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ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πρεσβείας της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Πεκίνο, οι Κύπριοι
εμπορευόμενοι και καταναλωτές καλούνται όπως πριν από κάθε συναλλαγή τους μέσω
συγκεκριμένων ιστοσελίδων να διερευνούν ενδελεχώς την αξιοπιστία της κάθε
διαφημιζόμενης εταιρείας.
Τους τελευταίους μήνες έχει παρατηρηθεί αύξηση των φαινομένων ηλεκτρονικής απάτης.
Πολλές Κυπριακές εταιρείες προχωρούν σε παραγγελία και αγορά προϊόντων από διάφορες
χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της Κίνας, μέσω συγκεκριμένων, ιδιωτικών ιστοσελίδων.
Ωστόσο, στη συνέχεια παρουσιάζονται προβλήματα με αυτές τις συναλλαγές (π.χ τα
προϊόντα που αποστέλλονται στην Κύπρο δεν είναι τα ορθά ή τα κατάλληλα ή είναι
προβληματικά κ.ο.κ) και σε κάποιες περιπτώσεις η εταιρεία/εργοστάσιο/βιομηχανία από
την οποία αγοράζονται τα προϊόντα είναι αναξιόπιστη ή ακόμη και ανύπαρκτη.
Για αυτό το λόγο, οι Κυπριακές εταιρείες πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικές στις αγορές
τους μέσω διαδικτύου. Αρχικά, θα πρέπει να γίνεται σοβαρή έρευνα και να επιβεβαιώνεται
πέραν πάσης αμφιβολίας η ύπαρξη, η νομιμότητα και η αξιοπιστία του εμπορικού εταίρου
με τον οποίο η Κυπριακή εταιρεία επιθυμεί να συνεργαστεί. Ο καλύτερος τρόπος για να
επιτευχθεί αυτό είναι η προσωπική γνωριμία με τους ιθύνοντες των εταιρειών, αλλά και η
μετάβαση/επίσκεψη στα συγκεκριμένα εργοστάσια και βιομηχανίες. Η πρακτική αυτή
αφορά όλες τις χώρες του κόσμου και θα πρέπει να εφαρμόζεται κάθε φορά που υπάρχει η
πρόθεση για μεγάλες συναλλαγές μέσω διαδικτύου.
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι πολλές ιστοσελίδες για εμπορικές συναλλαγές δεν
αναλαμβάνουν την ευθύνη ούτε ελέγχουν την αξιοπιστία των εταιρειών των οποίων
διαφημίζουν τα προϊόντα τους. Για αυτό λοιπόν, οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να
είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις ιστοσελίδες που χρησιμοποιούν.
Σε κάθε περίπτωση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Εμπορικό
Επιμελητήριο της Ε.Ε στο Πεκίνο, το οποίο είναι σε θέση να παρέχει συμβουλές σε εταιρείες
που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στην Κίνα. Τα στοιχεία επικοινωνίας του
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Επιπρόσθετα,
σημειώνεται
ότι
η
πύλη
China
Commodity
Net
(CCN)
http://ccne.mofcom.gov.cn/ που χρηματοδοτείται από την Κυβέρνηση της Κίνας αποτελεί
σημαντικό μέρος του εθνικού συστήματος πληροφόρησης της Κίνας σχετικά με το διεθνές
εμπόριο και τις οικονομικές συνεργασίες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν και
αφού δώσουν τη «λέξη-κλειδί», θα τους δοθεί κατάλογος με διάφορες Κινεζικές
εταιρείες/εργοστάσια/βιομηχανίες που ασχολούνται με το αντικείμενο που τους
ενδιαφέρει. Από τον εν λόγω κατάλογο (στον οποίο καταγράφονται μόνο οι εγγεγραμμένες
εταιρείες) οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να δουν το προφίλ της εταιρείας και να
ανατρέξουν στην ιστοσελίδα της κάθε εταιρείας για περαιτέρω λεπτομέρειες.
Για πληροφορίες όσον αφορά το επιχειρηματικό και επενδυτικό περιβάλλον της Κίνας, οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν επίσης τις ακόλουθες ιστοσελίδες:
 Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the People's
Republic of China (AQSIQ): http://www.aqsiq.net/
 European Union Chamber of Commerce in China:
http://www.europeanchamber.com.cn/en/home
 General Administration of Customs of People's Republic of China:
http://english.customs.gov.cn/
 Υπουργείο Εμπορίου της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας:
http://english.mofcom.gov.cn/
 State Administration for Industry and Commerce of the People's Republic of China
(SAIC): http://www.saic.gov.cn/english/
 China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT):
http://www.ccpit.org.cn/index.asp
Τέλος, μπορείτε να επικοινωνείτε με το εμπορικό τμήμα της Κινεζικής Πρεσβείας στην
Κύπρο:
Embassy of the People’s Republic of China in Cyprus
Διεύθυνση: Οδός Αρχιμήδους 30, Έγκωμη, Λευκωσία
P.O. Box 24531, Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ.: 00357 22 352 182 (Εμπορικό Τμήμα: 00357 22 375 252/ 253)
Φαξ: 00357 22 353 530
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