυχής αυξήθηκαν με ρυθμό μέσης ετήσιας αύξησης της 
τάξεως του 46% μεταξύ 2004 και 2008. Σο 2008 εισήχθησαν περισσότερα από 1.900 σκάφη 
αναψυχής από 32 χώρες, η μεγάλη πλειοψηφία των οποίων ήταν σκάφη χαμηλής αξίας. 
Οι βασικότεροι εξαγωγείς προς την Κίνα ήταν η Ιταλία, οι ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, το 
Hong Kong και Γαλλία.  

Όπως φαίνεται ξεκάθαρα στο παρακάτω διάγραμμα, οι εισαγωγές έφτασαν το 2008 
τα 50 εκ. $ ΗΠΑ, παρουσιάζοντας αύξηση περίπου 70% σε σχέση με το 2007. 

 
Διάγραμμα Ι: Εισαγωγές σκαφών αναψυχής 

 
Πηγή: China Customs 
 

Παρότι οι εισαγωγές παρουσιάζουν διαρκή αύξηση, υστερούν σημαντικά σε σχέση 
με τις εξαγωγές. το χαμηλό αριθμό πωλήσεων μικρής αξίας σκαφών σε κινέζους 
προστίθεται και η πραγματικότητα ότι οι περισσότεροι πλούσιοι κινέζοι αγοράζουν και 
διατηρούν σκάφη στο Hong Kong και, συνεπώς, οι πωλήσεις αυτές δεν εμφανίζονται στα 
στατιστικά στοιχεία των κινεζικών τελωνείων. Επιπλέον δεν είναι ξεκάθαρο το ρυθμιστικό 
πλαίσιο και δεν καταγράφονται πάντα ορθά οι σχετικές εισαγωγές στα στατιστικά 
στοιχεία των τελωνείων, καθώς δεν μπορούν όλες οι εισαγωγές σκαφών αναψυχής να 
ενταχθούν στην κατηγορία “Yacht and Pleasure Vessel” των τελωνείων. 

 
 
ΕΞΑΓΨΓΕ ΚΑΥΨΝ ΑΝΑΧΤΦΗ 
 
Οι εξαγωγές σκαφών αναψυχής αυξήθηκαν μεταξύ 2004 και 2008 με μέση ετήσια 

αύξηση της τάξης του 49%. Σο 2008 ξεπέρασαν τα 220 εκ. $ ΗΠΑ. Οι περισσότερες 
εξαγωγές σκαφών αναψυχής αφορούν σε χαμηλής αξίας μικρά και μεσαία σκάφη και όχι 
τόσο σε σκάφη πολυτελείας. Μεγάλο τμήμα των εξαγωγών προέρχεται από ξένους 
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επενδυτές που χρησιμοποιούν την Κίνα ως βάση κατασκευής σκαφών χαμηλότερου 
κόστους. Οι περισσότεροι κινέζοι κατασκευαστές δεν είναι, ακόμα, σε θέση να 
ανταγωνιστούν τις ξένες εταιρίες εξαιτίας ελλείψεων σε ποιότητα και τεχνολογία.  

Οι πέντε κυριότεροι εξαγωγικοί προορισμοί είναι οι ΗΠΑ, το Hong Kong, η  
Αυστραλία, η Ρωσία και η Ολλανδία. 

 
 

Διάγραμμα ΙΙ: Εξαγωγές σκαφών αναψυχής 

 
Πηγή: China Customs 

 
Περίπου το 70% των εξαγωγών προήλθε από εταιρίες ξένου κεφαλαίου ή Joint 

Ventures, καθώς οι περισσότερες ξένες εταιρίες κατασκευάζουν στην Κίνα εξαιτίας του 
χαμηλότερου κόστους παραγωγής με κύριο προορισμό την εξαγωγή. Ξένες εταιρίες 
κατασκευάζουν τα περισσότερα από τα σκάφη πολυτελείας, το σύνολο των οποίων 
εξάγονται. Αντιθέτως η πλειοψηφία των τοπικών κατασκευαστών εξάγει σκάφη χαμηλής 
αξίας, ενώ η ελλείψεις τους σε κεφάλαια και ξεκάθαρο στρατηγικό προγραμματισμό δεν 
τους επιτρέπει να εστιάσουν κατάλληλα εξαγωγικές αγορές. Περαιτέρω πολύ λίγα 
ναυπηγεία εξειδικεύονται στην παραγωγή γιωτ. Σα περισσότερα εστιάζουν στην 
παραγωγή επιβατηγών και οχηματαγωγών πλοίων για την τουριστική βιομηχανία. 

 
Διάγραμμα ΙΙΙ: Εξαγωγές ανά τύπο εταιρίας 

 
    Πηγή: JLJ analysis 
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ΕΚΘΕΕΙ ΓΙΑ ΚΑΥΗ ΑΝΑΧΤΦΗ 
 
Παρότι η κινεζική αγορά τόσο σκαφών όσο και εξαρτημάτων είναι ακόμα σχετικά 

νέα και μικρή, ήδη τα τελευταία χρόνια επεκτείνεται ταχύτατα. Οι ευκαιρίες, τις οποίες 
παρουσιάζει, έχουν ήδη γίνει αντιληπτές από κατασκευαστές σαφών και εξαρτημάτων. Γι’ 
αυτόν, άλλωστε το  λόγο, είναι αυξημένο το ενδιαφέρον κατασκευαστών και 
αντιπροσώπων σκαφών και εξαρτημάτων, ιδίως από την Αυστραλία, Γαλλία και Ιταλία, το 
οποίο εκδηλώνεται ιδίως σε σχετικές εκθέσεις σκαφών.  

Απόδειξη όχι μόνο της ιδιαίτερης δυναμικής αλλά και του πλούτου της κινεζικής 
αγοράς είναι, για παράδειγμα, το ότι η Έκθεση σκαφών International Boat Show 2010 στην 
αγκάη έκλεισε με ρεκόρ αξίας πωλήσεων σκαφών, το οποίο για τις τέσσερις ημέρες της 
λειτουργίας της ανήλθε σε 300 εκ. RMB. το ποσό αυτό μάλιστα δεν συνυπολογίζεται η 
αξία εξαρτημάτων και ανταλλακτικών, εμπορικές διαπραγματεύσεις υπό εξέλιξη, νέα 
συμβόλαια συνεργασίας B to B και νέα συμβόλαια ή συμβόλαια υπό διαπραγμάτευση για 
συνεργασία με οποιαδήποτε μορφή μεταξύ αλλοδαπών και κινεζικών εταιριών. 

Άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι ανακοινώσεις του εκθεσιακού 
κέντρου της Xiamen Wuyuan Bay International Yachts Exhibition & Trade Centre, 
σύμφωνα με τις οποίες, το πρώτο εξάμηνο μόνο του 2010 το κέντρο πούλησε 21 σκάφη 
συνολικής αξίας άνω των 200 εκ. RMB. Σο κέντρο εγκαινιάστηκε μόλις το 2009, στην 
εναρκτήρια τελετή του 2009 Xiamen International Yachts Show και διαθέτει μόνιμο 
εκθετήριο 3.000 τετραγωνικών μέτρων, όπου 18 εταιρίες εκθέτουν προϊόντα τους. Από τις 
εταιρίες αυτές ένα 60% περίπου είναι αντιπρόσωποι πωλήσεων σκαφών γνωστών 
εταιριών, όπως Azimut, Regal, Sunseeker, Seadoo, Princess, Sealine, Starfish, Bavaria, 
Jeanneau, Artemis, Lagoon, Beneteau και άλλες, ενώ το υπόλοιπο 40% αντιπρόσωποι 
κινεζικών και ξένων εταιριών σχετικών εξαρτημάτων και ειδών θαλασσίων σπόρ.  

Σο πρόγραμμα των σημαντικότερων εκθέσεων σκαφών αναψυχής στην Κίνα για το 
2011 έχει ως εξής: 

 
 

Πίνακας ΙV: Εκθέσεις σκαφών αναψυχής στην Κίνα 

ΕΚΘΕΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ 
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

1
1 

CHINA SHANGHAI 
INTERNATIONAL BOAT 
SHOW 2011 

Ημ.: 14-17.04. 2011 
 

Venue: Shanghai 
Exhibition Center 

 

Διοργανωτές: Shanghai UBM Sinoexpo 
International Exhibition Co., Ltd.  
Senior Project Director: Ms. Helena Gao 
Tel: 0086 21 64371178*256 
Fax: 0086 21 64370982*256 
Website: http://www.boatshowchina.com/ 
E-mail: helena.gao@ubmsinoexpo.com 

2
2 

CHINA 
INTERNATIONAL 
MARINE, PORT & 
SHIPBUILDING FAIR 

Ημ.: 12-14.04.2011 
 

Venue: Nanjing 
International Expo 
Center 

Γρ. Διοργαν.: 19th Business Mansion,  
           Jinling Royal View Garden, 
           333 South Tai Ping Road,  
           Nanjing 210002, China 

Tel: 0086 25 84521101*869 
Fax: 0086 25 84692610 
Website: http://www.china-ship.com/ 
E-mail: frank@china-ship.com 

http://www.boatshowchina.com/
mailto:helena.gao@ubmsinoexpo.com
http://www.china-ship.com/
mailto:frank@china-ship.com
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3
3 

2011 CHINA 
GUANGZHOU 
INTERNATIONAL BOAT 
SHOW 

Ημ.: 03-05.03.2011 
 

Venue: China Import & 
Export Fair Pazhou 
Complex 

Γρ. Διοργαν.: Room 802B, Jiayue Building,  
                    No.38 Zhongshan Mid Avenue,   
                    Guangzhou, China 

Tel: 0086 20 28314758/28314768/28314778 
Fax: 0086 20 82579220 
Website: http://www.chinaboatshow.org/eindex.asp 
E-mail: gzhw@grandeurhk.com 

4
4 

CHINA MARITIME TECH 
& SECURITY EXPO 2011 

Ημ.: 17-19.03.2011 
 

Venue: Ningbo 
International Trade 
Mart & Exhibition 
Center 

 

Γρ. Διοργαν.: 650 East Bai Zhang Road, 7F,           
                        Ningbo 315040, Zhejiang, China 
Tel: 0086 574 27716605, 87849308 
Fax: 0086 574 87849306 
Website: http://www.china-mts.com/en/index.asp  
E-mail: younage@younage.com 

5
5 

THE ULTIMATE LUXURY 
LIFESTYLE SHOW 

Ημ.: 01-04.042011 
 

Venue: The Chinese 
Riviera, Sanya, Hainan 
Island, China 

 

Γρ. Διοργαν.: :No.2 Yuya Blvd., Sanya,  
                          Hainan 572000, China 
Tel: 0086 898 88600168 
Website: http://www.visun-
yacht.com/html/en/index.html 

6
6 

2011 CHINA TAIZHOU 
INTRENTIONAL 
SHIPPING INDUSTRY 
EXPO 

 

Ημ.: 11-13.05.2011 
 

Venue: Taizhou 
International Expo 
Center 

Tel: 0086 20 38358081 
Fax: 0086 20 38358082 
Website: http://www.shipbuildex.cn/index.php 

Email: shipbuildex@126.com 

7
7 

2011 BEIJING 
INTERNATIONAL AQUA 
TOURISM, SPORTS AND     
ENTERTAINMENT 
EXHIBITION 

Ημ.: 09-11.06.2011 
 

Venue: China 
International Exhibition 
Center, Beijing 

Tel: 0086 10 57126599 
Fax: 0086 10 68657072 
E-mail: xuhaotv@163.com 

 

8
8 

CHINA YACHT SHOW 
(TIANJIN) 2011 

Ημ.: 01-04.09.2011 
 

Venue: Tianjin Meijiang 
International Exhibition 
Center 

Γρ. Διοργαν.: Ao Cheng Commercial Center,    
                        13F, Suite 415, Tianjin 
Tel: 0086 22 28131166 
Fax: 0086 22 88355855 
Website: http://www.chinayachtshow.com/  
E-mail: youtingzhan2010@126.com 

9
9 

CHINA (XIAMEN) 
INTERNATIONAL BOAT 
SHOW 2011 

Ημ.: 04-07.112011 
 

Venue: Xiamen Marina 
(Wuyuan Bay) 

 

Γρ. Διοργαν.: Building No.12, Zone C,  
          Phrase 1 of Wuyuan Bay     

                        Business Street, Xiamen, 361009  
                        Fujian, China  
Tel: 0086 592 5571852 
Fax: 0086 592 5709706 
Web: http://www.xmboatshow.com/Eng/index.aspx 

E-mail: BoatShow@xmmarina.com 

 

 
  

http://www.chinaboatshow.org/eindex.asp
mailto:gzhw@grandeurhk.com
http://www.china-mts.com/en/index.asp
mailto:younage@younage.com
http://www.visun-yacht.com/html/en/index.html
http://www.visun-yacht.com/html/en/index.html
http://www.shipbuildex.cn/index.php
mailto:shipbuildex@126.com
mailto:xuhaotv@163.com
http://www.chinayachtshow.com/
mailto:youtingzhan2010@126.com
http://www.xmboatshow.com/Eng/index.aspx
mailto:BoatShow@xmmarina.com
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ΤΝΔΕΜΟΙ - ΕΝΨΕΙ 
 
Οι κυριότεροι σύνδεσμοι και ενώσεις στον κλάδο των σκαφών αναψυχής στην Κίνα 

είναι οι εξής: 
 

Πίνακας V: ύνδεσμοι και ενώσεις 

ΥΝΔΕΜΟΙ / ΕΝΩΕΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

1
1 

China Ports & Harbors Association (CPHA) 
 

Διεύθυνση: 110 HuangPu Road, Shanghai , China  
Tel.: +86-21-63641494  
Fax: +86-21-63641494  
Website: http://www.port.org.cn 

2
2 

China Shipbuilding Industry Association, 
Shanghai Association of Shipbuilding 
Industry (CSASI) 

Διεύθυνση: 118 Qinghai Road, No. 26 Floor, Jing'an 
District, Shanghai, China 
Tel.: +86 21 62675855 / 52286590  
Fax: +86 21 021 62675890 
http://www.shec.gov.cn/introduce/x1/cbgy/index.htm  

E-mail:  csasi@online.sh.cn 

Contact: Mr. Yang Xin Chang, President 

3
3 

China Boat Industry & Trade Association 
(CBITA) 

Διεύθυνση: F26, No 118 Qinghai Road, 200041 
Shanghai, China 
Tel.: +86 21 32170800 
Fax: +86 21 32100571 
Contact: Mr. Yang Xinfa, Chairman 

4
4 

Shanghai Cruise Ships & Yachts 
Association 

Διεύθυνση: 399 West Nanjing Road, Suite C308, 200003 
Shanghai, China 
Tel.: +86-21-63755013, 63755015 
Fax: +86-21-63755015 
Website: http://www.scsya.org/ 

5
5 

China Yachting Association Διεύθυνση: 8F Weitu Building, NO.8 Zuoanmennei 
Anenue, Congwen District, Beijing 
Tel.: +86-10-67158866, 677 010, 67113677, 6713684 
E-mail: zhangtl@sports.cn 
Website: sailboarding.sport.org.cn 

6
6 

China Shipowners’ Association Διεύθυνση: 6 Dong Chang’an Street, Room340, 3F, 
Beijing 
Tel.: +86-10-85110162,  65271557 
E-mail: bgs@csoa.cn 
Website: www.csoa.cn 
Contact: Mr. Wei 

7
7 

China Ship-owners Mutual Assurance 
Association 

Διεύθυνση: Building No.12, Courtyard No.1, Wuliqiao 
No.1 Street, Chaoyang District, 100024 Beijing  
Tel.: +86-10-59223555, 59223556, 59621629 
E-mail:  webmaster@cpiweb.org 
Website: www.cpiweb.org 
Contact: Mr. Wei, Director 

8
8 

China Classification Society  (CCS) Διεύθυνση: 9 Dongzhimen Nan Da. Jie, Beijing 
Tel.: +86-10-58112288 
E-mail: webmaster@ccs.org.cn 
Website: www.ccs.org.cn 
Contact: Li Kejun, Director 

http://www.port.org.cn/
http://www.scsya.org/
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9
9 

China Association Of Shipping Agents 
(CASA) 

Διεύθυνση: 1101 Xinhengji International Plaza No.3, 
West Maizidian Rd. 
Tel.: +86-10-64673551 
E-mail: sunxin@casa.org.cn 
Website: www.casa.org.cn 
Contact: Mr. Sun 

1
10 

China Water Sports Administration Center Διεύθυνση: No.3 Long Tan Rd. Chongwen St. 
Tel.: +86-10-67122438 

Website: www.sport.gov.cn 

Contact: Wei Di, Director 

1
11 

China Society of Naval Architects and 
Marine Engineers (CSNAME) 

Διεύθυνση: Yuetan North street No.5, 100861, Beijing, 
China 
E-mail: amada@public.east.cn.net 

1
12 

Shanghai Society of Naval Architects and 
Marine Engineers (SSNAME) 

Διεύθυνση: Jin Jiang Hotel, Room 6322, 59 
Maomingnan Road, 200020 Shanghai, China 
Tel.: +86 21 64730107 
Fax: +86 21 64721270 
E-mail: ssname@ssname.com.cn 
Website: http://www.ssname.com.cn 

 
 
 
ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ  
Παρότι η αγορά σκαφών αναψυχής της Κίνας είναι ακόμα σε πρώιμο στάδιο 

ανάπτυξης, υπάρχει ήδη σημαντικό ενδιαφέρον και διαφαίνεται ξεκάθαρα ότι η 
εσωτερική ζήτηση πρόκειται να αναπτυχθεί με ταχείς ρυθμούς. Τπάρχει τεράστιο 
δυναμικό, καθώς οι οικονομικές βάσεις για τη δημιουργία καταναλωτών υπάρχουν ήδη 
και τα βασικά εμπόδια, τα οποία έχουν οδηγήσει υποψήφιους καταναλωτές να 
αναβάλουν σχετικές αγορές αρχίζουν ήδη να παραμερίζονται. Η νέα τάξη πλουσίων της 
Κίνας δεν έχει ακόμα σχετική κουλτούρα, αρχίζει όμως σταδιακά να προσεγγίζει 
διερευνητικά τα σκάφη αναψυχής, καθώς βελτιώνονται ταχύτατα οι υπάρχουσες 
υποδομές. Με γρήγορους ρυθμούς ιδρύονται νέα clubs, μαρίνες και λιμάνια σχεδιάζονται 
και κατασκευάζονται ταχύτατα και αυξάνεται η επισκεψιμότητα σχετικών εκθέσεων, ενώ 
ακολουθεί με μικρότερους μεν ρυθμούς αλλά σταθερά βήματα και η υιοθέτηση του 
κατάλληλου ρυθμιστικού πλαισίου που θα επιτρέψει την ανεμπόδιστη εξάπλωση της 
σχετικής αγοράς. 

Τποστηρίζεται ότι τα επόμενα 5-10 χρόνια η κινεζική αγορά σκαφών αναψυχής θα 
μεγαλώσει με ταχύτατους ρυθμούς, ακολουθώντας τα βήματα της κινεζικής αγοράς 
αυτοκινήτων. Σαυτόχρονα, ήδη αυξάνονται οι εξαγωγές σκαφών αναψυχής, τόσο από 
ξένες εταιρίες, όσο και από τοπικούς κατασκευαστές που δραστηριοποιούνται ακόμα 
κυρίως στην κατασκευή μικρών και μεσαίων ταχύπλοων σκαφών χαμηλής αξίας. 
ταδιακά, όμως, η ποιότητα παραγωγής των τοπικών εταιριών διαρκώς θα βελτιώνεται, 
κατά τρόπο ώστε σε μερικά χρόνια να αποτελούν σημαντικό παράγοντα ανταγωνισμού. 
Βασικό ρόλο παίζουν ήδη τα μέτρα τα οποία λαμβάνει η κυβέρνηση σε εκτέλεση του 
σχεδίου αναδιάρθρωσης δέκα βασικών τομέων της οικονομίας (όπου συμπεριέλαβε τη 
βιομηχανία κατασκευής πλοίων), το οποίο υιοθέτησε τέλος του 2009, σε συνέχεια του 
πακέτου τόνωσης της οικονομίας ύψους 4 τρις RMB του τέλους του 2008, δίνοντας με τον 
τρόπο αυτό ιδιαίτερη ώθηση στις εξελίξεις στον τομέα. 

Οι εταιρίες ξένου κεφαλαίου που δραστηριοποιούνται σήμερα στην Κίνα 
εκμεταλλεύονται αφενός το χαμηλότερο κόστος παραγωγής, ενώ αφετέρου 
στοιχηματίζουν στην μελλοντική εξάπλωση της εγχώριας αγοράς θέτοντας ήδη γερά 

mailto:amada@public.east.cn.net
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θεμέλια. Για κάθε νεοεισερχόμενη εταιρία αποτελεί σημαντική πρόκληση να εντοπίσει το 
τμήμα της αγοράς στο οποίο θα πρέπει να στοχεύσει και να εξειδικεύσει αντίστοιχα την 
παραγωγή της, εκμεταλλευόμενη τα πλεονεκτήματα που της προσφέρει η Κίνα, ως χώρα 
παραγωγής χαμηλού κόστους, αλλά ταυτόχρονα διασφαλίζοντας μια ποιότητα 
παραγωγής που θα της επιτρέψει να ξεχωρίσει από τις εγχώριες εταιρίες και να επιβιώσει 
σε ένα διαρκώς αυξανόμενο ανταγωνισμό.  

Οι ευκαιρίες που προσφέρει η προοπτική ανάπτυξης της κινεζικής αγοράς σκαφών, 
η οποία μέχρι το 2020 αναμένεται να έχει φτάσει τα 10 εκ. $ ΗΠΑ, δεν πρέπει να μείνουν 
ανεκμετάλλευτες από Ελληνικές εταιρίες, οι οποίες διαθέτουν την απαιτούμενη 
τεχνογνωσία και δυναμισμό. Όπως ισχύει, όμως, για τις περισσότερες πτυχές της κινεζικής 
αγοράς, οι ενδιαφερόμενες εταιρίες πρέπει να την προσεγγίσουν σταδιακά, αλλά με 
μακροπρόθεσμους στόχους και όραμα. Είναι μια αγορά, η οποία, κυρίως εξαιτίας των 
ιδιαιτεροτήτων της, δεν προσφέρεται για γρήγορο κέρδος, ενώ παράγοντες επιτυχίας 
αποτελούν η επιμονή, η ικανότητα αντίληψης των διαφαινόμενων τάσεων και γρήγορης 
προσαρμογής, σε συνδυασμό με την πολύ προσεκτική επιλογή των συνεργατών και την 
προσεκτική δημιουργία καλού ονόματος στην αγορά.  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι: ΜΕΓΑΛΤΣΕΡΑ YACHTS CLUBS ΣΗΝ ΚΙΝΑ 
ΕΠΨΝΤΜΙΑ ΣΑΦ.Δ/ΝΗ ΣΗΛ/ΥΑΞ E-MAIL WEBSITE 

Shanghai International 
Cruising Yacht Club 

1208 Wanshili Tower, 1378 
Lujiabang Road, Shanghai 
200011 

0086-21-51879688     
0086-21-61352458 
(ΥΑΞ) 

develop@sicyc.cn  http://www.leisureboating.cn
/eng/homepage.php  

Shanghai Jinmao Shengrong 
Yacht Club 

3510 Riverside Avenue, 
Pudong, Shanghai, China 

0086-21-58773888 webmaster@shyachtclub.com.
cn 

http://www.shyachtclub.com.
cn/english/index.aspx  

Royal Yacht & Cruises Service 
(Shanghai) Co., Ltd 

1016 Dingxi Road, 9F, 
Shanghai, China 

0086-21-66405640      
0086-21-66675161 
(ΥΑΞ) 

pow@atour.cn  http://www.atour.cn/  

Shanghai Saimeng Water Sports 
Club 

289 Yingzhu Road, Qingpu 
District, Shanghai 201700 

0086-21-59233916      
0086-21-59233267 
(ΥΑΞ) 

saimengclub@yahoo.com.cn  http://www.saimengclub.com
/index.html  

Shanghai Yacht Club Santai Wharf, No.1162 
Waima Road, Shanghai 
200011 

0086-21-33761789           
0086-21-33761060 
(ΥΑΞ) 

shanghaiyc@126.com  http://www.shanghaiyc.com/
en/index.html  

Shanghai Marina Club 160 Daduhe Road, Putuo 
District, Shanghai, China 

0086-21-52828909         
0086-21-52828939 
(ΥΑΞ) 

 http://www.shmarinaclub.co
m/  

Jinhui Yacht City 99 Xiupu Road, Pudong, 
Shanghai, China 

0086-21-68121111          
0086-21-68121320 
(ΥΑΞ) 

anwen@zenisun.com   

Shanghai Yacht Club & Resort 588 Jin Shang Road, Qing 
Pu District, Shanghai 
201718 

0086-13262751350        
0086-21-59262835 
(ΥΑΞ) 

sycr@syclub.net  http://www.syclub.net/en/in
dex.asp 

Xiangshan International Yacht 
Club & Marina 

Xiangshan Seacoast, 
Huandao Road, 
Xiamen,Fujian,China 

0086-592-8121111, 
5926111                            
0086-592-5818883 
(ΥΑΞ) 

xmyacht@xmyacht.com  http://www.xmyacht.com/en
/index.htm  

mailto:develop@sicyc.cn
http://www.leisureboating.cn/eng/homepage.php
http://www.leisureboating.cn/eng/homepage.php
mailto:webmaster@shyachtclub.com.cn
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http://www.shyachtclub.com.cn/english/index.aspx
http://www.shyachtclub.com.cn/english/index.aspx
mailto:pow@atour.cn
http://www.atour.cn/
mailto:saimengclub@yahoo.com.cn
http://www.saimengclub.com/index.html
http://www.saimengclub.com/index.html
mailto:shanghaiyc@126.com
http://www.shanghaiyc.com/en/index.html
http://www.shanghaiyc.com/en/index.html
http://www.shmarinaclub.com/
http://www.shmarinaclub.com/
mailto:anwen@zenisun.com
mailto:sycr@syclub.net
http://www.syclub.net/en/index.asp
http://www.syclub.net/en/index.asp
mailto:xmyacht@xmyacht.com
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Dongguan Yidao Marine Club First International Plaza, 
Phase III, Building 3, Suite 
2601, Dongguan City, 
Guangdong Province, 
China 

0086-769-26982550, 
26982556                          
0086-769-26982556 
(ΥΑΞ) 

info@dgjimc.com  http://www.dgjimc.com/defa
ult.asp  

Dalian Xinghai Bay 
International Yacht Club 

Xinghai Plaza, C1 Area, 
No.10, Shahekou District, 
Dalian, Liaoning Province, 
China 

0086-411-84801785  
0086-411-84801785 
(ΥΑΞ) 

xinghaibay@xinghaibay.com  http://www.xinghaibay.com/  

Nine Dragons Marine Club 1045 Central Huaihai Road, 
43-45F, Shanghai 200031 

0086-21-64675252            
0086-21-54658771 
(ΥΑΞ)  

 http://www.963.org.cn/  

Suzhou Taihu Mercury Club & 
Marina 

81 Lakeside Road, Suzhou 
Taihu National Vacation 
Zone, Jiangsu, China 

0086-512-67685588 
0086-512-66515122 
(ΥΑΞ) 

cathy.dong@mercuryclub.cn  http://www.mercurymarine.c
om.cn/jlb_about.asp  

Longcheer Yacht Club Dongshan , Nanao Town, 
Shenzhen, China 

0086-755-84423111, 
88860021    
0086-755-84423605 
(ΥΑΞ) 

 http://www.longcheer.com/  

Dalian Goldshore Yachts Club Νο.2-9, B3 BLK, Xinghai 
Square, Sha He Kou 
District, Dalian, China 

0086 411 84804622, 
84804633                          
0086 411 84804611 
(ΥΑΞ) 

herbert@aqoo.com.cn  http://boat400.com/eng/  

Shenzhen Bay Marina Club Marina Club Building, 
No.1, Wanghai Road, 
Nanshan District, 
Shenzhen, China 

0086-755-26698333       
0086-755-26801286 
(ΥΑΞ) 

 http://www.chinamarina.com
/en/common/index.asp  

Lion Marina Club Lion Garden, Suite 403A, 
Luo Xi New City, Panyu, 
Guangdong Province, 
China 

0086-20-22876039, 
22876166, 22628500    
0086-20-22876061 
(ΥΑΞ) 

markting@21marina.com  http://www.21marina.com/  

 

mailto:info@dgjimc.com
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ: ΕΙΑΓΨΓΕΙ ΚΑΙ ΑΝΣΙΠΡΟΨΠΟΙ ΚΑΥΨΝ ΑΝΑΧΤΦΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΣΗΜΑΣΨΝ ΣΟΤ 
ΕΠΨΝΤΜΙΑ ΣΑΦ.Δ/ΝΗ ΣΗΛ/ΥΑΞ E-MAIL WEBSITE ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 

Shanghai Sonic Marine Co., 
Ltd 

933 West Zhongshan Road, 
Suite 2112, Shanghai 

0086-21-51113921   
0086-21-51113920 (ΥΑΞ) 

 http://www.sonicmari
ne.com  

Εισαγωγέας/Διανομέας 

Shanghai Raylink Yacht 
Management Company 
Limited 

Room 2704, Block A, No.58, 
East Xin Jian Rd. 
Shanghai, 201100, China 

0086-21-31266586                        
0086-21-31266586*811 
(ΥΑΞ) 

raylink.zhang@gma
il.com  

http://www.raylink-
yacht.com/en/index.as
p 

Πράκτορας 

Bahrfuss Yachting Co., Ltd 1029 South Zhongshan Road, 
Building 1, 8F, Shanghai 

0086-21-51096080      
0086-21-33762377 (ΥΑΞ) 

 http://www.bahrfuss.c
om.cn/en/  

Εισαγωγέας/Διανομέας 

Shanghai EverPeace Aquatic 
Sports Apparatus Co.,Ltd  

No. 255 WuBao Rd. Reeco 
Building Room 802, Shanghai 

0086-21-34226702, 
34226706  
0086-21-34226703 (ΥΑΞ) 

info@everpeacemar
ine.com  

http://www.everpeace
marine.com/English/de
fault.aspx  

Εισαγωγέας/Διανομέας 

SCAS Investment Co., Ltd. SCAS Beihuan Road, 
Shangmeilin, Futian District, 
Shenzhen, Guangdong 

0086-755-33329888      
0086-755-33396312 
(ΥΑΞ) 

 http://www.scas.net.cn
/en/main.asp  

Εισαγωγέας/Διανομέας 

Peter Marine Yacht Co., Ltd Dong Gang City Business 
Center, Suite D201, Shatian 
District, Dongguan, 
Guangdong Province, China 

0086 769 81567648 info@peter28.cn  http://www.peter28.cn
/gb/home.asp  

Πράκτορας 

Dalian Mingdao Yachts Co., 
Ltd 

2 Xinlin Street, West Tower, 
Suite 1505, Zhongshan 
District, Dalian, Liaoning 
Province, China 

0086 411 82558588     
0086 411 82558577(ΥΑΞ) 

sailboats@sohu.com  http://www.daliansaili
ng.com/index.asp  

Εισαγωγέας/Πράκτορας 

http://www.sonicmarine.com/
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mailto:raylink.zhang@gmail.com
http://www.raylink-yacht.com/en/index.asp
http://www.raylink-yacht.com/en/index.asp
http://www.raylink-yacht.com/en/index.asp
http://www.bahrfuss.com.cn/en/
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http://www.everpeacemarine.com/English/default.aspx
http://www.everpeacemarine.com/English/default.aspx
http://www.everpeacemarine.com/English/default.aspx
http://www.scas.net.cn/en/main.asp
http://www.scas.net.cn/en/main.asp
mailto:info@peter28.cn
http://www.peter28.cn/gb/home.asp
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Dalian Goldshore Yachts 
Club 

Νο.2-9, B3 BLK, Xinghai 
Square, Sha He Kou District, 
Dalian, China 

0086 411 84804622, 
84804633                          
0086 411 84804611 
(ΥΑΞ) 

herbert@aqoo.com.
cn 

http://boat400.com/en
g/  

Εισαγωγέας/Πράκτορας 

Shanghai Hong An Marine 
Co., Ltd 

NO.26, Hu Qing Ping Road, 
Shanghai, P.R.China 

0086-21-62688256, 
62689823  
0086-21-62687053 (ΥΑΞ) 

info@hamarine.com  http://www.hamarine.c
om/EN/index_en.html  

Εισαγωγέας/Διανομέας 

Shanghai Crystal Wave Yacht 
Co., Ltd. 

Suite 27K, 831 Xinzha Road, 
Jin'an District, Shanghai 

0086-21-62171780  
0086-21-62179761 (ΥΑΞ) 

info@crystalwave-
yacht.com  

http://www.crystalwav
e-yacht.com/en/index/  

Εισαγωγέας/Διανομέας 

Sunseeker China 28 South Zhongshan Road, 
34F, Suite F, Shanghai 200010 

0086-21-63304305          
0086-21-63304309 (ΥΑΞ) 

info@sunseeker-
china.com  

http://www.sunseeker-
china.com/  

Εισαγωγέας/Αντιπρόσωπος 

Xiamen Blue Ocean Yacht 
Development Co., Ltd 

Office No.11, 18F, Xiamen 
Guanyin Mountain 
Operations, Xiamen City, 
Fujian, China 

0086-592-5323806, 
5939781                       
0086-592-5323807 (ΥΑΞ) 

yachtsonline@188.c
om  

http://www.yachtsonli
ne.com.cn/  

Εισαγωγέας/Αντιπρόσωπος 

Speedo Marine Co., Ltd. Rm.907 Block A World Trade 
Plaza,Fuhong Road, Futian 
District, Shenzhen 518000, 
China 

0086-755-83679323 
0086-755-83679321 
(ΥΑΞ) 

speedo@speedomar
ine.com  

http://www.speedomar
ine.com/en/HOME/in
dex.aspx  

Εισαγωγέας/Διανομέας 

AZIMUT Yachts (China) 2F,Yachts Exhibition & Sales 
Center, No.6 Building, C 
District, 1st Phase of 
Commercial Street, Wuyuan 
Bay, Xiamen,China 

0086-592-5738356      
0086-592-5738355 (ΥΑΞ)    

lj@xmyachts.com  http://www.xmyachts.
com/index.aspx  

Εισαγωγέας/Αντιπρόσωπος 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ: ΒΑΙΚΟΙ ΚΙΝΕΖΟΙ ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΕ ΚΑΥΨΝ ΑΝΑΧΤΦΗ 

ΕΠΨΝΤΜΙΑ ΣΑΦ.Δ/ΝΗ ΣΗΛ/ΥΑΞ E-MAIL WEBSITE 

Shanghai Newstar Yacht 
manufacturing Co.,Ltd. 

No.2151 PanChuan Road 
BaoShan District Shanghai 
China 

0086-21-56870702,56870530        
0086-21-66873368 (ΥΑΞ) 

shnewstar@sh163.net  http://www.shnewstar.com/yt
web/Enindex.asp  

Shanghai Double Happiness 
Yacht Co., Ltd 

Song Jin Gong Lu, Lane 8936, 
No.198, Songjiang District, 
Shanghai 

0086-21-57771899,  0086-21-
57771850 (ΥΑΞ) 

dhs@dhsyacht.com  http://www.dhsyacht.com/en
/index/  

Shanghai ShunYu Yacht Co., Ltd Wusi Fengxian Shanghai 0086-021-57162219, 57162529 
0086-021-57162529 (ΥΑΞ) 

sy57162219@126.com http://www.shunyuyacht.com
/en/index.htm  

Liangyungang Seama Yachts 
Co.,Ltd 

Xiaosha Village, Shiqiao 
Town,Ganyu 
County,Liangyungang 
Jiangsu Province, China 

0086-518-86920887,86920809 
0086-518-86826188 (ΥΑΞ) 

xmytlyg@126.com  http://en.seamayacht.com/ind
ex.php 

Sunbird Yacht Li Gou Hi-Tech 
Development Zone, 
Changsha City, Hunan 
Province, China 

0086-731-88818888,   0086-731-
88946976 (ΥΑΞ) 

sunbird@cnsunbird.com  http://www.cnsunbird.com/  

Applause Yachts (Huzhou) Pty. 
Ltd 

2000.Hongfeng 
RD.(west),HuZhou 
City,Zhejiang Province, 
China 

0086-0572-2727333 
0086-0572-2703507 (ΥΑΞ) 

sales@aplyachts.com  http://www.applauseyachts.co
m/EN/  

Ningbo Kingbay Yacht 
Manufacturing Co., Ltd. 

No.375Xinghai(N) Road 
Science&Techinology 
Industry 
Zone,Ninghai,Ningbo,China 

0086-574-65339888, 65339889 
0086-574-65339900, 59959800 
(ΥΑΞ) 

yxw@hua-dong.cn  http://www.kingbay.cc/en/in
dex.php 

mailto:shnewstar@sh163.net
http://www.shnewstar.com/ytweb/Enindex.asp
http://www.shnewstar.com/ytweb/Enindex.asp
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Zhejiang Atomix Boats Co., Ltd 167 Jinshan North Road, 
Jin Dong Economic 
Development Zone 
Jin Hua City, Zhejiang 
Province, China 

0086-579-82301890  
0086-579-82326067 (ΥΑΞ) 

info@atomixboats.com  http://www.atomixboats.com/  

Guangzhou Minhua Shipbuilding 
Co.,Ltd 

Shenjing, Changzhou Street, 
Huangpu District, 
Guangzhou 

0086-20-82556140,82556356 
0086-20-82566916 (ΥΑΞ) 

gzminhua@21cn.net  http://en.gzminhua.com/  

Guangdong PolyMarine & 
Engineering Co., Ltd. 

HuaYuanZui, Leliu, Shunde, 
Foshan, Guangdong, 528322, 
China 

0086-757-23661889  
0086-757-23661889 (ΥΑΞ) 

poly@polymarine.net  http://www.polymarine.net/e
/main.asp 

ChangHe Ship Yacht Changhe Industrial Park, 
Xinhui District, Jiangmen 
City, Guangdong Province, 
China 

0086-0750-6232548     0086-0750-
6232518 (ΥΑΞ)  

ch@changheyacht.com  http://www.changheyacht.com
/ 

Qingdao Waterwish Boat 
Manufacturing Ltd 

No 1 Lanbo Road, Provincial 
Hi-tech Industrial 
Development Zone, Jimo, 
Qingdao, China 

0086-532-84567799  
0086-532-84567699 (ΥΑΞ) 

info@waterwishboat.com  http://www.waterwishboat.co
m/en/index.asp  

Hunan Taohuajiang Yacht 
Manufacturing Co., Ltd. 

Taohuajiang Economic 
Development Zone, Hunan 
Province, China 

0086-737-8218306 
0086-737-8217862 (ΥΑΞ) 

thjyt@sohu.com  http://en.cnthjyt.com/newEbiz
1/EbizPortalFG/portal/html/i
ndex.html  

Dalian Changmei Pleasure-Boat 
Manufacture Co., Ltd. 

Changxing Island 
Development Zone, Dalian, 
Liaoning Province, China 

0086-0411-13898699249  
0086-0411-85285278 (ΥΑΞ) 

 http://www.chinasailboat.net/
sdp/235381/4/home/0.html  

Changzhou Wujin 2nd Boating 
Making Co.,Ltd 

Li Jia Town,  Changzhou 
City, Jiangsu Province, China 

0086-519-86236168, 86231127                         
0086-519-86232668 (ΥΑΞ) 

 http://www.wj2boat.net/En/I
ndex.asp  

Changzhou Jindian Boat Co.,Ltd Li Jia Town,  Changzhou 
City, Jiangsu Province, China 

0086-519-88232208,88232218      
0086-519-86231632 (ΥΑΞ) 

  http://www.jindianboat.cn/  
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