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ΔΙΑΓΩΓΔ ΣΡΟΦΙΜΩΝ 

ΛΑΪΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΗ ΚΙΝΑ
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ΔΙΑΓΩΓΗ 

 

Οη δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο ηεο Κίλαο έρνπλ ππνζηεί ζεκαληηθέο 

δηαθνξνπνηήζεηο, ηα ηειεπηαία 40 ρξφληα, ζε βαζκφ πνπ δελ έρεη ζπλαληεζεί ζε άιιεο 

ρψξεο. Σν άλνηγκα ηεο νηθνλνκίαο ηεο ρψξαο επέθεξε ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηηο 

θαηαλαισηηθέο ζπλήζεηεο ησλ Κηλέδσλ. εκαληηθή ήηαλ ε ζπκβνιή ηεο κείσζεο ησλ 

εηζαγσγηθψλ δαζκψλ θαη ηεο βειηηζηνπνίεζεο ησλ δηθηχσλ δηαλνκήο. Αξρηθά, ην 

άλνηγκα ηεο αγνξάο πξαγκαηνπνηήζεθε κε δεηιά βήκαηα, κε ηελ εκθάληζε κηθξψλ 

ζνχπεξ κάξθεη, πνπ απεπζχλνληαλ θπξίσο ζηελ θνηλφηεηα ησλ αιινδαπψλ, πνπ 

άξρηζε λα κεγαιψλεη, ιφγσ ησλ αξρηθψλ άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ πνπ 

πινπνηήζεθαλ ζηε ρψξα, αιιά θαη ιφγσ ηεο ιεηηνπξγίαο επηρεηξήζεσλ αιινδαπψλ 

ζπκθεξφλησλ, θαζψο θαη ησλ πξψησλ εζηηαηνξίσλ πνπ πξνζέθεξαλ δπηηθά πηάηα. 

ηε ζπλέρεηα, ηελ δεθαεηία ηνπ 2010, μεθίλεζαλ ηα ηνπξηζηηθά ηαμίδηα ησλ Κηλέδσλ, 

πνπ ηνπο έθεξαλ ζε επαθή κε ηελ μέλε θνπδίλα θαη ηνλ δηαθνξεηηθφ ηξφπν δσήο ηεο 

Γπηηθήο Δπξψπεο. Ζ αίζζεζε φηη ην μέλν είλαη πνηνηηθφ θαη πγεηέο εκπνηίζηεθε ζηελ 

θνπιηνχξα ησλ θαηαλαισηψλ, ηδηαηηέξσο κεηά απφ ζεηξά δηαηξνθηθψλ ζθαλδάισλ 

πνπ αθνξνχζαλ ζεκαληηθνχο θιάδνπο ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο, φπσο ην βξεθηθφ γάια, 

ηα γαιαθηνθνκηθά, ηα νηλνπλεπκαηψδε θ.ά.. 

Σν 2017, 18.112 εηζαγσγείο ηεο Λατθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Κίλαο εηζήγαγαλ 

ηξφθηκα αμίαο $ 61,6 δηζ., απφ 170 ρψξεο. 

 

                                                 
1
 Σα βαζηθά ζηνηρεία πξνέξρνληαη απφ έθζεζε ηνπ Κηλεδηθνχ Δκπνξηθνχ Δπηκειεηεξίνπ  Δηζαγσγψλ 

θαη Δμαγσγψλ Σξνθίκσλ, Δγρσξίσλ Πξντφλησλ θαη Παξαπξντφλησλ Εσηθήο Πξνέιεπζεο, ηεο 

16.10.2018, θαη εκπινπηίζηεθε κε ζηνηρεία ην Γξαθείνπ καο. 
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ΔΙΑΓΩΓΔ ΣΡΟΦΙΜΩΝ 

ΛΑΪΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΗ ΚΙΝΑ 

1997 - 2017 
 

1 Αμία εηζαγσγώλ. 

Απφ ην 1997 κέρξη ην 2017, ε αμία ησλ θηλεδηθψλ εηζαγσγψλ ηξνθίκσλ 

απμήζεθε, απφ $ 4,1 δηο., αο $ 61,7 δηζ. Ζ αχμεζε απηή αθνινπζνχζε ηελ ζεκαληηθή 

αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο ηεο ρψξαο θαη ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ηνπ ιανχ. Δηδηθφηεξα 

ζεκεηψλεηαη φηη ηα ηειεπηαία 20 ρξφληα νη εηζαγσγέο ηξνθίκσλ απμήζεθαλ θαηά 15,2 

θνξέο. ην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί, παξνπζηάδεηαη ε εηήζηα πνζνζηηαία κεηαβνιή 

ηεο αμίαο ησλ θηλεδηθψλ εηζαγσγψλ ηξνθίκσλ, θαηά ηελ ππφ εμέηαζε πεξίνδν. 
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2 Υώξεο/πεξηνρέο πξνέιεπζεο θηλεδηθώλ εηζαγσγώλ. 

Σν 1997, ε Λατθή Γεκνθξαηία ηεο Κίλαο εηζήγαγε ηξφθηκα, απφ 108 ρψξεο 

θαη πεξηνρέο, αξηζκφο ν νπνίνο, ην 2017, αλήιζε ζε 170, ήηνη ην 77,3 % ησλ ρσξψλ 

θαη πεξηνρψλ ηνπ θφζκνπ. Ζ δηαθνξνπνίεζε ησλ εηζαγφκελσλ θαηεγνξηψλ ηξνθίκσλ 

θαη ησλ ρσξψλ/πεξηνρψλ πξνέιεπζεο εμαζθαιίδνπλ ηε βειηίσζε ηεο δηαηξνθηθήο 

δνκήο ησλ Κηλέδσλ θαηαλαισηψλ. Σνλ Ννέκβξην 2017, ν αξηζκφο ησλ ρσξψλ 

πξνέιεπζεο ήηαλ 195 θαη ν αξηζκφο ησλ αληίζηνηρσλ πεξηνρψλ, ήηαλ 35. 

Σελ ηειεπηαία εηθνζαεηία δηακνξθψζεθαλ ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηνλ πίλαθα 

ησλ 10 θπξηφηεξσλ ρσξψλ πξνέιεπζεο ηξνθίκσλ. εκεηψλεηαη, ηδηαηηέξσο, ε Νέα 

Εειαλδία, ε νπνία θέξδηζε 18 ζέζεηο θαη θαηέιαβε ηελ 3
ε
 ζέζε, θαη ε Γαιιία, ε νπνία 

αλήιζε 11 ζέζεηο, θαηαιακβάλνληαο ηελ 5
ε
 ζέζε. Ο θαηαθεξκαηηζκφο ησλ εηζαγσγψλ 

γίλεηαη νινέλα θα εληνλφηεξνο θαη, ελψ, ην 1997, νη 10 πξψηνη πξνκεζεπηέο ηεο 

θηλεδηθήο αγνξάο θαηαιάκβαλαλ ην 77,2% ησλ εηζαγσγψλ, ην 2017 θαηαιακβάλνπλ 

κφιηο ην 62,1%. Δηδηθφηεξα, επηζεκαίλνπκε ηελ επίδξαζε ησλ πκθσληψλ Διεπζέξνπ 

Δκπνξίνπ (Free Trade Agreement), νη νπνίεο κεηψλνπλ ζηαδηαθά ηνπο δαζκνχο 

εηζαγσγψλ απφ νξηζκέλεο ρψξεο, φπσο ε Νέα Εειαλδία θαη ε Απζηξαιία. Ζ Νέα 

Εειαλδία έρεη ζπλάςεη παξφκνηα ζπκθσλία, απφ ην 2008, γεγνλφο πνπ ηεο επέηξεςε, 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο άιιεο θπηνυγεηνλνκηθέο ζπκθσλίεο, πνπ είρε ζπλάςεη 

παιαηφηεξα, λα εδξαησζεί ζηελ θηλεδηθή αγνξά θαη λα είλαη ζε ζέζε λα εμάγεη 
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δηάθνξα γεσξγηθά πξντφληα, γεγνλφο πνπ ζίγνπξα ζπλεηέιεζε ζηελ βειηίσζε ηεο 

ζέζεο ηεο ρψξαο, θαηά 11 ζέζεηο, ζηνλ Πίλαθα ησλ θπξηνηέξσλ πξνκεζεπηψλ ηεο 

θηλεδηθήο αγνξάο. 

1997  2017   

Θέζε Υώξα/πεξηνρή 
% 

Αγνξάο 
 Θέζε Υώξα/πεξηνρή 

% 

Αγνξάο  Μεηαβνιή 

1 Μαιαηζία 12,4%  1 ΖΠΑ 10,5%  ↑ 1 

2 ΖΠΑ 11,3%  2 Απζηξαιία 8,9%  ↑ 2 

3 Καλαδάο 10,9%  3 Νέα Εειαλδία 8,7%  ↑18 

4 Απζηξαιία 10,0%  4 Ηλδνλεζία 7,1%  ↑ 3 

5 Βξαδηιία 9,3%  5 Γαιιία 5,5%  ↑11 

6 Σαυιάλδε 7,2%  6 Σατιάλδε 5,1%  - 

7 Ηλδνλεζία 5,2%  7 Καλαδάο 4,6%  ↓ 4 

8 
Ρσζηθή 

Οκνζπνλδία 
3,9% 

 
8 Βξαδηιία 4,4% 

 
↓ 3 

9 Αξγεληηλή 3,5%  9 Βηεηλάκ 3,9%  ↑ 9 

10 Ηαπσλία 3,5%  10 Μαιαηζία 3,4%  ↓ 9 

  Λνηπέο ρψξεο 22,8%    Λνηπέο ρψξεο 37,9%    

Δηδηθφηεξα, ηελ πεξίνδν 2016-2017, παξαηεξείηαη ε είζνδνο ηεο Μαιαηζίαο, 

γηα πξψηε θνξά, ζηνλ Πίλαθα κε ηνπο 10 θπξηφηεξνπο πξνκεζεπηέο ηεο θηλεδηθήο 

αγνξάο, φπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ Πίλαθα πνπ αθνινπζεί:  

Σαμηλφκηζε ησλ 10 ζπνπδαηνηέξσλ ρσξψλ 

Θέζε Υώξα/πεξηνρή 2017 2016 Μεηαβνιή 

1 ΖΠΑ 1 1 0 

2 Απζηξαιία 2 3 1  

3 Νέα Εειαλδία 3 2 1 

4 Ηλδνλεζία 4 4 0 

5 Γαιιία 5 7 2 

6 Σατιάλδε 6 6 0 

7 Καλαδάο 7 8 1 

8 Βξαδηιία 8 5 3 

9 Βηεηλάκ 9 9 0 

10 Μαιαηζία 10   Νέα 

ην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί, δηαπηζηψλεηαη ε κεγάιε εμάξηεζε ησλ 

θηλεδηθψλ εηζαγσγψλ ηξνθίκσλ απφ ηηο Ζ.Π.Α., νη νπνίεο πξνκεζεχνλ ην 16,5% ηνπ 

ζπλφινπ. 
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Απφ ηνπο 10 θπξηφηεξνπο πξνκεζεπηέο ηεο θηλεδηθήο αγνξάο, ζε ηξφθηκα, ην 2017, 

κφλνλ ε Βξαδηιία θαηέγξαςε αξλεηηθή κεηαβνιή, θαηά $ 440 εθ., ελψ ε Απζηξαιία 

παξνπζίαζε ηε κεγαιχηεξε νλνκαζηηθή αχμεζε, χςνπο $ 1,7 δηζ. 

 

 

3 Αξηζκόο θαη Μέγεζνο Δπηρεηξήζεσλ Δηζαγσγήο Σξνθίκσλ  

3.1 Καηεγνξίεο Δπηρεηξήζεωλ. 

ε ζρέζε κε ην 1997, ην 2017, ν αξηζκφο ησλ θηλεδηθψλ επηρεηξήζεσλ 

εηζαγσγψλ ηξνθίκσλ έρεη ηξηπιαζηαζηεί θαη αγγίδεη ηηο 18.112. Δηδηθφηεξα, 

παξαηεξείηαη, φηη νη ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο αλαπηχρζεθαλ γξεγνξφηεξα απφ ηηο 

θξαηηθέο θαη ν αξηζκφο ηνπο απμήζεθε θαηά 770 θνξέο κε ζπλνιηθφ αξηζκφ 13.861. 

Μεηαμχ απηψλ, ππάξρνπλ θαη 3.303 μέλεο επηρεηξήζεηο (αχμεζε 42,4%). Οη θξαηηθέο 

επηρεηξήζεηο ηνπ ηνκέα αλέξρνληαη ζε 939 (κείσζε 57,1%). 

 

 

3.2 Δπηρεηξήζεηο – Σπγθξίζεηο εηζαγωγώλ θαηά είδνο 

Σν 1997, ε αμία ησλ εηζαγσγψλ ηξνθίκσλ, απφ ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο, αλήιζε 

ζε $ 4,1 εθ. ή κφιηο 0,1% ηνπ ζπλφινπ ησλ ζπλαθψλ εηζαγσγψλ. Σν 2017, ε αμία 

απηή αλήιζε ζε $ 31,7 δηζ. θαη αληηπξνζψπεπε ην 51,3% ηνπ ζπλφινπ.  
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4 Αλάιπζε βηνκεραλίαο Δηζαγσγώλ ηξνθίκσλ (2017) 

4.1 Αύμεζε ηεο αμίαο ηωλ εηζαγωγώλ. 

Σα ηειεπηαία έηε, νη θηλεδηθέο εηζαγσγέο ηξνθίκσλ παξνπζηάδνπλ ζπλερή 

αχμεζε, κε εηήζηνπο ξπζκνχο αλάπηπμεο 6,6%, ην 2015, 1,2% ην 2016, θαη 11,1%, ην 

2017. Όπσο παξαηεξείηαη, ην 2016 ζεκεηψζεθε κηθξή άλνδνο ησλ εηζαγσγψλ 

ηξνθίκσλ, ε πνιηηηθή αλνίγκαηνο ηεο θηλεδηθήο αγνξάο θαίλεηαη φηη επέθεξε 

ζεκαληηθή αχμεζε, ην 2017. εκεηψλεηαη φηη ε αχμεζε, χςνπο 11,1%, είλαη θαηά 

πνιχ αλψηεξε απφ ηελ αλάπηπμε ηνπ ΑΔΠ ηεο ρψξαο, ε νπνία, ηελ ίδηα ρξνληά, 

θπκάλζεθε ζην 6,9%. Δπίζεο, ζεκεηψλεηαη, φηη, ην 2017, ε αμία ησλ θηλεδηθψλ 

εηζαγσγψλ ηξνθίκσλ ππεξέβε ηα $ 60 δηζ., γηα πξψηε θνξά. 

 

4.2 Καηαλνκή θαη κέγεζνο ηωλ Δπηρεηξήζεωλ Δηζαγωγώλ Τξνθίκωλ 

Καηά ηελ πεξίνδν 1997-2017, νη θηλεδηθέο εηζαγσγέο ηξνθίκσλ δηελεξγνχληαη 

θπξίσο απφ επηρεηξήζεηο κηθξνχ κεγέζνπο, νη νπνίεο δηελεξγνχλ εηζαγσγέο ηεο ηάμεο 

ησλ $ 5 εθ., εθάζηε. Δηδηθφηεξα, ην 1997, ην 97,1% ησλ εηζαγσγψλ ηξνθίκσλ 

δηελεξγήζεθε απφ 4.592 παξφκνηεο εηαηξείεο. Αληίζηνηρα, ην 2017, ν αξηζκφο ησλ 

επηρεηξήζεσλ κηθξνχ κεγέζνπο αλήιζε ζε 16.357 θαη ην κεξίδηφ ηνπο, ζηηο εηζαγσγέο 

ηξνθίκσλ, δηακνξθψζεθε ζε 90,3% (ζπξξίθλσζε θαηά 6,8%). Απφ ηνλ πίλαθα πνπ 

αθνινπζεί, είλαη εκθαλέο φηη, αξθεηέο επηρεηξήζεηο έρνπλ πιένλ σξηκάζεη θαη 

κεηαθηλήζεθαλ ζηελ δεχηεξε θαηεγνξία ($ 5-20 εθ.), ελψ εκθαλίζηεθαλ θαη αξθεηέο 

λέεο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο εληάζζνληαη ζηελ πξψηε θαηεγνξία ($ 0-5 εθ.), πιελ ησλ 

λέσλ επηρεηξήζεσλ κεγάινπ κεγέζνπο, πνπ ζπκπιεξψλνπλ ηελ εηθφλα ηεο αγνξάο. 

 

Δίλαη πξνθαλέο, φηη, κεηά απφ 20 ρξφληα αλαδεηήζεσλ θαη αλάπηπμεο, ε 

δπλακηθή θαη ην κέγεζνο ησλ θηλεδηθψλ επηρεηξήζεσλ εηζαγσγήο ηξνθίκσλ έρεη 

βειηησζεί ζεκαληηθά, φπσο θαίλεηαη θαη απφ ην κεξίδην ησλ επηρεηξήζεηο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχλ εηζαγσγέο αμίαο πςειφηεξεο ησλ $ 100 εθ., ην νπνίν, απφ 24,9%, ην 

1997, δηακνξθψζεθε ζε 36,2%, ην 2017. 
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Αληίζηνηρα, απφ ην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί, θαίλεηαη πσο, ην κεξίδην ησλ 

επηρεηξήζεσλ εηζαγσγψλ ηξνθίκσλ, κε ηδίξν θάησ ησλ $ 5 εθ., κεηψζεθε, απφ 27,7%, 

ζε 12,7%. 

 

4.3 Κύξηεο θαηεγνξίεο εηζαγόκελωλ ηξνθίκωλ ην 2017 

Σελ πξψηε ζέζε θαηαιακβάλεη ην θξέαο θαη ηα πξντφληα θξέαηνο, ελψ 

αθνινπζνχλ ηα γαιαθηνθνκηθά πξντφληα θαη ηα πδξφβηα (ε ρψξα καο έρεη ζπλάςεη 

Πξσηφθνιια γηα ηα γαιαθηνθνκηθά θαη ηα πδξφβηα, ελψ, έρεη ππνγξαθεί θαη ζρεηηθφ 

Πξσηφθνιιν γηα ην ζεξκηθά επεμεξγαζκέλν ρνίξεην θξέαο, εθθξεκεί, φκσο, ε 

έγθξηζε ησλ παξαγσγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, απφ ηηο θηλεδηθέο Αξρέο). Δηδηθφηεξα, νη 

θηλεδηθέο εηζαγσγέο θξέαηνο θαη πξντφλησλ θξέαηνο, ην 2017, αλήιζε ζε $ 9,5 δηζ. 

(15,4% ηνπ ζπλφινπ ησλ θηλεδηθψλ εηζαγσγψλ ηξνθίκσλ), εθείλεο ησλ 

γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ αλήιζαλ ζε $ 9,3 δηζ. (15,1% ηνπ ζπλφινπ), ελψ εθείλεο 

ησλ πδξνβίσλ αλήιζαλ ζε $ 8,5 δηζ. (13,9% ηνπ ζπλφινπ). 

 

Εισαγωγέρ Τποφίμων Κίναρ 2017

Φπούηα και ςποπποϊόνηα 

10%
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11%
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12%
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14%Γαλακηοκομικά

14%

αλκοολούσα

8%

διάθοπα πποϊόνηα

5%

Εάσαπη, κακάο, οκολάηερ

3%

Γημηηπιακά

3%

Φςζηίκια

2%

άλλα

3%

Κπέαρ και ςποπποϊόνηα

15% Φπούηα και ςποπποϊόνηα 

Φςηικά έλαια

ιηιπά και ςποπποϊόνηα

Ηδπόβια πποϊόνηα

Γαλακηοκομικά

αλκοολούσα

διάθοπα πποϊόνηα

Εάσαπη, κακάο, οκολάηερ

Γημηηπιακά

Φςζηίκια

άλλα

Κπέαρ και ςποπποϊόνηα

 

Σνλ πςειφηεξν ξπζκφ αχμεζεο ησλ εηζαγσγψλ, ην 2017, παξνπζίαζαλ ηα 

γαιαθηνθνκηθά πξντφληα (+36,1%), ην ηζάη (+33,9%) θαη νη θαξπνί (+31,8%). 
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Αληίζηνηρα, ζεκαληηθή πηψζε ζεκείσζαλ ν θαθέο (-47,0%), ηα αδξφθνθθα 

δεκεηξηαθά (coarse cereals) (-17,0%) θαη ην θξέαο (-7,6%). ηηο εμειίμεηο απηέο 

ζπλέβαιαλ ηα εζληθά απνζέκαηα ησλ πξντφλησλ, ν φγθνο ηεο παγθφζκηαο, αιιά θαη 

ηεο εγρψξηαο, παξαγσγήο, δεδνκέλνπ φηη, ε Κίλα, ηα ηειεπηαία ρξφληα, έρεη επελδχζεη 

ζεκαληηθά πνζά ζηελ θηελνηξνθία. Πξνθαλψο, ηα αλσηέξσ επεξεάδνπλ ηφζν ηηο 

ηηκέο φζν θαη ηνλ φγθν ησλ εηζαγσγψλ. 

Απφ πιεπξάο καο, εθηηκνχκε φηη, ην 2018, αιιά θπξίσο ην 2019, ζα 

παξνπζηαζηεί, πηζαλφηαηα, έιιεηςε ρνηξηλνχ θξέαηνο, ιφγσ ηεο ηξέρνπζαο 

εμάπισζεο ηεο επηδεκίαο Αθξηθάληθήο Παλψιεο ησλ Υνίξσλ, ζηελ Κίλα (African 

Swine Fever), ε νπνία πξσηνεκθαλίζηεθε ζηηο 3 Απγνχζηνπ ηνπ 2018, ζηα βφξεηα 

ηεο Κίλαο, ζηελ Δπαξρία Liaoning. Βέβαηα, ζηελ Κίλα, ε ζπκπεξηθνξά ησλ 

θαηαλαισηψλ δελ είλαη πάληα πξνβιέςηκε, δηφηη, ζε πεξηπηψζεηο επηθίλδπλσλ 

ηξνθίκσλ, είλαη πηζαλφλ λα απνθχγνπλ ηειείσο ην ρνηξηλφ θξέαο, ζηξεθφκελνη ζε 

ππνθαηάζηαηα, ιφγσ έιιεηςεο εκπηζηνζχλεο πξνο ηνπο εκπφξνπο θαη/ή ηνπο 

εζηηάηνξεο, φζνλ αθνξά ζηελ πξνέιεπζε ηνπ θξέαηνο. 

 

Οη ξπζκνί αχμεζεο ησλ εηζαγσγψλ 17 θαηεγνξηψλ ηξνθίκσλ ήηαλ ζεκαληηθνί. 

Μάιηζηα, 9 εμ απηψλ θαηέγξαςαλ αχμεζε κεγαιχηεξε ηνπ κέζνπ φξνπ. Όπσο 

πξναλαθέξζεθε, ηα ηξφθηκα, ζπλνιηθά, παξνπζηάδνπλ έληνλν ξπζκφ αλάπηπμεο. 

 

Όζνλ αθνξά ζηελ θαηάηαμε ησλ εηζαγφκελσλ θαηεγνξηψλ πξντφλησλ, νη 

δηαθνξέο κεηαμχ 2016 θαη 2017 δελ είλαη ζεκαληηθέο, κε κφλε δηαθνξά ηελ ελαιιαγή 

γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ θαη πδξνβίσλ, ζηελ 2
ε
 θαη ηελ 3

ε
 ζέζε. Οη 10 βαζηθέο 

θαηεγνξίεο εηζαγφκελσλ ηξνθίκσλ θάιπςαλ ην 95,4% ηνπ ζπλφινπ, ην 2016, θαη ην 
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95,5% ηνπ ζπλφινπ, ην 2017, γεγνλφο πνπ ππνδεηθλχεη ζηαζεξφηεηα ζηε δνκή ησλ 

εηζαγσγψλ. 

 

5 Κπξηόηεξνη Ληκέλεο ππνδνρήο εηζαγόκελσλ ηξνθίκσλ, ην 2017 

Οη 10 θπξηφηεξνη Ληκέλεο ππνδνρήο ησλ εηζαγσγψλ ηξνθίκσλ, ζε φξνπο αμίαο, ην 

2017, ήηαλ: αγθάε, Shenzhen, Tianjin, Qingdao, Nanjing, Dalian, Guangzhou, 

Huangpu, Ningbo θαη Xiamen. Οη 3 ζεκαληηθφηεξνη εμ απηψλ (αγθάε, Shenzhen θαη 

Tianjin) ππεδέρζεζαλ εηζαγσγέο αμίαο $ 13,3 δηζ., $ 8,2 δηζ., θαη $ 6,0 δηζ., 

αληηζηνίρσο. 

 

5.1 Κπξηόηεξεο θαηεγνξίεο ζηα ηξία κεγαιύηεξα ιηκάληα 

5.1.1 Ληκέλαο αγθάεο 

Σα γαιαθηνθνκηθά, ηα θξέαηα θαη πξντφληα θξέαηνο, θαζψο θαη ηα θξνχηα, 

απνηεινχλ ηα 3 θχξηα πξντφληα πνπ εηζάγνληαη ζην ελ ιφγσ ιηκάλη, 

θαηαιακβάλνληαο κεξίδηα 21,4%, 20,2% θαη 11,9%, αληηζηνίρσο, ηνπ ζπλφινπ ησλ 

εηζαγσγψλ ηξνθίκσλ ηνπ Ληκέλα. εκεηψλεηαη, φηη νη εηζαγσγέο ηξνθίκσλ ηνπ 

Ληκέλα θαιχπηνπλ πιένλ ηνπ 50% ηνπ ζπλφινπ ησλ θηλεδηθψλ εηζαγσγψλ ηξνθίκσλ, 

ζε φξνπο αμίαο. Ο Ληκέλα θαιχπηεη φιεο ηηο θαηεγνξίεο ηξνθίκσλ, κε δπλακηθή 

δήηεζε αγνξάο θαη ηζνξξνπεκέλε αλάπηπμε. 
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Σν 2017, ε αμία ηνπ ζπλφινπ ησλ εηζαγσγψλ ηξνθίκσλ ζηνλ Ληκέλα αλήιζαλ 

ζε $ 13,3 δηζ., αλάγνληάο ηνλ ζηνλ πξψην Ληκέλα ηεο ρψξαο. Ζ αμία ησλ εηζαγσγψλ 

ηξνθίκσλ θαηέγξαςε αχμεζε 14,2%, ζε ζρέζε κε ην 2016, πνζνζηφ ην νπνίν είλαη 

θαηά 3 πνζνζηηαίεο κνλάδεο πςειφηεξν ηνπ κέζνπ φξνπ αλάπηπμεο ησλ θηλεδηθψλ 

Ληκέλσλ (11,1%). Σελ πςειφηεξε αχμεζε ζεκείσζαλ νη εηζαγσγέο ηζαγηνχ 

(+59,8%), ελψ αθνινχζεζαλ ηα νηλνπλεπκαηψδε πνηά θαη ηα γαιαθηνθνκηθά 

πξντφληα (+37,1%), θαζψο θαη ηα αδξφθνθθα δεκεηξηαθά (coarse cereal) (+35,7%). 
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5.1.2 Ληκέλαο Shenzhen 

Σν 2017, ε θπξηφηεξε θαηεγνξία ηνπ ηξνθίκσλ πνπ εηζήρζε ζηελ Κίλα, κέζσ 

ηνπ Ληκέλα Shenzhen, ήηαλ ηα θξνχηα θαη ηα πξντφληα απηψλ (27,9% ηνπ ζπλφινπ 

ησλ εηζαγσγψλ ηξνθίκσλ ηνπ Ληκέλα), ν ζίηνο θαη ηα παξάγσγά ηνπ (17,1%), θαζψο 

θαη ηα θξέαηα θαη ηα πξντφληα θξέαηνο (14,3%). Ο Ληκέλαο θαιχπηεη φιε ηελ γθάκα 

ησλ ηξνθίκσλ, θαη ηξνθνδνηεί ην Γέιηα ηνπ Pearl River, πεξηνρή ε νπνία θηινμελεί 

ζεκαληηθφ πιεζπζκφ πςειήο θαηαλαισηηθήο δχλακεο θαη πςειήο δήηεζεο. 
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Ζ αμία ηνπ ζπλφινπ ησλ εηζαγσγψλ ηξνθίκσλ ηνπ Ληκέλα, ην 2017, αλήιζε 

ζε $ 8,2 δηζ., θαη ν Ληκέλαο θαηέιαβε ηε δεχηεξε ζέζε, κεηαμχ ησλ θηλεδηθψλ 

Ληκέλσλ. Ζ αμία απηή ήηαλ θαηά 3,2% πςειφηεξε, απφ εθείλε ηνπ 2016, πνζνζηφ 

θαηά πεξίπνπ 8 πνζνζηηαίεο κνλάδεο ρακειφηεξν, απφ ηνλ κέζν φξν αλάπηπμεο ησλ 

θηλεδηθψλ Ληκέλσλ (11,1%). Σε κεγαιχηεξε αχμεζε, κεηαμχ ησλ εηζαγφκελσλ 

ηξνθίκσλ ηνπ Ληκέλα, παξνπζίαζαλ ν θαθέο (173,1%), ηα πδξφβηα (39,2%) θαη ηα 

γαιαθηνθνκηθά πξντφληα (27,2%).  

 

5.1.3 Ληκέλαο Tianjin 

 Ζ αμία ησλ εηζαγσγψλ ηξνθίκσλ ηνπ Ληκέλα, ην 2017, αλήιζε ζε $ 6,0 δηζ., 

θαηαηάζζνληάο ηνλ ζηελ ηξίηε ζέζε. Οη θχξηεο θαηεγνξίεο ηξνθίκσλ πνπ εηζήρζεζαλ 

ζηελ Κίλα, κέζσ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Ληκέλα, ήηαλ ηα θξέαηα θαη ηα πξντφληα 

θξέαηνο (44,1% ηνπ ζπλφινπ ησλ εηζαγσγψλ ηξνθίκσλ ηνπ Ληκέλα), ηα 

γαιαθηνθνκηθά πξντφληα (16,0%), θαη ηα θπηηθά έιαηα (15,8%). Οη ηξεηο απηέο 

  Πξντόλ 
Αμία 

(εθ. $) 

% 

Δηζαγσγώλ 
   Πξντόλ 

Αμία 

(εθ. $) 

% 

Δηζαγσγώλ  

1 
Κξέαο & Πξντφληα 

Κξέαηνο 
2.625,8 44,1 % 

 
9 

Εάραξε, Καθάν & 

νθνιάηεο 
140,3 2,4 % 

2 Γαιαθηνθνκηθά Πξντφληα 954,2 16,0 % 
 

10 
Αδξφθνθθα Γεκεηξηαθά 
(coarse cereal) 

93,1 1,6 % 

3 Φπηηθά Έιαηα 941,9 15,8 %  11 Πνηά 49,8 0,8 % 

4 Οηλνπλεπκαηψδε Πνηά 259,2 4,4 % 
 

12 
Καξπθεχκαηα & 

Μπαραξηθά 
34,3 0,6 % 

5 Τδξφβηα 227,9 3,8 % 
 

13 
Λαραληθά & Πξντφληα 
Λαραληθψλ 

20,4 0,3 % 

6 
Φξνχηα & Πξντφληα 

Φξνχησλ 
200,9 3,4 % 

 
14 Καξπνί 14,2 0,2 % 

7 
ηηεξά & Πξντφληα 
ηηεξψλ 

192,5 3,2 % 
 

15 Σζάη 4,7 0,1 % 

8 Γηάθνξα Πξντφληα 187,0 3,1 %  16 Καθέο 2,6 0,0 % 

 
 

   
17 

Μειηζζνθνκηθά 

Πξντφληα 
2,2 0,0 % 
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θαηεγνξίεο θάιπςαλ ην 75,9% ηνπ ζπλφινπ ησλ εηζαγσγψλ. 

 Οη θαηεγνξίεο εηζαγφκελσλ ηξνθίκσλ πνπ θαηέγξαςαλ ηελ κεγαιχηεξε 

αχμεζε ήηαλ ην ηζάη (+135,1%), νη θαξπνί (+90,6%) θαη ηα δηάθνξα 

παξαζθεπάζκαηα δηαηξνθήο (+68,7%). 

 

5.2 Κπξηόηεξεο Δπαξρίεο εηζαγωγήο ηξνθίκωλ ην 2017 

Οη ζπλνιηθέο εηζαγσγέο 

ησλ 10 θπξίσλ Δπαξρηψλ 

ηεο Κίλαο αλήιζαλ ζε 

$ 61,7 δηζ. Ζ Καληφλα 

(Guangdong), ε αγθάε 

θαη ην Πεθίλν 

θαηαιακβάλνπλ ηηο 3 

πξψηεο ζέζεηο κε 

εηζαγσγέο ηξνθίκσλ 

αμίαο $14,1 δηζ., $ 13,0 

δηζ. θαη $ 6,0 δηζ., 

αληηζηνίρσο. 

Σν κεξίδην ησλ εηζαγσγψλ ηξνθίκσλ ησλ Δπαξρηψλ απηψλ, ζε ζρέζε κε ην ζχλνιν 

ησλ θηλεδηθψλ εηζαγσγψλ ηξνθίκσλ, απεηθνλίδεηαη ζην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί: 
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5.2.1 Guangdong 

Σν 2017, ε αμία ησλ εηζαγσγψλ ηξνθίκσλ ηεο Δπαξρίαο Guangdong αλήιζε 

ζε $ 14,2 δηζ. Οη θπξηφηεξεο θαηεγνξίεο ήηαλ ηα θξέαηα (16,8% ηνπ ζπλφινπ ησλ 

εηζαγσγψλ ηξνθίκσλ ηεο Δπαξρίαο), ηα θξνχηα (16,7%) θαη ηα ζηηεξά (15,7%. Οη 
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ηξεηο απηέο θαηεγνξίεο θαιχπηνπλ ην 49,2% ηνπ ζπλφινπ ησλ εηζαγσγψλ ηξνθίκσλ 

ηεο Δπαξρίαο. 

 

Απφ ηηο 17 θαηεγνξίεο ηξνθίκσλ, νη νπνίεο εηζήρζεζαλ ζηελ Δπαξρία, ην 

2017, νη 11 παξνπζίαζαλ αχμεζε, ζε ζρέζε κε ην 2016. Οη θαηεγνξίεο κε ηε 

κεγαιχηεξε αχμεζε ήηαλ ηα πνηά (+74,7%), ν θαθέο (+55,7%) θαη ηα κειηζζνθνκηθά 

πξντφληα (+51,6%). Άιιεο ηδηαηηέξσο δπλακηθέο θαηεγνξίεο ήηαλ ηα γαιαθηνθνκηθά 

πξντφληα (+38,4%), νη θαξπνί (+38,0%) θαη ηα πδξφβηα (+33,8%). 

 

5.2.2 αγθάε 

Σν 2017, ε αμία ησλ εηζαγσγψλ ηξνθίκσλ ηνπ Γήκνπ αγθάεο αλήιζε ζε 

$ 13 δηζ. Οη θπξηφηεξεο θαηεγνξίεο ήηαλ ηα γαιαθηνθνκηθά πξντφληα (21,4% ηνπ 

ζπλφινπ ησλ εηζαγσγψλ ηξνθίκσλ ηνπ Γιεκνπ), ηα θξέαηα (12,8%) θαη ηα θξνχηα 

(12,7%). Οη ηξεηο απηέο θαηεγνξίεο θαιχπηνπλ ην 46,9% ησλ εηζαγσγψλ ηνπ Γήκνπ. 
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Πξντόληα Αμία (εθ. $) Πνζνζηό (%) 

1. Γαιαθηνθνκηθά Πξντφληα 2.782,5 21,4 

2. Κξέαηα & Πξντφληα 1.660,7 12,8 

3. Φξνχηα & Πξντφληα Φξνχησλ 1.653,0 12,7 

4. Φπηηθά Έιαηα 1.344,8 10,3 

5. Οηλνπλεπκαηψδε Πνηά 1.642,7 12,6 

6, Τδξφβηα 1.162,4 8,9 

7. Γηάθνξα Παξαζθεπάζκαηα Γηαηξνθήο 832,9 6,4 

8. ηηεξά & Πξντφληα ηηεξψλ 708,1 5,4 

9. Εάραξε, Καθάν & ζνθνιάηα 215,5 2,4 

10. Πνηά 269,1 2,1 

11. Γεκεηξηαθά 238,5 1,8 

12. Καθέο 123,5 0,9 

13. Λαραληθά & Πξντφληα Λαραληθψλ 89,5 0,7 

14. Καξπνί 64,6 0,5 

15. Καξπθεχκαηα & Μπαραξηθά 59,5 0,5 

16. Σζάη 47,1 0,4 

17. Μειηζζνθνκηθά Πξντφληα 26,9 0,2 

Απφ ηηο 17 θαηεγνξίεο ηξνθίκσλ πνπ εηζήρζεζαλ ζην Γήκν αγθάεο, ην 2017, 

νη 13 παξνπζίαζαλ αχμεζε. Οη θαηεγνξίεο κε ηελ ζεκαληηθφηεξε αχμεζε ήηαλ ην 

ηζάη (+62,0%), ηα θπηηθά έιαηα (+48,6%) θαη ηα νηλνπλεπκαηψδε πνηά (+42,3%). 

Ηδηαίηεξε δπλακηθή παξνπζίαζαλ θαη ν θαθέο (+23,0%), ηα γαιαθηνθνκηθά πξντφληα 

(+17,3%) θαη ηα θξνχηα (+15,9%). Αληίζεηα, πησηηθή πνξεία εκθαλίδνπλ νη 

εηζαγσγέο δεκεηξηαθψλ, θαξπψλ, θξεάησλ θαη πξντφλησλ δάραξεο, θαθάν θαη 

ζνθνιάηαο. 
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5.2.3 Πεθίλν 

Σν 2017, ε αμία ησλ εηζαγσγψλ ηξνθίκσλ ηνπ Γήκνπ Πεθίλνπ αλήιζε ζε 

$ 5,8 δηζ. Οη θπξηφηεξεο θαηεγνξίεο πνπ εηζήρζεζαλ ήηαλ ηα ζηηεξά (20,1% ηνπ 

ζπλφινπ ησλ ηξνθίκσλ πνπ εηζήρζεζαλ ζηνλ Γήκν Πεθίλνπ), ηα θπηηθά έιαηα 

(15,1%) θαη ηα πδξφβηα (12,9%). Απηέο νη ηξεηο θαηεγνξίεο απνηεινχλ απφ κφλεο 

ηνπο ην 48,1% ησλ εηζαγσγψλ ηξνθίκσλ ηνπ Πεθίλνπ. 
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6 Πξνέιεπζε εηζαγνκέλσλ ηξνθίκσλ ην 2017 

Σν 2017, βαζηθφο πξνκεζεπηήο ηεο 

θηλεδηθήο αγνξάο ηξνθίκσλ ήηαλ ε 

Αζία, απφ ηελ νπνία εηζήρζεζαλ 

ηξφθηκα αμίαο χςνπο $ 17,4 δηζ. 

(28,2% ηνπ ζπλφινπ). Σν κεξίδην 

ηεο Αθξηθήο είλαη εμαηξεηηθά 

ρακειφ ($ 0,7 δηζ. ή ην 1,2%), αιιά, 

ζχκθσλα κε εθηηκήζεηο, ε Αθξηθή 

ζα έρεη πην ελεξγή ζπκκεηνρή ζην κέιινλ, ιφγσ ηεο θηλεδηθήο πξσηνβνπιίαο Belt and 

Road.  

εκεηψλεηαη φηη, νξηζκέλα πνζά ιείπνπλ απφ ην αλσηέξσ δηάγξακκα, ρσξίο φκσο λα 

είλαη δπλαηφλ λα εμαθξηβσζεί ε αηηία. 
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6.1 Κπξηόηεξεο θαηεγνξίεο εηζαγωγώλ ηξνθίκωλ από ηηο ΖΠΑ 

Τδξφβηα, θξέαηα & πξντφληα θξέαηνο, θαζψο θαη δεκεηξηαθά, ήηαλ ηα θχξηα 

εηζαγφκελα πξντφληα ηξνθίκσλ, πξνέιεπζεο Ζ.Π.Α., ζηελ Κίλα, ην 2017. Ζ αμία ησλ 

ζπλαθψλ εηζαγσγψλ δηακνξθψζεθε ζε $ 1,3 δηζ., $ 1,2 δηζ. θαη $ 1,0 δηζ., 

αληηζηνίρσο, ελψ ηα κεξίδηά ηνπο ζηηο ζπλνιηθέο θηλεδηθέο εηζαγσγέο ηξνθίκσλ, 

πξνέιεπζεο ΖΠΑ, ήηαλ  αληηζηνίρσο κε κεξίδην 20,3%, 18,4% θαη 15,2%, 

αληηζηνίρσο. 

 

Γέθα απφ ηηο 17 θαηεγνξίεο ηξνθίκσλ παξνπζίαζαλ απμεηηθή ηάζε, κε ηελ 

πςειφηεξε αχμεζε λα ζεκεηψλεηαη ζηηο θαηεγνξίεο «ίηνο θαη Πξντφληα ίηνπ» 

(+86,4%), «Καξπνί» (+48,7%) θαη «Γαιαθηνθνκηθά Πξντφληα» (+47,6%).  
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6.2 Κπξηόηεξεο θαηεγνξίεο εηζαγωγώλ ηξνθίκωλ από ηελ Απζηξαιία 

Σα ζηηεξά & πξντφληα ζηηεξψλ, ηα θξέαηα & πξντφληα θξέαηνο, θαζψο θαη ηα 

θξαζηά ήηαλ νη 3 πξψηεο θαηεγνξίεο εηζαγφκελσλ ηξνθίκσλ, πξνέιεπζεο 

Απζηξαιίαο, ζηελ Κίλα, ην 2017. Ζ αμία ησλ ζπλαθψλ εηζαγσγψλ δηακνξθψζεθε ζε 

$ 1,8 δηζ. (33,1% ηνπ ζπλφινπ ησλ θηλεδηθψλ εηζαγσγψλ ηξνθίκσλ, πξνέιεπζεο 

Απζηξαιίαο), $ 1,0 δηζ. (18,2%) θαη $ 0,7 δηζ. (13,3%). 
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Οη 15, απφ ηηο 17 θαηεγνξίεο ηξνθίκσλ, πνπ εηζήρζεζαλ απφ ηελ Απζηξαιία, 

παξνπζίαζαλ ζεηηθή πνξεία. Σελ ζεκαληηθφηεξε αχμεζε παξνπζίαζε ην ηζάη 

(+453%), ηα πδξφβηα (+264,6%) θαη ηα πνηά (+141,7%). 

 

6.3 Κπξηόηεξεο θαηεγνξίεο εηζαγωγώλ ηξνθίκωλ από ηε Νέα Εειαλδία 

Σα γαιαθηνθνκηθά πξντφληα, ην θξέαο θαη ηα πδξφβηα ήηαλ νη 3 πξψηεο 

θαηεγνξίεο ηξνθίκσλ, πξνέιεπζεο Νέαο Εειαλδίαο, πνπ εηζήρζεζαλ ζηελ Κίλα, ην 

2017. Σα κεξίδηά ηνπο, ζην ζχλνιν ησλ θηλεδηθψλ εηζαγσγψλ ηξνθίκσλ, απφ ηε Νέα 

Εειαλδία, ήηαλ 64,8%, 17,6% θαη 7,4%. αληηζηνίρσο. 

 ηνλ Πίλαθα πνπ αθνινπζεί, παξνπζηάδνληαη νη θηλεδηθέο εηζαγσγέο 

ηξνθίκσλ, απφ ηε Νέα Εειαλδία (αμία ζε $ εθ.). 

 

εκεηψλεηαη φηη, 13 θαηεγνξίεο ηξνθίκσλ παξνπζίαζαλ απμεηηθέο ηάζεηο, ελψ 

4 παξνπζίαζαλ θάκςε. Ηδηαίηεξε αχμεζε είραλ νη εηζαγσγέο θαξπψλ (+733,7%), 

θαξπθεπκάησλ & κπαραξηθψλ (+240%) θαη ιαραληθψλ (+57,0%). Ηδηαίηεξν 

ελδηαθέξνλ γηα ηε ρψξα καο έρεη θαη ε θαηεγνξία ησλ γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ, ε 

νπνία θαηέγξαςε ηελ 4
ε
 πςειφηεξε αχμεζε (+55,3%), αιιά θαη εθείλε ησλ πδξνβίσλ, 

ε νπνία, φκσο, παξνπζίαζε θάκςε 7,2%, ζε ζρέζε κε ην 2016. 
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6.4 Δηζαγωγέο ηξνθίκωλ από ηηο ρώξεο ηνπ Γξόκνπ ηνπ Μεηαμηνύ 

Οη 10 θπξηφηεξεο ρψξεο ηνπ Γξφκνπ ηνπ Μεηαμηνχ (Belt and Road Countries 

and Regions) ήηαλ, θαηά ζεηξά αμίαο θηλεδηθψλ εηζαγσγψλ ηξνθίκσλ, ε Ηλδνλεζία, ε 

Σατιάλδε, ην Βηεηλάκ, ε Μαιαηζία, ε Ρσζηθή Οκνζπνλδία, ε Οπθξαλία, νη 

Φηιηππίλεο, ε Ηλδία, ε ηγθαπνχξε θαη ην Παθηζηάλ.  

Δηδηθφηεξα, νη εηζαγσγέο ηξνθίκσλ απφ ηηο 3 πξψηεο εμ απηψλ, αλήιζαλ ζε 

$ 4,4 δηζ., $ 3,1 δηζ. θαη $ 2,4 δηζ., αληηζηνίρσο. 

 

Ζ ζπλνιηθή αμία ησλ θηλεδηθψλ εηζαγσγψλ ηξνθίκσλ, απφ ηηο ρψξεο ηνπ 

Γξφκνπ ηνπ Μεηαμηνχ, ην 2017, αλήιζε ζε $ 17,9 δηζ. Δμ απηψλ, νη ελ ιφγσ ρψξεο 

θάιπςαλ ηα εμήο πνζνζηά: 
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εκεηψλεηαη φηη, νη εηζαγσγέο ηξνθίκσλ απφ ηηο πεξηνρέο απηέο, θαηά ηα 

ηειεπηαία ρξφληα, παξνπζηάδνπλ ζηαζεξφ ξπζκφ αλάπηπμεο, κε εμαίξεζε ην 2016. Ζ 

αξλεηηθή πνξεία ηνπ 2016, φκσο, ππεξθαιχθζεθε απφ ηε δπλακηθή αχμεζε ησλ 

ζπλαθψλ εηζαγσγψλ, ην 2017, φπσο θαίλεηαη θαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα: 

 

Σα θπηηθά έιαηα, ηα ζηηεξά & πξντφληα ζηηεξψλ, θαζψο θαη ηα πδξφβηα, ήηαλ 

νη θπξηφηεξεο θαηεγνξίεο ηξνθίκσλ πνπ εηζήρζεζαλ απφ ηηο ρψξεο απηέο, 

θαιχπηνληαο ην 67,5% ηνπ ζπλφινπ ησλ ζπλαθψλ εηζαγσγψλ.  

 Πξντόληα Αμία (εθ. $) Πνζνζηό (%) 

1 Φπηηθά Έιαηα 5.442,3 30,4 

2 ηηεξά & Πξντφληα ηηεξψλ 3.776,6 21,1 

3 Τδξφβηα 2.850,9 16,0 

4 Φξνχηα & Πξντφληα Φξνχησλ 2.792,2 15,6 

5 Γηάθνξα Πξντφληα 979,9 5,5 

6 Εάραξε, θαθάν & ζνθνιάηα 566,0 3,2 

7 Καξπνί 313,9 1,8 

8 Πνηά 263,8 1,5 

9 Γαιαθηνθνκηθά Πξντφληα 242,0 1,4 

10 Κξέαηα & Πξντφληα Κξέαηνο 134,4 0,8 

11 Καθέο 114,0 0,6 

12 Οηλνπλεπκαηψδε Πνηά 102,9 0,6 

13 Καξπθεχκαηα & Μπαραξηθά 97,5 0,5 

14 Σζάη 54,1 0,5 

15 Γεκεηξηαθά 90,1 0,3 

16 Λαραληθά & Πξντφληα Λαραληθψλ 47,0 0,3 

17 Μειηζζνθνκηθά Πξντφληα 6,0 0,0 

Παξαηεξείηαη φηη, νη 12 απφ ηηο 17, ζπλνιηθά, θαηεγνξίεο ηξνθίκσλ, 

παξνπζίαζαλ απμεηηθή ηάζε. Οη 3 θαηεγνξίεο κε ηελ κεγαιχηεξε αχμεζε ήηαλ ηα 

πνηά ($ 5,4 δηζ., +82,3%), ηα ιαραληθά & πξντφληα ιαραληθψλ ($ 3,8 δηζ., +55,2%) 

θαη ε δάραξε, ην θαθάν θαη ε ζνθνιάηα ($ 2,9 δηζ., +31,0%).  

 

Οη 10 θπξηφηεξεο θαηεγνξίεο εηζαγνκέλσλ ηξνθίκσλ, ήηαλ: «Φπηηθά Έιαηα», 

«ηηεξά & Πξντφληα ηηεξψλ», «Τδξφβηα», «Φξνχηα & Πξντφληα Φξνχησλ», 
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«Γηάθνξα Παξαζθεπάζκαηα Σξνθίκσλ», «Εάραξε, Καθάν & νθνιάηα», «Καξπνί», 

«Πνηά», «Γαιαθηνθνκηθά Πξντφληα» θαη «Κξέαηα & Πξντφληα Κξέαηνο». 

 

6.4.1 Ιλδνλεζία 

Ζ αμία ηνπ ζπλφινπ ησλ θηλεδηθψλ εηζαγσγψλ ηξνθίκσλ, απφ ηελ Ηλδνλεζία, 

ην 2017, αλήιζε ζε $ 4,4 δηζ. Οη 3 θπξηφηεξεο θαηεγνξίεο ηξνθίκσλ ήηαλ ηα θπηηθά 

έιαηα (67,8% ηνπ ζπλφινπ), ηα πδξφβηα (10,7%) θαη ηα δηάθνξα παξαζθεπάζκαηα 

ηξνθίκσλ (10,4%). Οη 3 απηέο θαηεγνξίεο θάιπςαλ ην 88,9% ησλ θηλεδηθψλ 

εηζαγσγψλ ηξνθίκσλ, απφ ηελ Ηλδνλεζία. 

 

 Οη θαηεγνξίεο ηξνθίκσλ κε ηελ κεγαιχηεξε αχμεζε ήηαλ ηα νηλνπλεπκαηψδε 

πνηά (+1.357,9%), ν θαθέο (+195,7%) θαη ηα κειηζζνθνκηθά πξντφληα (+185,6%).  
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6.4.2 Σατιάλδε 

Ζ αμία ησλ θηλεδηθψλ εηζαγσγψλ ηξνθίκσλ, πξνέιεπζεο Σατιάλδεο, ην 2017, 

αλήιζε ζε $ 3,1 δηζ. Σα θπξηφηεξα πξντφληα πνπ εηζήρζεζαλ ήηαλ θξνχηα ($ 1,2 δηζ., 

39,2% ηνπ ζπλφινπ), ηα ζηηεξά ($ 1,2 δηζ., 37,2%) θαη ηα πδξφβηα ($ 273,0 εθ., 

8,8%). Απηέο νη 3 θαηεγνξίεο αληηπξνζσπεχνπλ ην 85,2% ησλ ζπλαθψλ θηλεδηθψλ 

εηζαγσγψλ.  

Οη 12 απφ ηηο 17 θαηεγνξίεο ηξνθίκσλ πνπ εηζήρζεζαλ ζηελ Κίλα απφ ηελ 

Σατιάλδε, παξνπζίαζαλ απμεηηθέο ηάζεηο. Τςειφηεξε αχμεζε παξνπζίαζαλ ηα 

ζηηεξά (+130,2%), ηα πνηά (+107,4%) θαη ν θαθέο (80,2%).  

 

6.4.3 Βηεηλάκ 

Ζ αμία ησλ θηλεδηθψλ εηζαγσγψλ βηεηλακέδηθσλ ηξνθίκσλ, ην 2017, αλήιζε 

ζε $ 2,4 δηζ., κε θχξηα πξντφληα ηα ζηηεξά ($ 1,3 δηζ., 53,0% ηνπ ζπλφινπ), ηα 

θξνχηα ($ 679,2 εθ., 28,3%) θαη ηα πδξφβηα ($ 232,8 εθ., 9,7%). Απηέο νη 3 

θαηεγνξίεο αληηπξνζσπεχνπλ ην 91% ησλ ζπλαθψλ εηζαγσγψλ.  

 

Οη θαηεγνξίεο εηζαγφκελσλ βηεηλακέδηθψλ ηξνθίκσλ πνπ παξνπζίαζαλ ηελ 

πςειφηεξε αχμεζε ήηαλ ηα γαιαθηνθνκηθά πξντφληα (+1.214,2%), ην ηζάη (+498,3%)  

θαη ε δάραξε, ην θαθάν θαη ε ζνθνιάηα (+292,4%). εκεηψλνπκε, επίζεο, φηη, ε 

αχμεζε πνπ παξαηεξήζεθε ζηηο θηλεδηθέο εηζαγσγέο ησλ 3 θπξηφηεξσλ θαηεγνξηψλ 

βηεηλακέδηθσλ ηξνθίκσλ, ήηνη πδξνβίσλ, θξνχησλ θαη ζηηεξψλ, αλήιζε ζε + 80,2%, 

+9,2% θαη +35,5%, αληηζηνίρσο. 
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7 Κηλεδηθέο εηζαγσγέο 

πδξνβίσλ ην 2017 

Οη θηλεδηθέο 

εηζαγσγέο πδξνβίσλ, ην 2017, 

απμήζεθαλ θαηά 17,3%, ζε 

ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν 

έηνο.  

Σε κεγαιχηεξε αχμεζε 

παξνπζίαζαλ νη εηζαγσγέο 

θπθψλ (+21,7%), ελψ 

αθνινχζεζαλ ηα θαβνχξηα 

(+21,1%), νη γαξίδεο 

(+18,3%) θαη ηα ςάξηα (+15,9%). 

ε φξνπο αμίαο εηζαγσγψλ, ηελ πξψηε ζέζε θαηαιακβάλνπλ νη εηζαγσγέο 

ςαξηψλ ($ 4,5 δηζ. ή 53,1% ηνπ ζπλφινπ ησλ θηλεδηθψλ εηζαγσγψλ πδξνβίσλ). 

Αθνινπζνχλ νη γαξίδεο ($ 1,7 δηζ.) θαη ηα ινηπά πδξφβηα, πιελ θαβνπξηψλ θαη θπθψλ 

($ 1,3 δηζ.). 

 

Οη 3 θπξηφηεξνη πξνκεζεπηέο πδξνβίσλ ηεο θηλεδηθήο αγνξάο, ην 2017, ήηαλ ε 

Ρσζηθή Οκνζπνλδία, νη Ζ.Π.Α. θαη ν Καλαδάο. 

 

Ζ αχμεζε ησλ ηηκψλ ησλ σο άλσ πξντφλησλ ήηαλ δηαθνξνπνηεκέλε. Ζ 

πςειφηεξε παξαηεξήζεθε ζηελ ηηκή ησλ θπθψλ (+33,0%), ελψ νη ρακειφηεξεο 

παξαηεξήζεθαλ ζηηο ηηκέο ησλ θαβνπξηψλ (+4,4%), ησλ ςαξηψλ (+3,3%) θαη ηεο 

γαξίδαο (+3,3%). 

Παξαηίζεηαη Πίλαθαο κε ηελ πνξεία ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ πδξνβίσλ ζηελ 

Κίλα, θαηά ηελ πεξίνδν 2015-2017: 

Γαζκνινγηθή 

Κιάζε 
Πεξηγξαθή 

Αμία (€) Μεηαβνιή (%) 

2017 2016 2015 2017-2016 2016-2015 2017-2015 

0306 Μαιαθφζηξαθα 55.350 55.574 69.113 1,4 -19,6 -18,5 

0307 Μαιάθηα 55.187  26.552  -100,0 111,9 

0308 
Άιια αζπφλδπια 

πδξφβηα 
275.119 102.668 492.822 168,0 -79,2 -44,2 

ΤΝΟΛΟ 387.656 158.242 588.457 145,0 -73,1 -34,1 
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7.1 Ψάξηα 

Κπξηφηεξνη πξνκεζεπηέο ςαξηψλ ηεο θηλεδηθήο αγνξάο, ην 2017, ήηαλ ε 

Ρσζηθή Οκνζπνλδία ($ 1,3 δηζ.), νη Ζ.Π.Α. ($ 0,9 δηζ.) θαη ε Ννξβεγία ($ 0,5 δηζ.). 
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7.2 Γαξίδεο 

Οη θπξηφηεξνη 

πξνκεζεπηέο γαξίδαο ηεο 

θηλεδηθήο αγνξάο, ην 2017, 

ήηαλ ν Καλαδάο ($ 263 εθ. 

ή 21,4% ηνπ ζπλφινπ ησλ 

θηλεδηθψλ εηζαγσγψλ 

γαξίδαο), ε Νέα Εειαλδία 

($ 210 εθ., 12,3%) θαη νη 

Ζ.Π.Α. ($ 170 εθ., 10,0%). 

7.3 Καβνύξηα 

Οη θπξηφηεξνη πξνκεζεπηέο θαβνπξηψλ ηεο θηλεδηθήο αγνξάο, ην 2017, ήηαλ ν 

Καλαδάο ($ 2017 εθ. ή 27,1% ηνπ ζπλφινπ ησλ θηλεδηθψλ εηζαγσγψλ θαβνπξηψλ), ε 

Ρσζηθή Οκνζπνλδία ($ 115 εθ., 15,1%) θαη νη Ζ.Π.Α. ($ 114 εθ., 15,0%). 
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7.4 Οη 10 θπξηόηεξεο θηλεδηθέο Δπαξρίεο, ζηελ εηζαγωγή πδξνβίωλ 

Σηο πξψηεο ζέζεηο, κεηαμχ ησλ θηλεδηθψλ Δπαξρηψλ, φζνλ αθνξά ζηηο 

εηζαγσγέο πδξνβίσλ, θαηαιακβάλνπλ νη Δπαξρίεο Shandong (αμία εηζαγσγψλ 

πδξνβίσλ: $ 2,5 δηζ. ή 29,5% ηνπ ζπλφινπ ησλ θηλεδηθψλ εηζαγσγψλ πδξνβίσλ), 

Liaoning ($ 2,0 δηζ., 22,9%) θαη Shanghai ($ 1,2 δηζ., 13,6%). 

. 

Οη θπξηφηεξνη Ληκέλεο ππνδνρήο ησλ εηζαγσγψλ πδξνβίσλ είλαη εθείλνη ηνπ 

Qingdao, ηνπ Dalian θαη ηεο αγθάεο. 

 

8 Δηζαγσγέο Γαιαθηνθνκηθώλ Πξντόλησλ ην 2017 

Οη θηλεδηθέο εηζαγσγέο γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ, ην 2017, απμήζεθαλ 

θαηά 36,1%, ζε ζρέζε κε ην 2016. 
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8.1 Αλάιπζε ππνθαηεγνξηώλ Γαιαθηνθνκηθώλ Πξνϊόληωλ 

Ζ εμέιημε ησλ θηλεδηθψλ 

εηζαγσγψλ δηαθφξσλ γαιαθηνθνκηθψλ 

πξντφλησλ, ην 2017, είλαη αξθεηά 

δηαθνξνπνηεκέλε. Σνλ κεγαιχηεξν 

ξπζκφ αλάπηπμεο παξνπζίαζαλ νη 

εηζαγσγέο βνπηχξνπ (+65,0%), ελψ 

ζεκαληηθή άλνδν παξνπζίαζαλ θαη 

εθείλεο ηνπ γηανπξηηνχ (+58,8%), ηνπ 

νξνχ γάιαθηνο (+47,4%), θαη ηνπ 

γάιαθηνο, ζε πγξή κνξθή (+46,7%). 

Σν κεγαιχηεξν κεξίδην ησλ 

θηλεδηθψλ εηζαγσγψλ γαιαθηνθνκηθψλ 

πξντφλησλ, ην 2017, θαηέιαβαλ νη 

εηζαγσγέο παηδηθνχ γάιαθηνο ζε 

ζθφλε. εκεηψλεηαη, φηη ην ελ ιφγσ 

πξντφλ ππφθεηηαη ζε απζηεξνχο 

ειέγρνπο θαη πεξηνξηζκνχο 

αδεηνδφηεζεο, κε απνηέιεζκα λα κελ 

επηηξέπεηε εηζαγσγή OEM, ελψ, ν 

αξηζκφο ησλ επηηξεπφκελσλ brand 

θάζε εξγνζηαζίνπ, πεξηνξίδεηαη ζε 2-3. 

Σνχην ζεκαίλεη φηη, πνιιέο 

βηνκεραλίεο, δελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα 

λα εμάγνπλ ζηελ Κίλα, θαζψο δελ 

δηαζέηνπλ θαζεηνπνηεκέλε παξαγσγή, 

απφ ηελ πξψηε χιε κέρξη ην ηειηθφ 

πξντφλ. 

εκαληηθέο ήηαλ θαη νη κεηαβνιέο ησλ 

κέζσλ ηηκψλ ησλ γαιαθηνθνκηθψλ 

πξντφλησλ. Σε κεγαιχηεξε αχμεζε 

παξνπζίαζε ην βνχηπξν (+47,4%), ελψ 

αθνινχζεζαλ ν νξφο γάιαθηνο θαη ην 

γάια ζε πγξή κνξθή(+38,4% θαη 

+30,6%, αληηζηνίρσο). 

8.2 Πξνέιεπζε Γαιαθηνθνκηθώλ Πξνϊόληωλ 2017 

Οη θπξηφηεξνη πξνκεζεπηέο γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ ηεο θηλεδηθήο αγνξάο, 

ην 2017, ήηαλ ε Νέα Εειαλδία ($ 3.476,6 εθ. ή 37,4% ηνπ ζπλφινπ ησλ θηλεδηθψλ 

εηζαγσγψλ γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ), ε Οιιαλδία ($ 1.363,0 εθ., 17,7%), ε 

Γαιιία ($ 830,8 εθ., 8,9%), ε Γεξκαλία ($ 740,8 εθ., 8,0%) θαη ε Ηξιαλδία ($ 735,7 

εθ., 7,9%) 
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Παξαηίζεηαη Πίλαθαο κε ηελ πνξεία ησλ ειιεληθώλ εμαγσγψλ 

γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ ζηελ Κίλα, θαηά ηελ πεξίνδν 2015-2017: 

Γαζκνινγηθή 

Κιάζε 
Πεξηγξαθή 

Αμία (€) Μεηαβνιή (%) 

2017 2016 2015 2017-2016 2016-2015 2017-2015 

0401 
Γάια θαη θξέκα 

γάιαθηνο 
13.372   Νέν Πξντφλ   

0403 Γηανχξηη 95.478 154.383 59.665 -38,2 158,8 60,0 

0406 Σπξί 221.158 224.747 199.212 -1,6 12,8 11,0 

ΤΝΟΛΟ 330.008 379.130 258.877 -27,4 46,5 27,5 

8.3 Οη 10 Βαζηθόηεξεο Δπαξρίεο θαη Γήκνη εηζαγωγήο Γαιαθηνθνκηθώλ 

Πξνϊόληωλ 2017 

ηηο δέθα βαζηθφηεξεο θηλεδηθέο 

Δπαξρίεο, ζε φξνπο εηζαγσγψλ 

γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ, θπξηαξρνχλ νη 

λφηηεο θαη λνηην-αλαηνιηθέο πεξηνρέο ηεο 

Κίλαο, κε πξνεμάξρνπζεο ηελ αγθάε 

($ 2.782,5 εθ. ή 29,9% ηνπ ζπλφινπ ησλ 

θηλεδηθψλ εηζαγσγψλ γαιαθηνθνκηθψλ 

πξντφλησλ), ηελ Guangdong ($ 2.000,7 εθ., 

21,5%) θαη ηελ Fujian ($ 837,5 εθ., 9,0%). 

Αθνινπζνχλ ε Zhejiang ($ 687,1 εθ., 7,4%) θαη ην Πεθίλν ($ 588,3 εθ., 6,3%). 

8.4 Κύξηα ιηκάληα πξννξηζκνύ ηωλ γαιαθηνθνκηθώλ: 

Οη θπξηφηεξνη Ληκέλεο ππνδνρήο εηζαγσγψλ γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ, ην 

2017, ήηαλ εθείλνη ηεο αγθάεο ($ 2.842,9 εθ. ή 30,6% ηνπ ζπλφινπ ησλ θηλεδηθψλ 

εηζαγσγψλ γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ), ηεο Shenzhen ($ 1.092,4 εθ., 11,7%), ηεο 

Tianjin ($ 954,2 εθ., 10,3%), ηεο Guangzhou ($ 921,5 εθ., 9,9%) θαη ηεο Huangpu 

($ 709,6 εθ., 7,6%).  
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8.5 Πξνέιεπζε Παηδηθήο θόξκνπιαο 2017 

Οη θπξηφηεξνη πξνκεζεπηέο παηδηθήο θφξκνπιαο ηεο θηλεδηθήο αγνξάο, ην 

2017, ήηαλ ε Οιιαλδία (29,1% ηνπ ζπλφινπ), ε Νέα Εειαλδία (17,3%), ε Ηξιαλδία 

(16,3%), ε Γεξκαλία (10,4%) θαη ε Γαιιία (10,2%).  

8.6 Πξνέιεπζε Γάιαθηνο ζε ζθόλε 2017 

Σν γάια ζε ζθφλε εηζάγεηαη ζε κεγάιεο ζαθνχιεο θαη πξνέξρεηαη θπξίσο απφ 

ηε Νέα Εειαλδία (76,2% ησλ ζπλνιηθψλ εηζαγσγψλ γάιαθηνο ζε ζθφλε, αμίαο $ 1,7 

δηζ.). Σελ δεχηεξε ζέζε θαηέιαβε, κε κεγάιε δηαθνξά, ε Απζηξαιία (8,3%, κφιηο). 

 

8.7 Πξνέιεπζε Γάιαθηνο ζε πγξή κνξθή 2017 

Καη ζε απηή ηελ πεξίπησζε, ε Νέα Εειαλδία θαηαιακβάλεη ηελ πξψηε ζέζε, 

κεηαμχ ησλ πξνκεζεπηψλ ηεο θηλεδηθήο αγνξάο (42,9% ηνπ ζπλφινπ ησλ θηλεδηθψλ 

εηζαγσγψλ γάιαθηνο ζε πγξή κνξθή, αμίαο $ 377,6 εθ. $). Σεο Νέαο Εειαλδίαο 

έπνληαη ε Γαιιία ($ 167 εθ., 18,7%) θαη ε Γεξκαλία ($ 154 εθ., 17,5%).  
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9 Καηαλαισηηθέο πξνηηκήζεηο θαη ηάζεηο ηεο αγνξάο  

Μεηά απφ παξαθνινχζεζε ηεο αγνξάο απφ ην Γξαθείνπ καο, κέζσ ησλ 

δηεζλψλ εθζέζεσλ, παξαηεξείηαη, φηη ν ζεκεξηλφο Κηλέδνο θαηαλαισηήο είλαη πνιχ 

ζπλεηδεηνπνηεκέλνο, σο πξνο ηελ πξνζέγγηζε θαη ηελ επηινγή ησλ πξντφλησλ. 

Σα ζηνηρεία πνπ, θπξίσο, ζπλζέηνπλ ηελ απφθαζή ηνπ έρνπλ σο αθνινχζσο: 

 Ηζηθά θξηηήξηα θαη θξηηήξηα βησζηκόηεηαο: 

Σν 23% ησλ θαηαλαισηψλ, επεξεάδεηαη, θαηά ηελ επηινγή 

ηξνθίκσλ/πξντφλησλ, απφ ην εάλ ηα ζπζηαηηθά ηνπ είλαη γλήζηα/θπζηθά. 

o Γηα ηνλ μέλν επηρεηξεκαηία, είλαη ζεκαληηθφ λα έρεη παγθφζκηα ή δηεζλή 

εθζηξαηεία πξνβνιήο ηνπ πξντφληνο ηνπ ψζηε λα πξνβάιεη ζηαζεξέο αμίεο. 

o Ζ λέα ηάζε πνπ παξαηεξείηαη ζηελ δηαηξνθή ησλ Κηλέδσλ είλαη ε πγηεηλή 

δηαηξνθή, ε νπνία, ελίνηε, θηάλεη θαη ζηνλ ραξαθηεξηζκφ «vegan».  

o Ζ βησζηκφηεηα θαη ην πεξηβάιινλ απνηεινχλ επηπιένλ θξηηήξηα εζηθήο 

ηάμεο πνπ απαζρνινχλ ηνλ Κηλέδν θαηαλαισηή. 

 Διαθξόηεξε απόιαπζε:  

Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ λέσλ πξνσζήζεσλ αικπξψλ θαη γεπζηηθψλ 

πξντφλησλ δηπιαζηάζηεθε, θαηά ηελ πεξίνδν 2012-2017, εθφζνλ αλέθεξαλ φηη 

ήηαλ θαιχηεξα γηα ηε γξακκή ηνπ ζψκαηνο. 

o Μέηξν: ρακειφηεξε πεξηεθηηθφηεηα ζε αιθνφι. 

o Γηαθνξνπνηεκέλεο γεχζεηο, πνην θξνπηψδεηο κπχξεο 

o Διαθξφηεξα πξντφληα δαραξνπιαζηηθήο θαη αξηνπνηίαο πνπ παραίλνπλ 

ιηγφηεξν ή ηζρπξίδνληαη φηη αδπλαηίδνπλ 

o Σα λεξά πνπ έρνπλ θαη θπηηθά ζπζηαηηθά πξνζδίδνπλ ειαθξηά γεχζε ζην 

πξντφλ θαη δηεπξχλνπλ ηε βάζε ησλ θαηαλαισηψλ. 

 

 Απινπνηεκέλε επεμεξγαζία: 

5 ζηνπο 10 θαηαλαισηέο ζε Ζ.Π.Α., Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη Απζηξαιία 

πηζηεχνπλ φηη ηα ηξφθηκα θαη πνηά, πνπ έρνπλ κηθξφηεξνπ κεγέζνπο πίλαθα 

ζπζηαηηθψλ, είλαη θαη πην θπζηθά. 

o Δκθαλίδεηαη αλάγθε γηα αίζζεζε «θπζηθνχ» πξντφληνο, πνπ ζηεξίδεηαη 

ζηελ ηδέα ηεο σκήο (raw) θαη παιαηνκνδίηηθεο επεμεξγαζίαο. 

Αλαδσπχξσζε ησλ πξντφλησλ δχκσζεο θαη βιάζηεζεο. 

o Δλεξγνπνηεκέλα ζπζηαηηθά φπσο ν άλζξαθαο βξίζθνπλ ζέζε ζην ξάθη. 

o Δηδηθή «πνηνηηθή» επεμεξγαζία δίλεη επίζεο πξνζηηζεκέλε αμία ζην 

πξντφλ. 

 Κπθιηθή νηθνλνκία (Circular economy): 

Πξφθεηηαη γηα ηελ πεξηβαιινληηθή δηάζηαζε ηνπ πξντφληνο. ε απηφ ην 

πιαίζην, ε έμππλε παξνπζίαζε απνηειεί, πιένλ, απαξαίηεην ζηνηρείν 

marketing (γεγνλφο πνπ επίζεο επηβεβαηψλεηαη απφ παγθφζκηα έξεπλα, 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία, ην 34% ησλ λέσλ πξντφλησλ πνπ παξνπζηάζζεθαλ 

ζηελ αγνξά, ην 2017, έρνπλ αλαθνξέο ζε βηνδηαζπφκελεο ζπζθεπαζίεο θιπ.). 
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o Ζ ξχπαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαζίζηαηαη νινέλα θαη πνην ζεκαληηθή 

έλλνηα θαη, πιένλ, νη θπβεξλήζεηο ζπλεξγάδνληαη γηα ηελ θαηαπνιέκεζε 

ηεο ξχπαλζεο απφ ηα πιαζηηθά θ.ά. ην πιαίζην απηφ, είλαη πξνηηκεηέα ε 

αλαθνξά ζε βηνδηαζπψκελα πιηθά, ζηελ ζπζθεπαζία ηνπ πξντφληνο.  

o Ζ αλαδήηεζε ελαιιαθηηθψλ πξντφλησλ γηα ηα γαιαθηνθνκηθά ζεσξνχληαη 

πην ειθπζηηθά, σο πεξηζζφηεξν θηιηθά ζην πεξηβάιινλ καθξνπξφζεζκα. 

 Πξντόληα πνπ πξνηηκά ε λέα γεληά: 

Ο θαθέο θαη ην ηζάη παξνπζηάδνπλ κεγάιε άλνδν. Ο αξηζκφο λέσλ πξντφλησλ 

snack, κε αλαθνξέο γεχζεσλ θαθέ, έρεη δηπιαζηαζηεί, θαηά ην δηάζηεκα 2012-

2017. 

o Ο αξηζκφο ησλ θαθέ θαη ησλ ηετνπνηείσλ απμάλεηαη ζπλερψο. Καηά ηελ 

ηειεπηαία δεθαεηία, εληνπίδεηαη δηαθνξνπνίεζε ζηηο γεχζεηο ηνπ θαθέ, 

ελψ θαη ην ηζάη έρεη δηαθνξνπνηεζεί κε πνιιέο θαη εμσηηθέο γεχζεηο. 

o Δληείλεηαη ε ρξήζε ρξσκάησλ, θαζψο ε παξνπζίαζε ησλ λέσλ πξντφλησλ 

ζηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο ζα πξέπεη λα πξνζειθχζεη ηελ πξνζνρή 

ησλ θαηαλαισηψλ. Σελ πεληαεηία 2012-2017, ε ρξήζε θπζηθψλ βξψζηκσλ 

ρξσζηηθψλ νπζηψλ παξνπζίαζε ζηαζεξή αχμεζε, ηεο ηάμεο ηνπ 11%. 

 Υξεζηκνπνηνχληαη ζπκππθλψκαηα θαη εθρπιίζκαηα, κε έληνλα 

ρξψκαηα, ζε ζπλδπαζκφ κε επηγξαθέο φπσο «γλήζηα» ή «θαζαξέο, 

ακφιπληεο νπζίεο». 

 Υξεζηκνπνηνχληαη θπζηθά ρξψκαηα, απφ πγηεηλά πξντφληα, φπσο ηα 

παληδάξηα θαη ν θνπξθνπκάο, ησλ νπνίσλ είλαη αλαγλσξηζκέλα ηα 

νθέιε γηα ηελ πγεία  

 Ζ δεκνζηνπνίεζε θσηνγξαθηψλ ζε Instagram, Wechat θιπ, είλαη, 

πιένλ, θαλφλαο θαη απαηηεί ε αηζζεηηθή απεηθφληζε ησλ αγαζψλ 

 

 Οη λέεο ζπλήζεηεο νδεγνύλ ζε λεσηεξηζκνύο ζηελ θνπδίλα: 

Καηά ηελ πεξίνδν 2012-2017, ν αξηζκφο ησλ λέσλ πξντφλησλ πνπ 

πξνσζήζεθαλ ζηελ αγνξά, κε ραξαθηεξηζκνχο φπσο «εθ» ή «γθνπξκέ», 

παξνπζίζαλ κέζν φξν εηήζηαο αλάπηπμεο, ίζν κε 10%. Ο αξηζκφο δε ησλ 

snacks κε θξνχηα θαη ιαραληθά ππεδηπιαζηάζηεθε, θαηά ην ίδην ρξνληθφ 

δηάζηεκα. 

o Ο θαιφο ν ζεθ παξνπζηάδεη θξέζθα πξντφληα θαη γθνπξκέ πξνβάιινληαο 

λέεο γεχζεηο ζηελ εκπεηξία ηεο δηαηξνθή. 

o Γηαθνξνπνηεκέλνο ηχπνο δηαηξνθήο κε εληππσζηαθέο γεχζεηο. 

o Οη δηαρσξηζηηθέο γξακκέο κεηαμχ εζηηαηνξίσλ θαη ιηαληθψλ 

θαηαζηεκάησλ γίλνληαη φιν θαη πην ακπδξέο, κε απνηέιεζκα λα 

αλνίγνληαη λένη νξίδνληεο ζην εκπφξην. 

o Ζ δηαθνξνπνίεζε ηνπ σξαξίνπ ησλ γεπκάησλ σζεί ηελ αλάπηπμε ηνπ 

θιάδνπ ησλ snacks, πξνο ηελ θαηεχζπλζε ησλ πην πγηεηλψλ πξντφλησλ. 

 Σα «ελεξγεηαθά» γεχκαηα ηείλνπλ λα αλαπιεξψζνπλ νξηζκέλα 

γεχκαηα. 
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 Ωο ελδηάκεζε θαηεγνξία, κεηαμχ γεπκάησλ θαη snacks, εκθαλίζηεθαλ 

ηα έηνηκα γεχκαηα, ζε αηνκηθέο ζπζθεπαζίεο. Ζ εμέιημε απηή νδήγεζε 

θαη ζε ρξήζε πξντφλησλ κηθξφηεξνπ κεγέζνπο, φπσο π.ρ. Οη αλάγθεο 

απηέο ψζεζαλ ηε ρξήζε κηθξφηεξσλ πξντφλησλ, πρ. κίλη ληνκάηεο, γηα 

ηηο αηνκηθέο ζπζθεπαζίεο γεπκάησλ. 

o Απμάλεηαη ε δεκνθηιία λέσλ, πςειήο ζξεπηηθόηεηαο πξντόλησλ, όπσο 

π.ρ. ηα πδξόβηα: 

Καηά ηελ πεξίνδν 2012-2017, ν αξηζκφο ησλ snacks κε αλαθνξέο ζε 

«θήπνπο ησλ σθεαλψλ» (ήηνη, ζαιάζζηα θπηά) παξνπζίαζε αλάπηπμε, 

χςνπο 19%, παγθνζκίσο. 

 Σα ςάξηα αληηθαζηζηνχλ φιν θαη πεξηζζφηεξν ην θφθθηλν θξέαο ζηε 

δίαηηα ησλ Κηλέδσλ 

 Ζ αικπξή γεχζε ησλ πδξνβίσλ κεηψλεη ηελ πξνζζήθε αιαηηνχ ζην 

θαγεηφ, πξνζδίδνληαο πην θπζηθή γεχζε. 

 Σα ζαιάζζηα θπηηθά πξντφληα θεξδίδνπλ έδαθνο (algae, kelp, wakame 

θιπ.). 

o Οη κάξθεο έρνπλ κεγάιε ζπλαηζζεκαηηθή θόξηηζε γηα ηνπο 

θαηαλαισηέο. 

Γηα λα δηαηεξήζνπλ ηελ πειαηεία ηνπο, νη επηρεηξήζεηο πξνβαίλνπλ ζε 

ζπρλέο θαηλνηνκηθέο παξνπζηάζεηο θαη γεχζεηο. Σν 2017, π.ρ., ην 30% ησλ 

Κηλέδσλ θαηαλαισηψλ πξνέβε ζε αγνξά κπχξαο, εμαηηίαο θάπνηνπ 

λεσηεξηζηηθνχ ζηνηρείνπ. 

 Πέξαλ ησλ θιαζζηθψλ πξντφλησλ, εκθαλίδνληαη λέεο γεχζεηο θαη 

ζπζθεπαζίεο νη νπνίεο είλαη πξαθηηθέο, κε ιεηηνπξγηθέο θαηλνηνκίεο.  

 Γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ θαηαλαισηψλ, 

αλαπηχζζνληαη λέα πξντφληα, εθηφο ησλ «ζπλεζηζκέλσλ» (out of the 

box). Σν λέν θχκα θαηαλαισηψλ θηλεηνπνηείηαη απφ ηελ πεξηέξγεηα.  
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Απφ ηε ζηηγκή ηεο έληαμήο ηεο ζηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Δκπνξίνπ, ην 

2001, ε Κίλα έρεη θαηαβάιεη ζεκαληηθέο πξνζπάζεηεο αλνίγκαηνο ηεο αγνξάο ηεο θαη 

κείσζεο ησλ εηζαγσγηθψλ δαζκψλ. χκθσλα κε ηηο θηλεδηθέο Αξρέο, ε ρψξα έρεη 

εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο γηα ηε κείσζε ησλ δαζκψλ, ήδε απφ ην έηνο 2010, Ο 

κέζνο φξνο ησλ εηζαγσγηθψλ δαζκψλ κεηψζεθε ζε 9,8%, απφ 15,3%, ην 2001. 

Δηδηθφηεξα, ν κέζνο φξνο ησλ δαζκψλ εηζαγσγήο γεσξγηθψλ πξντφλησλ κεηψζεθε, 

απφ 23,2, ζε 15,3%. 

Σν 2018, ε Κίλα πξνέβε ζε πεξαηηέξσ κείσζε ησλ δαζκψλ εηζαγσγήο, ζε 

1.449 πξντφληα, εθ ησλ νπνίσλ ηα 388 είλαη ηξφθηκα. Καηφπηλ ηνχηνπ, ν κέζνο φξνο 

ησλ δαζκψλ, γηα πξντφληα ρσξψλ πνπ απνιακβάλνπλ θαζεζηψηνο πιένλ 

επλννχκελνπ θξάηνπο, κεηψζεθε, απφ 15,7, ζε 6,9% (-55,9%). Δηδηθφηεξα, ε εμέιημε 

ησλ δαζκψλ εηζαγσγήο πξντφλησλ ηδηαίηεξνπ ελδηαθέξνληνο γηα ηελ ρψξα καο, έρεη 

σο εμήο: 

 2017 2018 

 ηπξί ......................12% .........8% 

 λεξφ .....................20% .......10% 

 παγσηφ ................19% .......12% 

Βέβαηα, πέξαλ ησλ ζρεηηθψλ αλαθνηλψζεσλ, ζηελ πξάμε ππάξρνπλ πνιχ 

απζηεξνί θαλνληζκνί γηα ηελ θαηαρψξεζε εηαηξεηψλ, ζηα επίζεκα Μεηξψα, ηφζν ηεο 

Γεληθήο Γηνίθεζεο Σεισλείσλ (GACC), ηέσο Γεληθή Γηνίθεζε Δπίβιεςεο Πνηφηεηαο, 

Δπηζεσξήζεσλ θαη Καξαληίλαο (AQSIC), φζν θαη ηεο ππεξεζίαο Γηνίθεζεο 

Πηζηνπνίεζεο θαη Γηαπίζηεπζεο (CNCA), αθφκα θαη αλ έρνπλ ζπλαθζεί ζπλαθή 

δηκεξή θπηνυγεηνλνκηθά ή θηεληαηξηθά πξσηφθνιια. Σν Τπνπξγείν Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ ηεο Διιάδαο ζπιιέγεη ηηο αηηήζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ γηα 

θαηαρψξεζε ζηα σο άλσ Μεηξψα θαη ππνβάιεη ηα ζρεηηθά έληππα ζηηο αξκφδηεο 

θηλεδηθέο Τπεξεζίεο, κέζσ ηεο Πξεζβείαο καο ζην Πεθίλν. 

πλήζε πξνβιήκαηα: 

 Καζπζηέξεζε ελεκέξσζεο ησλ επηζήκσλ ηζηνζειίδσλ (αθφκα θαη εάλ 

πξφθεηηαη γηα κία απιή αιιαγή δηεχζπλζεο), ψζηε λα επηηξέπεηαη ειεχζεξα ε 

εηζαγσγή ησλ πξντφλησλ (κπνξεί λα πάξεη 6 κήλεο ή, αθφκα, θαη ρξφλν!).  

 πρλά, δελ ππάξρεη επαξθήο ελεκέξσζε γηα ηξνπνπνηήζεηο δηαδηθαζηψλ ή 

πηζηνπνηεηηθψλ γηα ηελ θαηαρψξεζε λέσλ εηαηξεηψλ. 

 Γελ δηεπθξηλίδνληαη νη ιφγνη απφξξηςεο ή άξλεζεο θαηαρψξεζεο.  

 Δηδηθφηεξα γηα ην γηανχξηη, νη δηαδηθαζίεο εμαθνινπζνχλ λα είλαη αζαθείο.  

 Οη κεγαιχηεξεο δπζθνιίεο παξνπζηάδνληαη ζηα γαιαθηνθνκηθά πξντφληα, ηα 

ηρζπεξά θαη ηα θξνχηα.  

Απηά ηα κέηξα ζεσξνχληαη απφ πνιινχο σο δηνηθεηηθά εκπφδηα ζηηο 

εηζαγσγέο, ηα νπνία έξρνληαη λα αληηζηαζκίζνπλ ηα δαζκνινγηθά εκπφδηα πνπ 

κεηψλνληαη. Μεηαμχ απηψλ ησλ λέσλ κέηξσλ, ζπγθαηαιέγνληαη θαη λέεο 

αλαθνηλψζεηο γηα εθαξκνγή λέσλ πηζηνπνηεηηθψλ πγείαο θαη γηα πξντφληα ρακεινχ 

δηαηξνθηθνχ θηλδχλνπ, φπσο κπηζθφηα, ζνθνιάηεο θ.α. Δπίζεο, πξνηείλεηαη λα 

ηξνπνπνηεζεί ε δηαδηθαζία θαηαρψξηζεο εηαηξεηψλ νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ, βάζεη 
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ηεο δηαδηθαζίαο πνπ ηζρχεη π.ρ. γηα ηα γαιαθηνθνκηθά πξντφληα, θάηη πνπ ζα 

επηβαξχλεη αθφκα πεξηζζφηεξν ηνπο παξαγσγνχο, θαζψο ζα απαηηείηαη έιεγρφο ηνπο 

απφ ηεο θηλεδηθέο Αξρέο. Πξνο ην παξφλ, δελ έρεη αθφκα νξηζηηθνπνηεζεί πφηε ζα 

ηζρχζνπλ απηά ηα λέα κέηξα ή αλ ζα εγθαηαιεηθζεί απηή ε πξφηαζε. 

Ζ αλσηέξσ κειέηε έιαβε ππφςε ηελ έξεπλα ηνπ Δκπνξηθνχ Δπηκειεηεξίνπ 

Δηζαγσγψλ θαη Δμαγσγψλ Σξνθίκσλ (China Chamber of Commerce of Import and 

Export of Foodstuffs, Native Produce and Animal By-Products - CFNA). Σα 

ζηαηηζηηθά ζηνηρεία θαη νη πίλαθεο έρνπλ σο ζπληάθηε ην ελ ιφγσ Δπηκειεηήξην, κε 

εμαίξεζε ηα ζπγθξηηηθά ζηνηρεία θαζψο θαη ε εληφπηζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ 

αλαθέξνληαη ηα νπνία έρνπλ γίλεη απφ ην Γξαθείν ΟΔΤ Πεθίλνπ, φζνλ αθνξά ζηα 

ειιεληθά πξντφληα ησλ αληίζηνηρσλ θαηεγνξηψλ. Γελ έρνπκε ζπκπεξηιάβεη ζηνηρεία 

γηα ηα θξέαηα θαη ηα θξνχηα δηφηη ε ρψξα καο απέρεη αθφκε πνιχ λα νινθιεξψζεη 

ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο ππνγξαθήο θπην-πγεηνλνκηθψλ πξσηνθφιισλ πιελ ησλ 

αθηηληδίσλ.  

ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηνπ Δπηκειεηεξίνπ δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα 

ζηνηρεία εηζαγσγήο από Σατβάλ, Υνλγθ Κνλγθ θαη Μαθάν. 
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