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                                                                                                            Μαδρίτη, 6 Απριλίου 2020         

 

 

Ημερίδα για την οικονομική κατάσταση της Κίνας κατά τη διάρκεια της κρίσης λόγω 

Covid-19, Eπίσημο Επιμελητήριο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Υπηρεσιών Μαδρίτης  

Διαδικτυακό σεμινάριο, Μαδρίτη, 6.4.2020 

 

Πραγματοποιήθηκε, στις 6 Απριλίου 2020, ενημερωτική ημερίδα για την κατάσταση στην Κίνα, εν 

μέσω της πανδημίας του κορωνοϊού Covid-19 που πλήττει βαριά την Ισπανία και τις ευκαιρίες 

που μπορεί να εμφανίζονται για τις ισπανικές επιχειρήσεις. Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε 

διαδικτυακά και κύρια ομιλήτρια ήταν η κα. Susana Fernández, Διευθύνουσα του Γραφείου της 

Ifema -επίσημου διοργανωτή εκθέσεων και εμπορικών εκδηλώσεων της Μαδρίτης και του 

Εμπορικού Επιμελητηρίου Μαδρίτης-, στη Σαγκάη, η οποία διαβιεί στην Κίνα τα τελευταία είκοσι 

χρόνια. Την παρουσίαση παρακολούθησαν περί τα 110 άτομα.  

Αρχικά, τονίστηκε ότι το Επιμελητήριο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Υπηρεσιών Μαδρίτης συνεχίζει 

κανονικά τη λειτουργία του και προσφέρει συνεχώς ενημερώσεις και τις αντίστοιχες βοήθειες σε 

όλες τις επιχειρήσεις που το έχουν ανάγκη. Επίσης, σημειώθηκε η σπουδαία σημασία της Κίνας, 

στην οποία τα γραφεία του Επιμελητηρίου είναι ιδιαίτερα ενεργά και αποτελούν τον συνδετικό 

κρίκο μεταξύ ισπανικών και κινεζικών επιχειρήσεων.  

Στη συνέχεια, η ομιλήτρια αναφέρθηκε σε ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά της Κίνας, η οποία 

είναι η μεγαλύτερη σε πληθυσμό χώρα του κόσμου. Παράλληλα, ο ρυθμός ανάπτυξής της 

βρίσκεται συνεχώς άνω του 6%, ενώ αποτελεί τον πρώτο εξαγωγέα και τον δεύτερο μεγαλύτερο 

εισαγωγέα παγκοσμίως. Ο πρωτογενής τομέας είναι αυτός που συμβάλλει στο 53% του ΑΕΠ, 

ακολουθούμενος από τον δευτερογενή τομέα ο οποίος συμβάλει το 40%. Ο τριτογενής τομέας 

έχει μερίδιο 7% στην εθνική οικονομία. Ιδιαίτερη αναφορά υπήρξε για την πρωτοβουλία του νέου 

Δρόμου του Μεταξιού (Οne Belt & Road Initiative), η οποία συνδέει την Κίνα με μία σειρά κρατών 

μέσω χερσαίων και θαλάσσιων μεταφορών, με πιο σημαντική για την Ισπανία, την σιδηροδρομική 

γραμμή, η οποία ξεκινάει από τη Μαδρίτη και διασχίζοντας την Ευρώπη και την Ασία, καταλήγει 

στην Κίνα. Λόγω των αρνητικών και απρόβλεπτων επιπτώσεων του Covid-19, όχι μόνο στην 

Κίνα, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο, η λειτουργία του δικτύου αυτού θα διαταραχθεί, χωρίς 

ωστόσο να είναι ακόμη γνωστός ο βαθμός του προβλήματος. 

Η Κίνα ήταν και η χώρα στην οποία ξεκίνησε η πανδημία του νέου κορωνοϊού. Ως αποτέλεσμα, 

ήταν η πρώτη, η οποία αναγκάστηκε να εφαρμόσει μέτρα περιορισμού κυκλοφορίας. Μεταξύ 

άλλων περιλαμβάνονταν η απαγόρευση κυκλοφορίας καθώς και ειδικά μέτρα από τις 

επιχειρήσεις, προκειμένου να μειώνεται ο κίνδυνος μετάδοσης του ιού μεταξύ των εργαζομένων. 

Τα κυριότερα αυτών αποτελούν η εφαρμογή βαρδιών, προκειμένου να μειώνεται ο αριθμός των 

εργαζόμενων στον ίδιο χώρο. Επιπλέον, οι συσκέψεις γίνονται τηλεματικά ενώ οι χώροι των 

επιχειρήσεων απολυμαίνονται καθημερινώς. Εκτός παρόμοιων μέτρων, λαμβάνονται ατομικά 

μέτρα σε κάθε εργαζόμενο. Συγκεκριμένα, όλοι οφείλουν να φορούν ειδικές μάσκες, οι οποίες 

πρέπει να αλλάζονται κάθε τέσσερεις ώρες. Παράλληλα, η θερμοκρασία όλων των εργαζομένων 

λαμβάνεται τουλάχιστον δύο φορές, μία όταν εισέρχονται και μία όταν εξέρχονται στο χώρο 
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εργασίας, ενώ ο κάθε πολίτης έχει έναν κωδικό QR προσωπικό, ο οποίος είναι πράσινος όταν το 

άτομο είναι υγιές και κίτρινος, όταν θεωρείται ότι πρέπει να μπει σε καραντίνα. Το χρώμα του κάθε 

QR κώδικα μεταβάλλεται, αρχικά από τη συμπτωματολογία των ατόμων. Εκτός όμως από αυτό, 

σε περίπτωση ταξιδιού, το χρώμα του QR κωδικού μεταβάλλεται απευθείας σε κίτρινο, 

προκειμένου το άτομο να απομονωθεί για 14 ημέρες. Εάν λ.χ. κάποιος μετακινηθεί από τη Γουχάν 

στη Σαγκάη για επαγγελματικούς λόγους, ακόμη και εάν είναι υγιής, παραμένει 14 ημέρες σε 

απόλυτη καραντίνα πριν μπορέσει να κυκλοφορήσει.   

Όπως συμβαίνει και στον υπόλοιπο κόσμο, έτσι και στην Κίνα οι οικονομικές επιπτώσεις από τη 

διακοπή της παραγωγής και το «πάγωμα» της οικονομίας έχουν αρνητικές συνέπειες για την 

οικονομία της χώρας. Υπολογίζεται ότι το πρώτο τρίμηνο, η οικονομία παρουσίασε πτώση κατά 

9,3%, καθώς η παραγωγή έφθασε το 90%, το 45% και το 75% της περσυνής χρονιάς για τους 

τρεις πρώτους μήνες του έτους αντίστοιχα. Αυτό συμβαδίζει με μία σειρά προβλημάτων που η 

Κυβέρνηση της Κίνας θα πρέπει να αντιμετωπίσει. Μεταξύ άλλων, είναι η αύξηση της ανεργίας, η 

οποία υπολογίζεται ότι θα βρεθεί στο 6,2% ενώ η μειωμένη ζήτηση, τόσο εσωτερική όσο και 

παγκόσμια μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στα παραγόμενα κινεζικά προϊόντα.  

Κατά τη διάρκεια της κρίσης, όπως είναι αναμενόμενο, αυξήθηκαν σημαντικά οι πωλήσεις 

υγειονομικού περιεχομένου καθώς και οι πωλήσεις «έξυπνων» ρολογιών. Αντίστοιχα, μεγάλη 

πτώση παρουσιάστηκε στον κλάδο του τουρισμού και τις μεταφορές καθώς και στην εστίαση. Η 

τελευταία συνεχίζει να πλήττεται έντονα, καθώς οι πολίτες, παρόλο που πλέον τα εστιατόρια 

παραμένουν ανοικτά, αποφεύγουν να τα επισκέπτονται. Άξιο αναφοράς είναι, όπως δήλωσε η 

κα. Fernández, ότι αυτό αποτελεί έκπληξη, καθώς η νοοτροπία των Κινέζων περιλαμβάνει τη 

συχνή έξοδο σε εστιατόρια. Οι τομείς, οι οποίοι έχουν αυξήσει τη δραστηριότητά τους κατά τη 

διάρκεια της πανδημίας αυτής δεν είναι άλλοι από τις διαδικτυακές υπηρεσίες, όπως λ.χ. η 

διαδικτυακή εκπαίδευση, τα διαδικτυακά παιχνίδια καθώς και οι διαδικτυακές πωλήσεις, οι οποίες 

αυξήθηκαν κατά 200%.  

Η Κυβέρνηση της Κίνας έλαβε μία σειρά μέτρων για τη βοήθεια των επιχειρήσεων και της εθνικής 

της οικονομίας καθώς και την εξασφάλιση των θέσεων εργασίας. Στόχος των μέτρων αυτών είναι 

να υπάρξει η επιστροφή στα προ-πανδημίας επίπεδα σε διάστημα μεταξύ τριών και έξι μηνών, 

το οποίο βέβαια εξαρτάται και από τους διαφορετικούς κλάδους αφού ο κάθε ένας θα αναπτυχθεί 

με διαφορετικούς ρυθμούς. Το μεγαλύτερο βάρος των μέτρων δίνεται για την υποστήριξη των 

ΜμΕ και των ξένων επενδύσεων καθώς και την ενίσχυση της διεθνούς επενδυτικής 

εμπιστοσύνης. Επίσης, δίνεται έμφαση στην ανάπτυξη της εφαρμοσμένης τεχνολογίας από τις 

επιχειρήσεις καθώς και η στήριξη της εγχώριας ζήτησης.  

Για την Ισπανία, η Κίνα αποτελεί έναν σημαντικό προμηθευτή αγαθών, καθώς τα τελευταία 

έτη οι εισαγωγές από την εν λόγω χώρα αυξάνονται συνεχώς. Παράλληλα όμως 

αυξάνονται και οι ισπανικές εξαγωγές στην Κίνα, με το εμπορικό ισοζύγιο να είναι, με 

μεγάλη διαφορά, υπέρ της τελευταίας. Συγκεκριμένα, το 2019, οι εισαγωγές της Ισπανίας 

από την ασιατική χώρα ξεπέρασαν τα 29,15 δις ευρώ ενώ οι εξαγωγές έφθαναν τα 6,8 δις 

ευρώ. Ακόμη, οι τουριστικές ροές από την Κίνα στην Ισπανία είναι σημαντικές. 
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Οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται για τη χώρα στη μεγαλύτερη αγορά της Ασίας 

εντοπίζονται σε διάφορους τομείς. Ξεχωρίζει ο ιατρικός κλάδος, στον οποίο παρουσιάζονται 

ευκαιρίες τόσο στην προσφορά ασφαλιστικών υπηρεσιών όσο και στην παροχή εξοπλισμού και 

συμπληρωμάτων διατροφής καθώς και προϊόντα γυμναστικής. Επιπλέον, σε άνθιση βρίσκονται 

και οι υπηρεσίες διαδικτυακής εκπαίδευσης καθώς και του διαδικτυακού εμπορίου. Στις 

διαδικτυακές υπηρεσίες προστίθενται ευκαιρίες ψυχαγωγίας, όπως η προσφορά ηλεκτρονικών 

παιχνιδιών. Όπως έχει ήδη αναφέρει το Γραφείο μας, κατά τη διάρκεια της κρίσης της πανδημίας 

στην Κίνα, πολλές ισπανικές επιχειρήσεις κρέατος -ιδίως χοιρινού- εκμεταλλεύτηκαν τη μείωση 

της κινεζικής παραγωγής, προκειμένου να αυξήσουν τις εξαγωγές τους στην αγορά αυτή. 

Παρόμοιες ευκαιρίες μπορούν να παρουσιαστούν και σε άλλα διατροφικά προϊόντα. 

Τέλος, αναφέρθηκε η αβεβαιότητα για τη συνολική επίπτωση στην οικονομία της Κίνας, αναλόγως 

και της πορείας που θα έχει η εσωτερική ζήτηση. Επιπροσθέτως, αρνητικές συνέπειες στην 

παγκόσμια οικονομία επηρεάζουν και την απόδοση της Κίνας, επομένως είναι ακόμη νωρίς για 

να υπάρξουν πιο εμπεριστατωμένες εκτιμήσεις. 

 

Άλια Ν. Παπαναστασίου 

Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄ 

Γραφείο ΟΕΥ Μαδρίτης 
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