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Α.  ΚΙΝΑ – τοιχεία Γεωγραφίας & Πληθυσμός 

Με έκταση 9.596.961 τετραγωνικών χιλιομέτρων η Κίνα είναι η μεγαλύτερη σε 

έκταση χώρα στην περιοχή της Ανατολικής Ασίας και η τέταρτη μεγαλύτερη 

στον κόσμο μετά την Ρωσία, τον Καναδά και τις Ηνωμένες Πολιτείες. υνορεύει 

με 14 κράτη: Βιετνάμ, Λάος, Βιρμανία, Ινδία, Μπουτάν, Νεπάλ, Πακιστάν, 

Αφγανιστάν, Σατζικιστάν, Κιργισία, Καζακστάν, Ρωσία, Μογγολία και Βόρεια 

Κορέα, ενώ περιβάλλεται από την Ανατολική Θάλασσα της Κίνας, τον Κόλπο 

της Κορέας, την Κίτρινη Θάλασσα και τη Νότια Θάλασσα της Κίνας. Η 

ακτογραμμή της εκτείνεται σε μήκος 14,500 χιλιομέτρων και πρωτεύουσά της 

είναι το Πεκίνο. Η χώρα επίσημα διαιρείται σε 34 διοικητικά διαμερίσματα με 

δικές τους τοπικές κυβερνήσεις εκ των οποίων 23 είναι επαρχίες, 4 ανεξάρτητοι 

Δήμοι, 5 αυτόνομες επαρχίες και 2 Ειδικές Διοικητικές Περιοχές. Λόγω της 

έκτασης της χώρας υπάρχει μεγάλη διαφοροποίηση στο κλίμα το οποίο 

κυμαίνεται από τροπικό στο νότο έως υποαρκτικό στο βορρά. Σο γεωφυσικό 

ανάγλυφο αποτελείται από βουνά, υψίπεδα, έρημους δυτικά και πεδινές 

εκτάσεις, λόφους και ποτάμια δέλτα ανατολικά. Σο καλλιεργήσιμο έδαφος 

φθάνει στο 11.62% του συνόλου της χώρας. 

ύμφωνα με τις επίσημες στατιστικές ο πληθυσμός της Κίνας στο τέλος του 

2018, ανερχόταν σε περίπου 1,395 δις κατοίκους. ε ότι αφορά την κατανομή 

ανά φύλο, ο άρρεν πληθυσμός ανερχόταν σε 713.51 εκατ. και ο γυναικείος σε 

681.87 εκατ.Oι μεγαλύτερες πόλεις της χώρας είναι η αγκάη, το Πεκίνο, 

η Γκουανγκντόνγκ, η έντζεν, το Σσονγκτσίνγκ και το Γουχάν. Ιδιαίτερα 

σημαντική εξέλιξη και ορόσημο τόσο για την κινεζική κοινωνία όσο και για την 

οικονομική ανάπτυξη είναι η κατάργηση της «πολιτικής του ενός παιδιού» με τη 

χορήγηση του δικαιώματος απόκτησης και δεύτερου τέκνου. Η εν λόγω αλλαγή 

υπαγορεύθηκε κυρίως από τις δυσοίωνες προοπτικές της σταδιακής 

γήρανσης του πληθυσμού και των στρεβλώσεων στην οικονομία λόγω της 

συρρίκνωσης του ανθρώπινου και εργατικού δυναμικού. 

Β. ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΚΛΑΔΟΤ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΑ 

Β.1 Περιγραφή Κλάδου – Γενικά Φαρακτηριστικά 

Σα γαλακτοκομικά προϊόντα αποτελούν ένα σημαντικό κομμάτι της 

διατροφικής αλυσίδας τόσο στις υπηρεσίες τροφίμων όσο και στα 

συσκευασμένα τρόφιμα και αδιαμφησβήτητα ένα μικρόκοσμο της βιομηχανίας 

τροφίμων ο οποίος επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από τις ίδιες τάσεις που 

επικρατούν στον ευρύτερο τομέα τροφίμων. Κατά γενική ομολογία η αγορά 

των γαλακτοκομικών αγαθών παγκοσμίως παρουσιάζει σημάδια περαιτέρω 

ανάπτυξης, η οποία όμως θα επηρεαστεί σαφέστατα από την ύπαρξη 

αύξουσας μελλοντικής ζήτησης, ευελιξίας ως προς την καινοτομία και 

βιώσιμου επιχειρησιακού μοντέλου από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και 

εταιρείες. 



Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στη αγκάη  ΕΡΕΤΝΑ ΑΓΟΡΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΚΛΑΔΟ ΣΩΝ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΩΝ ΣΗ Λ.Δ. ΣΗ 

ΚΙΝΑ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Τποθέσεων  

 

 
 4 

Η Κίνα ως χώρα, αποτελεί το μεγαλύτερο εισαγωγέα γαλακτοκομικών 

προϊόντων καθώς η εγχώρια αγορά συνεχίζει να εξελίσσεται ταχέως και την 

τελευταία πενταετία (2013 - 2018) να σημειώνει αύξηση των συγκεκριμένων 

εισαγωγών κατά 74%. 

Οι κινέζοι καταναλωτές μπορεί να ανακτούν την εμπιστοσύνη τους σε εγχώριες 

πηγές γαλακτοκομικών λόγω του εκσυγχρονισμού της βιομηχανίας αλλά 

εξακολουθούν να προτιμούν τα εισαγόμενα γαλακτοκομικά προϊόντα. 

ύμφωνα με τις προβλέψεις του Εθνικού χεδίου Ανάπτυξης Γαλακτοκομικών 

Βιομηχανιών του Τπουργείου Γεωργίας της Κίνας για το 2016 – 2020, τα τρία 

τέταρτα όλων των γαλακτοκομικών αγαθών που καταναλώνονται θα 

συνεχίσουν να παράγονται στην εγχώρια αγορά, η υπόλοιπη ζήτηση όμως θα 

ικανοποιηθεί από τις εισαγωγές. Λαμβάνοντας υπόψη την πολιτική της 

κεντρικής κυβέρνησης της Κίνας που επιτρέπει την απόκτηση δύο παιδιών και 

όχι μόνο ενός, όπως είθισται μέχρι πρότινος, γίνεται άμεσα αντιληπτό ότι η 

ζήτηση γάλακτος και άλλων γαλακτοκομικών προϊόντων θα εξακολουθήσει να 

είναι ισχυρή και θα ενισχυθεί τα επόμενα έτη. Οι κυριότεροι παίκτες 

γαλακτοκομικών στην Κίνα, όπως η «Mengniu Dairy», η «Inner Mongolia Yili 

Group Co Ltd» και η «Bright Dairy» έχουν ξεκινήσει ήδη την προσαρμογή στη 

νέα αυτή πραγματικότητα του κλάδου, εστιάζοντας τόσο στις 

διαφοροποιημένες ανάγκες των καταναλωτών όσο και στην καινοτομία που 

απαιτείται για την προσέλκυση των μελλοντικών πελατών τους. 

Β.2 Ιστορική Αναδρομή 

Η κινεζική κυβέρνηση με στόχο να διευκολύνει το εμπόριο ξεκίνησε ήδη από το 

1990 την εφαρμογή του προγράμματος «Going Global» το οποίο υποστηρίζει 

τις επενδύσεις των κινεζικών εταιρειών στο εξωτερικό, ενώ το 2014 

παρουσιάστηκε η πρωτοβουλία «One Belt-One Road» αποσκοπώντας στην 

επέκταση του εμπορικού δικτύου της χώρας παγκοσμίως, μέσω ποικίλων 

επενδύσεων σε υποδομές και λοιπών υποστηρικτικών δράσεων. 

Επιπροσθέτως, μέσω νέων διμερών εμπορικών συμφωνιών η πρόσβαση της 

Κίνας σε διεθνείς πόρους αυξάνεται και παράλληλα οι εταιρικές σχέσεις με το 

εξωτερικό ενδυναμώνονται. Σα πρόσφατα προβλήματα με την εύρεση 

μελαμίνης σε ορισμένα προϊόντα της Νέας Ζηλανδίας και της Αυστραλίας σε 

συνδυασμό με τις αναμενόμενες γεννήσεις περισσότερων παιδιών και τις 

υποστηρικτικές για το εμπόριο και κατ’ επέκταση για τις εισαγωγές δράσεις της 

κεντρικής κυβέρνησης, δημιουργούν σημαντικές ευκαιρίες  για τις ευρωπαϊκές 

επιχειρήσεις οι οποίες ως γνωστόν προσφέρουν υψηλής ποιότητας 

γαλακτοκομικά αγαθά και τυγχάνουν μεγάλης αποδοχής και αναγνώρισης 

από το κινεζικό καταναλωτικό κοινό. Πρόσφατη έρευνα της «Kantar World 

panel» σημειώνει ότι η μέση κατανάλωση γαλακτοκομικών προϊόντων των 

αστικών νοικοκυριών της Κίνας το 2015 ήταν 59,7 λίτρα, λιγότερο από το ένα 

πέμπτο των χωρών της ΕΕ, αναδεικνύοντας έτσι το μεγάλο περιθώριο 

εισαγωγής και ανάπτυξης ξένων εταιρειών στην ασιατική αυτή αγορά. 
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Σο 2008 η εγχώρια γαλακτοβιομηχανία της Κίνας διαταράχθηκε από τον 

εντοπισμό υψηλών επιπέδων βιομηχανικής χημικής μελαμίνης τόσο σε σκόνη 

γάλακτος για βρέφη όσο και σε άλλα γαλακτοκομικά προϊόντα οδηγώντας 

από τα 300 χιλιάδες θύματα, 6 βρέφη στο θάνατο και 54 χιλιάδες άλλα σε 

νοσοκομειακή νοσηλεία. Σο σκάνδαλο αυτό ενίσχυσε την έλλειψη 

εμπιστοσύνης στα εγχώρια γαλακτοκομικά με αποτέλεσμα η κυβέρνηση να 

ξεκινήσει μια διαδικασία επιβολής αυστηρών μέτρων στην παραγωγή και 

συνεχείς ελέγχους στην ασφάλεια και ποιότητα των κινεζικών προϊόντων 

γάλακτος. Έπειτα από πέντε χρόνια και ενώ η γαλακτοβιομηχανία ανέκαμπτε σε 

επίπεδα παραγωγής κοντά σε εκείνα πριν από το σκάνδαλο μελαμίνης, 

εντοπίστηκαν θετικά δείγματα τοξίνης «clostridium botulinum» στο μεγαλύτερο 

εξαγωγέα («Fonterra») γαλακτοκομικών αγαθών στην Κίνα. Άμεσο αποτέλεσμα 

ήταν η απαγόρευση εισαγωγών γάλακτος σε σκόνη με προέλευση από τη Νέα 

Ζηλανδία και την Αυστραλία. 

Γ. ΠΡΟΥΟΡΑ 

Γ.1 Δομή Παραγωγής 

Ακολούθως, παρουσιάζονται οι πέντε κύριες εταιρείες παραγωγής & διανομής 

γαλακτοκομικών προϊόντων στη Λ.Δ. της Κίνας: 

Η «Yili Group» (Inner Mongolia Yili Industrial) είναι αδιαμφησβήτητα η Νο.1 

εταιρεία παραγωγής, επεξεργασίας και διανομής γαλακτοκομικών εδώ και 

αρκετά χρόνια στην Κίνα με κυρίαρχη παρουσία στις αγορές γάλακτος υψηλής 

παστερίωσης, παγωτών, γιαουρτιού, γαλακτοκομικών ροφημάτων αλλά και 

υποπροϊόντων για ανηλίκους. Η «Yili» είναι η μόνη επιχείρηση γαλακτοκομικών 

στην Κίνα που πληρούσε τα πρότυπα και παρείχε υπηρεσίες στους 

Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου το 2008, κατορθώνοντας να σημειώσει 

ετήσια έσοδα 60 δις γιουάν (καθαρά κέρδη 4.6 δις γιουάν) το 2015. Με 

επενδύσεις στη Νέα Ζηλανδία, συνεργασίες με τον ιταλικό κολοσσό της 

γαλακτοβιομηχανίας «Sterilgarda Alimenti S.p.A» και πληθώρα ερευνητικών 

ινστιτούτων στις ΗΠΑ, θεωρείται ως ένα σημαντικό σύμβολο της κινεζικής 

βιομηχανίας γαλακτοκομικών που έχει ως στόχο την αναδιαμόρφωση της 

παγκόσμιας αγοράς προϊόντων γάλακτος. Βασικός ανταγωνιστής της 

θεωρείται η εξίσου γιγαντιαία «China Mengniu Dairy Company Limited». 

Η «China Mengniu Dairy Company Limited» μπορεί να χαρακτηριστεί ως ένας 

από τους μεγαλύτερους ομίλους γαλακτοκομικών στην Κίνα, καθώς μέσω των 

θυγατρικών της εταιρειών παράγει και διανέμει μια ευρεία γκάμα σχετικών ειδών 

όπως γάλατα υψηλής παστερίωσης /μακράς διάρκειας, γιαούρτια, παγωτά, 

γαλακτοκομικά ροφήματα και βρεφική σκόνη γάλακτος. Ο γιγαντιαίος αυτός 

όμιλος κατέχει τα μερίδια δύο εισηγμένων γαλακτοκομικών επιχειρήσεων και 

συγκεκριμένα το 51% της «Yashili» και το 61,3% της «China Modern Dairy», ενώ 

παράλληλα έχει συνάψει εταιρικές σχέσεις με την «Arla» και την «Danone». Με τη 

σειρά της, η τελευταία κατέχει μερίδιο 20% στην επιχείρηση εφοδιαστικής 
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αλυσίδας προϊόντων γιαουρτιού της «Mengniu». Αξιοσημείωτη είναι η 

συμμετοχή του ομίλου σε κοινοπραξία με την αμερικανική «White wave Foods», 

η οποία προωθεί προϊόντα φυτικής προέλευσης. 

Η «Bright Dairy & Food Co., Ltd» με έδρα τη αγκάη είναι μια κρατική εταιρεία 

ανάπτυξης, παραγωγής και διανομής γαλακτοκομικών αγαθών με ισχυρή 

παρουσία στις ανατολικές περιοχές της Κίνας. Η εταιρεία εξειδικεύεται σε τρεις 

τομείς της γαλακτοβιομηχανίας και συγκεκριμένα στο γάλα (φρέσκο γάλα, 

προβιοτικά ροφήματα, γιαούρτι υψηλής παστερίωσης), στη σκόνη γάλακτος 

(βρεφική και σκόνη για ενήλικες) αλλά και στα τυροκομικά. Η «Bright Dairy» 

κατέχει το 39% της «Synlait Dairy» με έδρα τη Νέα Ζηλανδία, η οποία λειτουργεί 

ως η πρώτη υπεράκτια μονάδα επεξεργασίας γαλακτοκομικών της εταιρείας. 

Η «China Modern Dairy»,από το Ανχούι της Κίνας, είναι η μεγαλύτερη 

γαλακτοκομική  εταιρεία τόσο όσον αφορά το μέγεθος των κοπαδιών που 

κατέχει όσο και την παραγωγή νωπού γάλακτος. Η εταιρεία, η οποία επεκτείνει 

διαρκώς τις δραστηριότητές της υπό την ονομασία «ModernFarming», το 2016 

είχε συνολικά 230 χιλιάδες αγελάδες ικανές για γαλακτοπαραγωγή σε 26 

αγροκτήματα ανά την Κίνα, με μέση απόδοση γάλακτος τους 9,4 τόνους 

ετησίως. 

Η «Yashili International Holdings Ltd» εξειδικεύεται από το 1998 στην παραγωγή 

και πώληση γαλακτοκομικών προϊόντων για βρέφη ενώ με τις πρόσφατες 

εξαγορές που προέβη, διαθέτει πλέον διαφορετικές επωνυμίες («Yashily», 

«Scient», «Dumex», «Oumei») προώθησης των προϊόντων της. το 

χαρτοφυλάκιο της εταιρείας υπάρχουν πολλαπλές εγκαταστάσεις στην 

Γκουανγκντόνγκ, στο αάνσι, στην Εσωτερική Μογγολία, στη Φέιλονγκτζιανγκ 

όπως και στη Νέα Ζηλανδία. Αξιοποιώντας τους στρατηγικούς εταίρους της, 

έχει συνάψει σημαντικές συμφωνίες προμήθειας των βασικών συστατικών, 

τόσο της σκόνης όσο και των λοιπών γαλακτοκομικών προϊόντων που 

παράγει, με την «Arla» και την «Danone». Σέλος, η «Yashili» έχει εισχωρήσει στην 

αγορά προϊόντων διατροφής ενηλίκων προσφέροντας τη σκόνη γάλακτος για 

ενήλικες και εφήβους «Huanqing» και «Youyi» αντιστοίχως. 

Γ.2 Εξέλιξη Παραγωγής 

Εν έτει 2015 τέθηκε σε ισχύ ο νέος Νόμος περί ασφάλειας τροφίμων ο οποίος 

εισάγει μια σειρά από νέες διατάξεις και τροποποιεί παλαιότερες επί το 

αυστηρότερο. Η εισαγωγή τροφίμων στην Κίνα, η οποία έχει καταστεί από το 

2011 ως ο μεγαλύτερος εισαγωγέας τροφίμων παγκοσμίως, επιτρέπεται 

εφόσον εξεταστεί το σύστημα ελέγχων της χώρας εξαγωγής και κριθούν 

ικανοποιητικές οι διαδικασίες που ακολουθεί. Οι κανόνες ελέγχου και 

καραντίνας θα πρέπει να συμμορφώνονται με τα κινεζικά πρότυπα και οι 

εισαγωγείς πρέπει να παρουσιάζουν πλήρη τεκμηρίωση για τα εισαγόμενα 

τρόφιμα καθώς και ανιχνευσιμότητα. ήμερα στην Κίνα εισάγονται τρόφιμα 

από 61 χώρες ενώ είναι καταχωρημένοι 90.000 εξαγωγείς διεθνώς. 
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Η αγορά γαλακτοκομικών προϊόντων της Κίνας χαρακτηρίζεται από σταθερή 

ανάπτυξη η οποία ξεκίνησε έκδηλα από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, ενώ 

το περίφημο σκάνδαλο της μελαμίνης το 2008 δημιούργησε μια σύντομη 

αναταραχή που διατάραξε την εμπιστοσύνη των καταναλωτών γαλακτοκομίας 

προς αρκετά προϊόντα και εταιρείες παραγωγής αντιστοίχως. Έπειτα από μία 

σειρά μέτρων που επέβαλε το κινεζικό κράτος όπως η πάταξη των παράνομων 

παραγωγών και η επιβολή νέων κανονισμών για τη διασφάλιση της ποιότητας 

των γαλακτοκομικών αγαθών, ολόκληρη η γαλακτοβιομηχανία της Κίνας 

αναδιαρθρώθηκε με αποτέλεσμα τη μεταστροφή ολόκληρης της βιομηχανίας 

στην ποιότητα και όχι στην ποσότητα παραγωγής. 

Σα προσφερόμενα γαλακτοκομικά προϊόντα ποικίλουν, ενώ εντοπίζονται 

διαφορές τόσο στη γεύση και στην ποιότητα όσο και στη συσκευασία και την 

αντίστοιχη τιμή τους. το «Παράρτημα Α. Προϊόντα Κύριων Κινεζικών 

Γαλακτοβιομηχανιών» παρουσιάζονται οι κύριες και πιο εμπορικές συσκευασίες 

των μεγαλύτερων κινεζικών γαλακτοβιομηχανιών όπως της «Bright Dairy», της 

«Mongolia Yili Industrial Group» και της «China Megniu». 

Εν τέλει, τα σουπερμάρκετ και οι υπεραγορές συνέχισαν να κυριαρχούν στην 

τελική διανομή και προώθηση γιαουρτιού και ξινών γαλακτοκομικών 

προϊόντων λόγω της ύπαρξης μεγάλου χώρου ραφιών και  ψυκτικών 

εγκαταστάσεων, ενώ ταχεία ανάπτυξη εν έτει 2018 σημείωσε το λιανικό εμπόριο 

μέσω διαδικτύου λόγω τόσο της ζήτησης του γιαουρτιού μακράς διάρκειας 

όσο και της ραγδαίας βελτίωσης της ειδικής «εν ψύξει» εφοδιαστικής αλυσίδας 

που επιτρέπει σιγά σιγά την αποστολή γαλακτοκομικών ακόμα και σε περιοχές 

μακριά από τα μεγάλα αστικά κέντρα της Κίνας. 

Γ.3 Προοπτικές στην εξέλιξη της παραγωγής 

Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, την τελευταία δεκαετία η εμπιστοσύνη των 

καταναλωτών στην ποιότητα και ασφάλεια των κινεζικών γαλακτοκομικών έχει 

μειωθεί σε σημαντικό βαθμό αναγκάζοντας την κεντρική κυβέρνηση μέσω του 

οργανισμού Πιστοποίησης και Διαπίστευσης (CNCA) να εισάγει μια σειρά 

μεταρρυθμιστικών δράσεων και να σχεδιάσει το Εθνικό χέδιο Ανάπτυξης και 

Ανασύστασης της εγχώριας γαλακτοβιομηχανίας με χρονικό ορίζοντα το 2016 

- 2020. Έπειτα από τα προαναφερθέντα σκάνδαλα, πολλές κινεζικές εταιρείες 

γάλακτος επέκτειναν την προμήθεια σε υπερπόντιες αγορές, προβαίνοντας 

στην εξαγορά ή ακόμα και στη συνεργασία με παραγωγούς γαλακτοκομικών 

σε Ευρώπη και Νέα Ζηλανδία, στοχεύοντας έτσι στην ενίσχυση της συνολικής 

εμπιστοσύνης των πελατών. υνοπτικά το σχέδιο της Κίνας για τον 

επανασχεδιασμό της εγχώριας βιομηχανίας και την αύξηση της 

παραγωγικότητας επικεντρώνεται σε τέσσερις βασικούς πυλώνες: 1) βελτίωση 

της γενετικής των βοοειδών (με αυτάρκεια στο ζωικό απόθεμα),  2) αυξημένη 

πρόσβαση σε ζωοτροφές υψηλής ποιότητας, 3)βελτιστοποίηση της 

διαχείρισης των εγκαταστάσεων παραγωγής γάλακτος και 4)ενίσχυση της 

εμπιστοσύνης των καταναλωτών στις κινεζικές επωνυμίες γαλακτοκομικών. 
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Δ. ΖΗΣΗΗ 

Η Κίνα δεν είναι μόνον ένας πολύ μεγάλος παραγωγός αλλά ταυτόχρονα και 

μια νέα πολύ μεγάλη αγορά και μάλιστα η ταχύτερα αναπτυσσόμενη σε όλο 

τον κόσμο. Σα περισσότερα από τα χρήματα που η χώρα εισπράττει από τις 

εξαγωγές τα δαπανά για εισαγωγές και μάλιστα από τις πλούσιες οικονομίες. 

Μία από τις συνέπειες του ανοίγματος της Λ.Δ. της Κίνας στη Δύση, ήταν και η 

είσοδος στην κινεζική αγορά όλο και περισσοτέρων εισαγόμενων προϊόντων 

και η συνακόλουθη πρόσβαση του μέσου καταναλωτή σε εισαγόμενα είδη 

διατροφής, διαφορετικά από τα παραδοσιακά κινεζικά. Σην τάση προς 

κατανάλωση εισαγόμενων προϊόντων ενισχύουν τα Μέσα Μαζικής 

Ενημέρωσης αλλά και οι ιστότοποι, διαμηνύοντας ότι τα εισαγόμενα προϊόντα 

είναι καλύτερης ποιότητας, ασφαλέστερα (ειδικά τα ευρωπαϊκά προϊόντα για τα 

οποία οι πιο ενημερωμένοι καταναλωτές γνωρίζουν ότι εφαρμόζονται 

αυστηροί περιβαλλοντικοί και ποιοτικοί έλεγχοι), και πιο σημαντικό, 

περιβάλλουν αυτόν που τα χρησιμοποιεί με κύρος και κοινωνική καταξίωση.  

Ο Δείκτης Καταναλωτικής Σάσης της Κίνας καθ’ όλη τη διάρκεια του 2018 

σταθεροποιήθηκε σε υψηλό επίπεδο ενώ συνάμα ο Δείκτης Μέσης 

Κατανάλωσης σκαρφάλωσε στις 113 μονάδες, αρκετά πιο ψηλά από τον 

παγκόσμιο μέσο όρο των 105. Η συνεχής ανάπτυξη της κινεζικής οικονομικής 

διάρθρωσης κατέστησε την κατανάλωση ως την κινητήρια δύναμη της 

αγοράς. Αυτό επιβεβαιώνεται από τα στατιστικά στοιχεία του Εθνικού Γραφείου 

τατιστικής της Κίνας που αναφέρουν ότι οι καταναλωτικές δαπάνες 

συνέβαλαν κατά 78% στην οικονομική ανάπτυξη τα τρία πρώτα τρίμηνα του 

2018, σημειώνοντας αύξηση 13,8 ποσοστιαίων μονάδων εν συγκρίσει με την 

ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους. 

Δ.1 Αγοραστική υμπεριφορά 

Η μεγαλύτερη συγκέντρωση καταναλωτών εντοπίζεται στις μεγάλες αστικές 

περιοχές όπως αυτές του Πεκίνου, της αγκάης και της Γκουανγκντόνγκ όπου 

τα τελευταία χρόνια δημιουργείται σε αυτές τις πόλεις μια κοινωνική τάξη με 

υψηλά εισοδήματα και τάσεις μιμητισμού του τρόπου ζωής και των 

καταναλωτικών προτύπων της Δύσης. Σα εισαγόμενα προϊόντα τυγχάνουν 

μεγάλης αποδοχής από τους Κινέζους που διαθέτουν το κατάλληλο 

μορφωτικό επίπεδο, καθώς αυτοί είναι πιο συνειδητοποιημένοι καταναλωτές 

και ενδιαφέρονται για την ποιότητα και τη διατροφική αξία των τροφίμων που 

αγοράζουν. Η ηλικιακή ομάδα η οποία αποτελεί τον κατεξοχήν καταναλωτή 

δυτικών τροφίμων είναι αυτή των 23 - 44 ετών. τις ηλικίες αυτές παρατηρείται 

μεγαλύτερο ενδιαφέρον και περιέργεια για το δυτικό τρόπο ζωής με 

αποτέλεσμα οι καταναλωτές της ηλικιακής αυτής ομάδας να δοκιμάζουν 

πρόθυμα καινούργιες γεύσεις, ακόμη και αν διαφέρουν πολύ από τα δικά τους 

γευστικά κριτήρια. Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη γενικότερη εξέλιξη της 

αγοράς τροφίμων είναι η τιμή (ή το διαθέσιμο εισόδημα), η διάθεση των 

νοικοκυριών να αλλάξουν ή να διαμορφώσουν διαφορετικά τις διατροφικές 
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συνήθειες τους και η αντίληψη που επικρατεί για όλο και περισσότερη χρήση 

φυσικών, αγνών και υγιεινών υλικών. 

Οι  Κινέζοι καταναλωτές χρησιμοποιούν τα εξής κριτήρια για την επιλογή ενός 

προϊόντος: 

 τιμή 

 επωνυμία προϊόντος (την οποία ταυτίζουν με την εγγύηση της ποιότητας). 

 συστάσεις από τον Σύπο και το Διαδίκτυο (στις ειδικές στήλες για τη 

γευσιγνωσία, αλλά και την υγιεινή διατροφή), αλλά και τον κοινωνικό 

περίγυρο. 

 συσκευασία: οι καταναλωτές προτιμούν τις μικρές συσκευασίες, ακόμη και 

όταν η τιμή του προϊόντος είναι υψηλότερη από ομοειδές προϊόν σε μεγάλη 

συσκευασία. Επίσης, τα έντονα χρώματα συνήθως προτιμώνται. 

Οι εξαγωγές γαλακτοκομικών προϊόντων προς την Κίνα έχουν εκτοξευθεί από 

το 2008, δημιουργώντας περισσότερες ευκαιρίες για τις ευρωπαϊκές 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε μία γιγαντιαία αγορά. Οι κύριοι λόγοι αυτής της 

αλλαγής είναι οι εξής: 

Η αύξηση του εισοδήματος ανά νοικοκυριό. Η δυνατή πλέον μεσαία τάξη 

καταγράφει σημαντική αύξηση της κατανάλωσης γαλακτοκομικών. 

Δημογραφικοί παράγοντες, όπως η αύξηση της μεσαίας τάξης συνδυαζόμενη 

με γρήγορους ρυθμούς αστικοποίησης , άνοδο του μορφωτικού ́ επιπέδου και 

των εισοδημάτων και μετατόπιση προς το δυτικό τρόπο ζωής, ενισχύουν 

αδιαμφισβήτητα την αγοραστική δύναμη των κινέζων πολιτών οι οποίοι έχουν 

την ικανότητα ως επί το πλείστον να αποκτούν νέα και πιο ακριβά προϊόντα 

καθημερινά. 

Βελτίωση της εφοδιαστικής αλυσίδας και των συστημάτων διανομής. Σα 

τελευταία έτη, η ανάπτυξη νέων καναλιών διανομής και ο εκσυγχρονισμός των 

«ψυχρών» συστημάτων της εφοδιαστικής αλυσίδας συνεισέφεραν στην 

αύξηση της κατά κεφαλήν κατανάλωσης γάλακτος και άλλων ποικίλων 

γαλακτοκομικών αγαθών, ιδιαίτερα στα αστικά κέντρα της Κίνας. 

Οι καταναλωτικές συνήθειες και ο τρόπος ζωής. Η μαζική μεταστροφή της 

καταναλωτικής συμπεριφοράς καθώς και της συνείδησης των κινέζων πολιτών 

ως προς την υγιεινή ζωή, κυρίως στις αστικές περιοχές, σε συνδυασμό με την 

ενσωμάτωση πολλών στοιχείων της δυτικής καταναλωτικής κουλτούρας 

αναμένεται να δώσει περισσότερη ώθηση στις εξαγωγές γαλακτοκομικών 

προς την Κίνα. Μεγάλη μερίδα των καταναλωτών αναγνωρίζει πλέον όχι μόνον 

τη θρεπτική αξία του γάλακτος αλλά και τη χρησιμότητα των κύριων 

συστατικών (πρωτεΐνη, ασβέστιο, βιταμίνες, μέταλλα) που συναντώνται σε όλα 

τα γαλακτοκομικά είδη, ενώ σημαντικό έδαφος κερδίζουν τα φρέσκα προϊόντα 

έναντι αυτών της μακράς διάρκειας. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι οι 

κινέζοι θεωρούν πως το γιαούρτι βοηθά την ομαλή πέψη και την ενίσχυση του 

ανοσοποιητικού συστήματος, καθιστώντας το κατά αυτόν τον τρόπο ως ένα 

προϊόν με θετικές προβλέψεις για περαιτέρω αύξηση των πωλήσεων στην 
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ασιατική αυτή αγορά. Επιπρόσθετα, η κινεζική κυβέρνηση μέσω διαφόρων 

προγραμμάτων ιδιαίτερα για τους μαθητές στα σχολεία ενθαρρύνει την 

καθημερινή κατανάλωση γάλακτος. 

Δ.2 Προοπτικές στην εξέλιξη της ζήτησης 

Παρά την αύξηση των εισαγωγών και των πωλήσεων γαλακτοκομικών στην 

Κίνα, αξίζει να σημειωθεί ότι η κατά κεφαλήν κατανάλωση εξακολουθεί να 

βρίσκεται σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα από ότι στον υπόλοιπο κόσμο. Φώρες 

όπως η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα, οι οποίες μοιράζονται παρόμοιες 

διατροφικές συνήθειες με την Κίνα, παρουσιάζουν διπλάσια κατά κεφαλήν 

κατανάλωση εν συγκρίσει με την προαναφερθείσα χώρα. Σο 2025 προβλέπεται 

αύξηση της κεφαλήν κατανάλωσης στα 33,2 κιλά, ισοδύναμη περίπου με την 

τρέχουσα κατά κεφαλήν κατανάλωση της Σαϊβάν. Η πλειονότητα των κινέζων 

καταναλωτών είναι διατεθειμένοι να δαπανήσουν χρήματα σε υγιεινά 

γαλακτοκομικά προϊόντα, υψηλής ποιότητας και οργανικά. Έτσι, αναμένεται 

αύξηση της προτίμησης τόσο σε εναλλακτικά των γαλακτοκομικών προϊόντα, 

όπως το γάλα καρυδιάς, καρύδας και σόγιας, όσο και σε είδη γαλακτοκομικών 

τα οποία εγκυμονούν ελάχιστους κινδύνους για τους καταναλωτές με 

δυσανεξία στη λακτόζη, όπως τα ώριμα τυριά (τσένταρ, παρμεζάνα), το 

βούτυρο καθώς και το γιαούρτι (προβιοτικό ή πλήρες). 

Η αστική ανάπτυξη των πόλεων της Κίνας σε συνδυασμό με το αυξανόμενο 

κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν δημιουργεί ολοένα και 

περισσότερους δυνητικούς καταναλωτές, οι προτιμήσεις των οποίων 

αναμένεται να επηρεάσουν δραματικά το λιανικό εμπόριο γαλακτοκομικών 

προϊόντων. Εν έτει 2018, η επονομαζόμενη γενιά των «millennials» 

παρακινούμενη από την τεχνολογία και τη ψηφιοποίηση τείνει να δαπανά 

περισσότερα χρήματα εν συγκρίσει με άλλες προηγούμενες γενιές αλλά 

ταυτόχρονα να διατηρεί έναν εκλεπτυσμένο, απαιτητικό και ποικιλόμορφο 

τρόπο επιλογής αγαθών. Η πλειονότητα του παραπάνω τύπου καταναλωτών 

απαιτεί να γνωρίζει περισσότερα για τις μεθόδους παραγωγής και τα 

συστατικά των γαλακτοκομικών προϊόντων πριν προβεί σε οποιαδήποτε 

αγορά. 

Σην τελευταία δεκαετία οι καταναλωτές αναζητούν υγιεινά προϊόντα των 

οποίων τα συστατικά μπορούν να τα εντάξουν στην κατηγορία των οργανικών, 

πράσινων και απαλλαγμένων από πρόσθετα συντηρητικά αγαθών. τοιχεία 

όπως τεχνητές γλυκαντικές ή χρωστικές ουσίες, γενετικά τροποποιημένα 

συστατικά, υψηλά επίπεδα ζαχάρων ή νατρίου αποθαρρύνουν πλέον τους 

αγοραστές οι οποίοι ελέγχουν εξονυχιστικά τις ετικέτες των προϊόντων. 

ύμφωνα με έρευνα της «McKinsey» το 2018, οι διεθνείς γαλακτοβιομηχανίες 

θεωρούν ως κορυφαία πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος τη διαδικασία 

και τους τρόπους παραγωγής, την καινοτομία αλλά και τη βέλτιστη 

εξυπηρέτηση των πελατών, γεγονός που καταδεικνύει τη σημαντικότητα των 
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τάσεων και των προτιμήσεων των πιθανών αγοραστών για τη βιωσιμότητα 

μιας επιχείρησης παραγωγής γαλακτοκομικών. 

Ε. ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο κορυφαίος εξαγωγέας γαλακτοκομικών 

προϊόντων με μερίδιο εμπορεύσιμης αξίας περίπου 50%, ξεπερνώντας τη Νέα 

Ζηλανδία η οποία επί σειρά ετών ήταν η ηγέτιδα δύναμη των εξαγωγών προς 

την Κίνα. Ο ανταγωνισμός για την κατάκτηση της κινεζικής αγοράς θα 

παραμείνει υψηλός και τούτο διότι Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία υπέγραψαν 

συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου με το κινεζικό κράτος το 2008 και ακολούθως 

το 2015, μειώνοντας περαιτέρω τους συντελεστές δασμών στις εξαγωγές 

γαλακτοκομικών προϊόντων. Από την άλλη, οι γαλακτοκομικές εταιρείες από τις 

Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να εκτεθούν σε απροσδόκητους εμπορικούς 

κινδύνους λόγω των δασμολογικών αυξήσεων που λαμβάνουν χώρα την 

τελευταία πενταετία. 

Ε.1 ΡΟΕ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΚΛΑΔΟΤ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΩΝ 

Εξετάζοντας την προσφορά και ζήτηση γάλακτος για τα έτη 2017 - 2027 

παρατηρείται μια σημαντική διαφορά στην παραγωγική ικανότητα και τη 

ζήτηση ορισμένων γεωγραφικών περιοχών. 

Γράφημα 1. ύνολο Εξαγωγών Γαλακτοκομικών Προϊόντων των 28 Μελών Ε.Ε. 

στην Κίνα 

 

Πηγή (επεξεργασίαδεδομένων): «2017-2027 current & forecast dairy deficit/surplus», IFCN, USDA, McKinsey 

Analysis.  

Ανεπτυγμένες περιοχές όπως η Ευρώπη και η Βόρεια Αμερική παρουσιάζουν 

ένα αυξανόμενο πλεόνασμα γαλακτοκομικών προϊόντων σε αντίθεση με τις 

αναπτυσσόμενες αγορές και ειδικά αυτές της Αφρικής και της Ασίας οι οποίες 

παρουσιάζουν σημαντικές ελλείψεις στην προσφερόμενη ποσότητα. ύμφωνα 

με το Γράφημα 1.,οι Ευρωπαϊκές χώρες προβλέπεται ότι θα παράγουν 18 εκατ. 

μετρικούς τόνους γάλακτος το 2027 (αύξηση 38,46% από το 2017), ενώ η Κίνα 
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αναμένεται να παρουσιάσει έλλειμμα γαλακτοπαραγωγής ύψους 26 εκατ. 

μετρικών τόνων (μείωση 273,3% από το 2017). Ωστόσο, ο παγκόσμιος 

ανταγωνισμός για την εξυπηρέτηση των αγορών, με εκτιμώμενο έλλειμμα και 

συγκεκριμένα αυτό της Κίνας, θα είναι αρκετά έντονος και αυτό διότι τόσο η ΕΕ 

όσο και η Αυστραλία / Νέα Ζηλανδία διατηρούν σημαντικό πλεόνασμα αλλά 

και ποικίλα πλεονεκτήματα τα οποία υπερβαίνουν τη γεωγραφική τους 

εγγύτητα. 

Ε.2 ΑΝΑΛΤΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 

Η έρευνα που εκπονήθηκε από το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών 

Τποθέσεων της αγκάης και παρατίθεται στο κεφάλαιο αυτό, βασίστηκε σε 

στατιστικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία μέσω του επίσημου 

ιστοτόπου της παρέχει ελεύθερα προς πρόσβαση αριθμητικά δεδομένα για τις 

εμπορικές ροές αγαθών μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών. Η ανάλυση και η 

επεξεργασία των στοιχείων από το Γραφείο μας εστιάζει στις εξαγωγές 7 

γαλακτοκομικών προϊόντων (γάλα, σκόνη γάλακτος, βρεφική σκόνη γάλακτος, 

τυροκομικά, φέτα, γιαούρτι και παγωτό), τα ακατέργαστα στατιστικά στοιχεία 

των οποίων μπορούν εύκολα να ευρεθούν στον προαναφερθέν ιστότοπο, 

βάσει των αντίστοιχων Κωδικών «HS», όπως και παρατίθενται στον ακόλουθο 

πίνακα. 

Πίνακας 1: Γαλακτοκομικά Προϊόντα & Κωδικοί «HS» της Έρευνας Αγοράς 

Κωδικοί «HS» Γαλακτοκομικά Προϊόντα Έρευνας 

04.01 Γάλα 

04.02 κόνη Γάλακτος 

19.01.10 Βρεφική κόνη Γάλακτος 

04.06 Συροκομικά 

04.06.9032 Υέτα (ελληνικό τυρί) 

04.03.10 Γιαούρτι 

21.05 Παγωτό 

Πηγή: Βάση Δεδομένων Εισαγωγών & Εξαγωγών Ευρωπαϊκής Επιτροπής,                   

(www.madb.europa.eu/statistics/exports). 

Σο Εναρμονισμένο ύστημα Περιγραφής και Κωδικοποίησης Εμπορευμάτων 

(Κώδικας «HS»), αναπτύχθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Σελωνείων 

(«WCO») προς διευκόλυνση του παγκόσμιου εμπορίου, ταξινομώντας 5.000 

σχεδόν τύπους αγαθών σε ενοποιημένες κατηγορίες, ενώ παράλληλα 

αναγνωρίζεται διεθνώς από πάνω από 200 χώρες. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας και προμηθευτής 

https://madb.europa.eu/madb/statistical_form.htm
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γαλακτοκομικών προϊόντων στην Κίνα αγγίζοντας σχεδόν το 50% της 

εμπορεύσιμης αξίας, ενώ συνεχή παρουσία στην ασιατική αγορά 

καταγράφουν οι ευρωπαϊκοί κολοσσοί της γαλακτοβιομηχανίας «Nestle», 

«Friesland Campina», και «Danone». Πρόσφατη έρευνα της «China Dairy 

Development Strategy» αποκάλυψε τη θετική συσχέτιση μεταξύ τόσο της 

αυξανόμενης κατανάλωσης γαλακτοκομικών προϊόντων όσο και της αύξησης 

του κατά κεφαλήν Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος με την αύξηση της 

κατανάλωσης γάλακτος. υνεπώς, γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι μελλοντικές 

αυξήσεις του Α.Ε.Π. της Κίνας είναι αρκετά πιθανό να αποφέρουν αντίστοιχη 

αύξηση στη ζήτηση για γαλακτοκομικά. 

Γράφημα 2. ύνολο Εξαγωγών Γαλακτοκομικών Προϊόντων των 28 Μελών Ε.Ε. 

στην Κίνα 

 

Μελετώντας το παραπάνω Γράφημα 2., διαπιστώνεται συνολικά ανοδική τάση 

των γαλακτοκομικών προϊόντων που εξήγαγαν τα 28 κράτη-μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το διάστημα 2008 – 2018, με τα τελευταία δύο έτη της 

έρευνας (2017 και 2018) να σημειώνουν τις σημαντικά υψηλές τιμές των 3,18 

δις. και 3,12 δις ευρώ αντιστοίχως, σε αντίθεση με το 2008 όπου το σύνολο της 

αξίας των γαλακτοκομικών εξαγωγών ανερχόταν σε μόλις 94,9 εκατ. ευρώ. Η 

αξία των εξαγωγών από το 2008 έως το 2018 αυξήθηκε κατά 32.96 ποσοστιαίες 

μονάδες. Όπως γίνεται εύκολα κατανοητό, και οι ποσότητες των υπό μελέτη 

προϊόντων παρουσίασαν επίσης ραγδαία αύξηση καθώς από 25,6 εκατ. κιλά 

το 2008 διαμορφώθηκαν στα 774 εκατ. κιλά το 2018, με ρυθμό αύξησης 

δηλαδή 30.22 ποσοστιαίες μονάδες. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το ακόλουθο Γράφημα 3., στο οποίο αναλύονται 

τόσο τα ποσοστά εξαγώγιμης ποσότητας όσο και τα ποσοστά εξαγώγιμης 

αξίας των 7 γαλακτοκομικών προϊόντων, στα οποία εστιάζει η έρευνά μας για 

το έτος 2018. Αρχικά, το γάλα με 43% καθίσταται ως κυρίαρχο εξαγώγιμο 

προϊόν της Ε.Ε. προς την Κίνα, ακολουθούμενο από το βρεφικό γάλα με 34% 
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και τη σκόνη γάλακτος με 17%, ενώ το μεγαλύτερο σε αξία εξαγώγιμο 

γαλακτοκομικό για το έτος 2018 είναι με ευρεία διαφορά από τα υπόλοιπα 

προϊόντα το βρεφικό γάλα καταλαμβάνοντας 72%.  Σο γάλα είναι στην τρίτη 

θέση με 10%, γεγονός που υποδηλώνει ότι η μεγάλη ποσότητα εξαγωγής 

ενισχύεται από την ανταγωνιστική και χαμηλής αξίας τιμής του. Σονίζεται, ότι ως 

λοιπά γαλακτοκομικά χαρακτηρίζονται το τυρί, το γιαούρτι και το παγωτό 

καθώς τα ποσοστά τους είναι αρκετά μικρότερα και επομένως αμελητέα για 

την ανάλυση του συγκεκριμένου γραφήματος. 

Γράφημα 3. Ποσοστό Εξαγωγών ανά είδος Γαλακτοκομικού προϊόντος 

(Ποσότητα & Αξία 2018) 

 

Επιπροσθέτως, αξίζει να αναφέρουμε τα ευρήματα που παρουσιάζονται στο 

ακόλουθο Γράφημα 4., το οποίο εστιάζει στις ευρωπαϊκές χώρες με τις 

υψηλότερες εξαγωγές γαλακτοκομικών τόσο σε αξία όσο και σε ποσότητα για 

το 2018, αλλά και στα αντίστοιχα ποσοστά τους. Η Ολλανδία με 42% και η 

Γαλλία με 16%  (στο αριστερό γράφημα) καταλαμβάνουν πάνω από το μέσο 

των εξαγωγών με υψηλότερη αξία, ενώ ως πρώτη σε ποσότητα εξαγωγών 

γαλακτοκομικών εμφανίζεται με ποσοστό 31% η Γερμανία (στο δεξί γράφημα). 

ημαντική είναι η δυναμική της Γαλλίας, η οποία σταθερά και στις δύο 

περιπτώσεις έρχεται δεύτερη σε κατάταξη εδραιώνοντας κατά αυτόν τον τρόπο 

την κυριαρχία της στον κλάδο αυτό και συγκεκριμένα στις εξαγωγές προς την 

Κίνα. Η Ελλάδα εμπεριέχεται στις λοιπές χώρες καθώς τα ποσοστά της και στις 

δύο κατηγορίες (0.02% σε αξία και 0.01% σε ποσότητα) είναι αρκετά μικρότερα 

σε σύγκριση με τα πέντε πρώτα κράτη - μέλη της Ε.Ε. 
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Γράφημα 4. Ευρωπαϊκές Φώρες με την υψηλότερη Αξία & Ποσότητα 

Εξαγώγιμων Γαλακτοκομικών Προϊόντων στην Κίνα 

 

Οι ευρωπαϊκές εταιρείες που επιθυμούν να εισχωρήσουν στην κινεζική αγορά 

κρίνεται αναγκαίο να επιστήσουν την προσοχή τους στην ασφάλεια, στην 

υψηλή ποιότητα και στα συστατικά παραγωγής των προσφερόμενων 

προϊόντων καθώς πλέον οι κινέζοι καταναλωτές παρουσιάζουν ιδιαίτερες 

επιφυλάξεις μετά τα πολλαπλά σκάνδαλα εύρεσης στοιχείων μελαμίνης και 

λοιπών επικίνδυνων βακτηριδίων σε ποικίλες εγχώριες επωνυμίες. 

Ε.2.1 Η Αγορά Γάλακτος 

Παρατηρώντας το Γράφημα 5., κατανοούμε ότι οι εξαγωγές γάλακτος των 

ευρωπαϊκών χωρών προς την Κίνα κατά τη διάρκεια των υπό μελέτη ετών 

κατέγραψαν συνολικά τόσο σε αξία όσο και σε ποσότητα μεγάλη αυξητική 

τάση, με μοναδικό σημείο ετήσιας μείωσης το 2018 όπου καταγράφεται πτώση 

8% σε αξία ευρώ και 13% αντίστοιχη μείωση στα εξαγόμενα κιλά. Από τα επτά 

γαλακτοκομικά προϊόντα της έρευνας του γραφείου μας, το γάλα κατακτά τη 

δεύτερη θέση ως προς το ρυθμό αύξησής του από το 2008 έως και το 2018 

καθώς η αξία του αυξήθηκε κατά 94,77 ποσοστιαίες μονάδες και η ποσότητα 

εξαγωγής στην Κίνας κατά 118.71 μονάδες. 
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Γράφημα 5. Εξαγωγές Γάλακτος των 28 Μελών Ε.Ε. στην Κίνα 

 

Η εξαγωγή γάλακτος υψηλής παστερίωσης /μακράς διάρκειας («UHT» με 

επεξεργασία υψηλής θερμοκρασίας) προς την Κίνα αποτελεί σημαντική 

ευκαιρία για τις ευρωπαϊκές γαλακτοβιομηχανίες διότι είναι πιο συνηθισμένο 

από ότι το φρέσκο γάλο του οποίου οι πωλήσεις περιορίζονται ως επί το 

πλείστον στις παράκτιες πόλεις λόγω της σχετικά σύντομης περιόδου 

αποθήκευσης και του δαπανηρού κόστους μεταφοράς. Γίνεται εύκολα 

αντιληπτό, ότι ο σύντομος χρόνος αποθήκευσης που απαιτείται για το φρέσκο 

παστεριωμένο γάλα σε θερμοκρασίες μεταφοράς 4 έως 7 βαθμών κελσίου και 

οι μεγάλες αποστάσεις διανομής ανά τη χώρα που πρέπει να καλυφθούν για 

την επιτυχή του μεταφορά, λειτουργούν ανασταλτικά για τις διεθνείς εταιρείες. 

Παρόλα αυτά, η στροφή των κινέζων καταναλωτών σε φρέσκα και θρεπτικά 

γαλακτοκομικά προϊόντα αύξησε, εν έτει 2018, τη δημοτικότητα και έφερε ταχεία 

ανάπτυξη της αγοράς φρέσκου γάλακτος σε ολόκληρη τη χώρα ξεπερνώντας 

σε πολλές περιπτώσεις τον όγκο πωλήσεων του γάλακτος μακράς διάρκειας. 

Προς το παρόν, η «Bright Dairy» από τη αγκάη είναι ο κορυφαίος παίκτης 

στον κλάδο του φρέσκου γάλακτος, διαθέτοντας στην αγορά προϊόντα υπό τη 

δική της επωνυμία «Bright» και «UBest». 

Οι πόλεις του Πεκίνου, της Σιεντζίν, της έντζεν, της Γκουανγκντόνγκ, οι περιοχές 

περιμετρικά στο δέλτα του ποταμού «Yangtze» λόγω της ευημερούσας 

οικονομίας αλλά και οι επαρχίες της βορειοδυτικής Κίνας ως κύριοι παραγωγοί 

φρέσκου γάλατος παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη κατά κεφαλήν κατανάλωση. 
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τις υπόλοιπες περιοχές κεντρικά, ανατολικά και νότια της Κίνας υπάρχουν 

αδιαμφησβήτητα σημαντικά περιθώρια βελτίωσης των πωλήσεων. Εν 

συγκρίσει με τη μέση κατανάλωση γάλακτος αναπτυγμένων χωρών, όπως οι 

Ηνωμένες Πολιτείες ή το Ηνωμένο Βασίλειο, παρατηρείται αρκετά χαμηλότερη 

μέση κατανάλωση στην Κίνα με μόλις 17,67 κιλά. 

Οι κινέζοι καταναλωτές μεσαίου και υψηλού εισοδήματος τείνουν να δαπανούν 

περισσότερα χρήματα για γαλακτοκομικά προϊόντα, με μεγαλύτερη συχνότητα, 

οδηγώντας κατά αυτόν τον τρόπο τη ζήτηση γάλακτος. Τπό το γεγονός ότι 

όσο οι καταναλωτές μεγαλώνουν ηλικιακά τείνουν να αγοράζουν προϊόντα 

πλούσια σε ασβέστιο και άλλα θρεπτικά συστατικά, σε συνδυασμό με την 

κατάργηση της «πολιτικής του ενός παιδιού» και τη χορήγηση του δικαιώματος 

απόκτησης δεύτερου τέκνου (εκτιμώμενη αύξηση των γεννήσεων πάνω από 10% 

την επόμενη πενταετία), προβλέπεται ότι τόσο οι πωλήσεις όσο και η ζήτηση 

γάλακτος θα ενισχυθούν περαιτέρω δημιουργώντας κατά αυτόν τον τρόπο 

μεγαλύτερες ευκαιρίες διείσδυσης στην κινεζική αγορά για τις ευρωπαϊκές 

γαλακτοβιομηχανίες.  

Ε.2.2 κόνη Γάλακτος 

Σο μεγαλύτερο ποσοστό παρασκευασμάτων γάλακτος που πωλούνται στην 

Κίνα είναι σε μορφή σκόνης καθώς οι καταναλωτές δεν έχουν ευρεία γνώση 

για την ύπαρξη παρασκευασμάτων υγρής μορφής. Παράλληλα, η σκόνη 

γάλακτος μπορεί εύκολα να μετατραπεί σε γάλα μακράς διάρκειας, σε λοιπά 

πόσιμα σκευάσματα με βάση το γάλα, σε παγωτά αλλά και γιαούρτι. Η σκόνη 

πλήρους γάλακτος (WMP) συνήθως χρησιμοποιείται για τη δημιουργία 

βρεφικού γάλακτος, υγρού γάλακτος καθώς και προϊόντων αρτοποιίας. Αν και 

έπειτα από το περιβόητο σκάνδαλο εντοπισμού στοιχείων μελαμίνης το 2008 η 

εγχώρια ζήτηση εισαγόμενου γάλακτος υπό μορφή σκόνης επιβραδύνθηκε, το 

2011-2012 παρέμεινε το μεγαλύτερο εισαγόμενο γαλακτοκομικό παράγωγο. 

ύμφωνα με το ακόλουθο Γράφημα 6., η αξία της εξαγώγιμης σκόνης 

γάλακτος σε ευρώ μεταβλήθηκε αυξητικά κατά 17,78 φορές από 21,5 εκ. το 

2008 σε 383 εκ. το 2018 και η ποσότητα παρομοίως κατά 16.12 φορές από 8 

εκατ. σε 133 εκατ. κιλά. Όπως γίνεται εύκολα κατανοητό, το γαλακτοκομικό 

αυτό προϊόν είναι ιδιαίτερα πιο ακριβό σε σχέση με το γάλα ως εξαγωγή. 
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Γράφημα 6. Εξαγωγές κόνης Γάλακτος των 28 Μελών Ε.Ε. στην Κίνα 

 

την συγκεκριμένη κατηγορία η Νέα Ζηλανδία κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο 

αγοράς εξαγωγών προς την Κίνα, ακολουθούμενη από τις Ηνωμένες Πολιτείες, 

την Αυστραλία και την ΕΕ ενώ κυρίαρχες εταιρείες είναι η «Yili», η «Nestlé» και η 

«Sheng Yuan Dairy». 

Ε.2.3 Βρεφική  κόνη Γάλατος 

Η βρεφική σκόνη γάλακτος, η οποία συνήθως συναντάται σε υγρή ή ξηρή 

μορφή σκόνης, απευθύνεται τόσο σε νεογέννητα βρέφη όσο και σε μωρά 

κατά τα πρώτα στάδια της ανάπτυξής τους έως και τη συμπλήρωση του τρίτου 

έτους της ηλικίας τους. Η Κίνα κατατάσσεται στις τρεις πρώτες καταναλώτριες 

χώρες παγκοσμίως, καθώς το 2015 ως χρονιά ορόσημο για το συγκεκριμένο 

γαλακτοκομικό προϊόν ο όγκος κατανάλωσης βρεφικής σκόνης γάλακτος ανά 

βρέφος άγγιξε τα 22 κιλά τα οποία αντιστοιχούν σε 176 κιλά υγρού γάλακτος. 

Οι εξαγωγές των ευρωπαϊκών χωρών προς την Κίνα κατά την περίοδο 2008 – 

2018 εκτοξεύθηκαν καθώς τόσο η ποσότητα βρεφικής σκόνης γάλακτος 

κατέγραψε ραγδαία άνοδο κατά 24.9 ποσοστιαίεςμονάδες (10,6 εκ. κιλά το 

2008 και 265 εκ. κιλά το 2018) όσο και η αξία σε ευρώ αντιστοίχως αυξήθηκε 

κατά 41.6 ποσοστιαίες μονάδες (54 εκ. ευρώ το 2008 και 2,2 δις ευρώ το 2018). 
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Γράφημα 7. Εξαγωγές Βρεφικής κόνης Γάλακτος των 28 Μελών Ε.Ε. στην Κίνα 

 

το σημείο αυτό αξίζει να τονίσουμε ότι στοιχεία μελαμίνης εντοπίστηκαν από 

τις κινεζικές αρχές και το 2010 σε αρκετές επωνυμίες βρεφικού γάλακτος, όπως 

και υψηλές ποσότητες υδραργύρου σε αντίστοιχα προϊόντα της εταιρείας «Yili» 

το 2012. τα παραπάνω προστέθηκε ένα ακόμα περιστατικό όπου 38 τόνοι 

προϊόντων της μεγαλύτερης γαλακτοβιομηχανίας της Αυστραλίας «Fonterra», 

τα οποία προορίζονταν για τη δημιουργία βρεφικής σκόνης γάλακτος 

βρέθηκαν θετικά σε ένα βακτήριο που οδηγεί σε οξεία δηλητηρίαση, 

επηρεάζοντας έτσι 420 τόνους γάλακτος για βρέφη σε ολόκληρη την Κίνα. 

Άμεσο αποτέλεσμα ήταν η ανάκληση των αδειών λειτουργίας σε 500 εγχώριες 

επιχειρήσεις συμβάλλοντας στην ενίσχυση της ευρείας ανησυχίας των 

καταναλωτών σχετικά με την ασφάλεια των τροφίμων. 

Δεδομένων των ιδιαιτέρων συνθηκών που επικρατούν στην αγορά ́ και με 

βασικό́ χαρακτηριστικό́ την ανησυχία για την ποιότητα /ασφάλεια του 

προϊόντος, πέραν των συνηθισμένων παραμέτρων της αναγνωρισιμότητας 

του εμπορικού ́ ονόματος, των δικτύων διανομής, τις τιμές και το εύρος 

προσφοράς, πληθώρα τοπικών γαλακτοβιομηχανιών μετακινούν τις 

παραγωγικές τους μονάδες σε ανεπτυγμένες χώρες του εξωτερικού όπως η 

Ευρώπη και η Νέα Ζηλανδία με κύριο γνώμονα την προτίμηση των κινέζων 

καταναλωτών σε 100% εισαγόμενη βρεφική σκόνη. 

Η συγκεκριμένη αγορά κρίνεται ως ιδιαίτερα ανταγωνιστική διότι πολλά 

προϊόντα του είδους αυτού και με διαφορετικές μεθόδους εισάγονται πλέον 

στην Κίνα. Καταγράφονται περιπτώσεις προμηθευτών οι οποίοι διαθέτουν 

προς πώληση σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες ξένες επωνυμίες βρεφικής σκόνης 

σε σχετικά χαμηλές τιμές καθώς αγοράζουν οι ίδιοι τα προϊόντα από το 

εξωτερικό αποφεύγοντας κατά αυτόν τον τρόπο την επιβολή δασμών και 
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εκτελωνισμού. Η άρση της απαγόρευσης απόκτησης δεύτερου παιδιού που 

αναμένεται να οδηγήσει σε εκτόξευση των γεννήσεων την επόμενη πενταετία σε 

συνδυασμό  με τους νέους γονείς ηλικίας 23 έως 35 ετών υψηλού εισοδήματος 

που ταξιδεύουν συχνά στο εξωτερικό και τείνουν να έχουν μεγαλύτερη 

επίγνωση των διεθνών επωνυμιών, αποτελούν θετικές παραραμέτρους για τη 

μελλοντική αύξηση της ζήτησης βρεφικών προϊόντων γάλακτος. 

Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να πουλήσουν βρεφική σκόνη γάλακτος 

στην Κίνα χρειάζεται να εγγραφούν στον κινεζικό Οργανισμό Σροφίμων και 

Υαρμάκων (CFDA) και παράλληλα να καταχωρήσουν το εργοστάσιο 

παραγωγής τους στον Οργανισμό Πιστοποίησης και Διαπίστευσης (CNCA) 

και να ανανεώνουν την καταχώρηση αυτή κάθε τέσσερα έτη, όπως οι 

αρμόδιες αρχές επέβαλαν το 2018. Οι υποχρεωτικές πολιτικές καταχώρησης και 

καταγραφής των εργοστασίων παραγωγής εισαγόμενου βρεφικού γάλακτος, 

που προβλέπεται να περιορίσουν την είσοδο σε πάνω από 2000 επωνυμίες 

σκόνης βρεφικού γάλακτος, περιλαμβάνουν δοκιμές προϊόντων, τεχνική 

αξιολόγηση, επιτόπια επιθεώρηση της παραγωγής και των δειγμάτων, καθώς 

και έκδοση περαιτέρω πιστοποιητικών. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι κάθε 

εταιρεία μπορεί να υποβάλει αίτηση καταγραφής του εργοστασίου 

παραγωγής για το πολύ εννέα προϊόντα βρεφικού γάλακτος στις 

επιτρεπόμενες τρεις εκδόσεις 0 έως 6 μηνών, 6 έως 12 μηνών και παιδικού 

τύπου 12 έως 36 μηνών. 

Ε.2.4 Η Αγορά Συροκομικών Προϊόντων 

Η εγχώρια επανεπεξεργασία και κατανάλωση τυριών στην Κίνα βασίζεται σε 

μεγάλο βαθμό από το εισαγόμενο τυρί και καθώς οι ενδιαφερόμενοι 

καταναλωτές αυξάνονται με γοργούς ρυθμούς και οι τοπικοί παραγωγοί 

αδυνατούν να ανταπεξέλθουν, αντιπροσωπεύοντας το ήμισυ ολόκληρης της 

κινεζικής ζήτησης. Η ετήσια κατά κεφαλήν κατανάλωση τυριών της Κίνας το 

2017 ήταν μόλις 0,1 κιλά, αισθητά χαμηλότερη από την αντίστοιχη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (17.78 κιλά / άτομο), των Ηνωμένων Πολιτειών (16.63 κιλά 

/ άτομο) ακόμη και από την παραπλήσια αγορά της Ιαπωνίας (2.43 κιλά / 

άτομο). Έτσι, η αγορά της Κίνας βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο τόσο 

παραγωγής / επεξεργασίας όσο και ζήτησης / ανάπτυξης τυροκομικών 

προϊόντων. Σο εισαγόμενο τυρί το οποίο γνωρίζει ιδιαίτερη επιτυχία στη χώρα 

είναι κατά κύριο λόγο το κατεργασμένο, υπό διαφορετικές υφές και 

επιπρόσθετες γεύσεις τυρί όπως αυτό που προσφέρεται από την Ολλανδική 

«Anchor» ή το γαλλικό «La Vache Qui Rit». Η μεγάλη απήχηση του 

επεξεργασμένου έναντι του ακατέργαστου τυριού οφείλεται στην ευρεία 

προτίμηση των κινέζων προς γευστικά, χωρίς έντονες γεύσεις και μυρωδιές 

τυροκομικά προϊόντα. 

ύμφωνα με το Γράφημα 8., είναι πασιφανές ότι τα τυροκομικά προϊόντα που 

εξάγονται από το σύνολο των ευρωπαϊκών κρατών καταγράφουν τη 

μικρότερη αύξηση κατά την υπό ανάλυση χρονική περίοδο σε σχέση με τα 
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υπόλοιπα γαλακτοκομικά, καθώς η εξαγώγιμη ποσότητα από 1,4 εκατ. κιλά το 

2008 αυξήθηκε μόλις κατά 12,5 φορές σε 17,6 εκατ. κιλά το 2018. Ακόμα, το 

2018 σημειώνεται μια μείωση 2% στην ποσότητα και στην αξία των 

τυροκομικών προς την ασιατική χώρα σε σχέση με το 2017. 

Γράφημα 8. Εξαγωγές Συροκομικών Προϊόντων των 28 Μελών Ε.Ε. στην Κίνα 

 

Σα τυροκομικά είναι μια αρκετά εξειδικευμένη αγορά στην Κίνα η οποία τείνει 

ευρείας αποδοχής στις μεγαλουπόλεις όπου φαγητά δυτικού τύπου 

συναντώνται πιο εύκολα, ενώ τα παιδιά αποτελούν την κύρια κατηγορία 

καταναλωτών. Ολοένα και περισσότεροι γονείς προθυμοποιούνται να 

αγοράσουν τυροκομικά μεγάλης θρεπτικής αξίας για τα παιδιά τους, 

αναγνωρίζοντας πλέον την αξία των υψηλών επιπέδων ασβεστίου για την 

ομαλή ανάπτυξη των νέων. τη αγκάη οι πιο διάσημες επωνυμίες τυριών είναι 

τα τυροκομικά σνακ για παιδιά με επιπρόσθετες γεύσεις όπως οι «Stick 

Cheese», «Kiddy Cheese» και «Small Triangle Cheese», ενώ οι πρώτες εταιρείες 

που προέβλεψαν την επιτυχή πορεία των παιδικών τυριών είναι η «Milkana» με 

τις μπάρες  τυριού και η «Bongrain (Tianjin) Foods» η οποία κατόρθωσε να 

καταστεί ηγέτιδα στη συγκεκριμένη αγορά.  

Επί του παρόντος, ο κλάδος των τυροκομικών στην Κίνα χαρακτηρίζεται από 

χαμηλό αλλά αυξανόμενο ανταγωνισμό και τούτο διότι ολοένα και 

περισσότερες εγχώριες και ξένες επιχειρήσεις εκφράζουν την πεποίθηση για 

ισχυρή ανάπτυξη του κλάδου και σταδιακά εισέρχονται στην τυροκομική 

αγορά από το 2017 και έπειτα. Η έλλειψη δε εγχώριων τυροκομικών 

παραγωγών επιτρέπει στις διεθνείς επιχειρήσεις να διαμορφώσουν την αγορά 

και μέσω της κατάλληλης διαφήμισης και λοιπών προωθητικών εργαλείων να 

εκμεταλλευθούν περαιτέρω μελλοντικά τη μεγάλη αυτή καταναλωτική αγορά. 
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Οι θετικές προοπτικές του τυριού και η εν εξέλιξη ανάπτυξη του κλάδου στην 

Κίνα, σε συνδυασμό με τη μεγαλύτερη από ότι το γάλα διάρκεια ζωής του, το 

καθιστούν ως ένα πολλά υποσχόμενο για εισαγωγή γαλακτοκομικό προϊόν και 

ως εκ τούτο πληθώρα εταιρειών σχεδιάζει τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων 

τους, είτε μέσω αύξησης των εξαγωγών είτε μέσω άμεσων επενδύσεων σε 

εργοστάσια επεξεργασίας και τυποποίησης. 

Ε.2.5 Η Αγορά Γιαουρτιού 

Ένα αξιοσημείωτο γεγονός που διαφοροποιεί την κινεζική αγορά γιαουρτιού 

από τις ευρωπαϊκές είναι η υψηλή προτίμηση των καταναλωτών στο γιαούρτι 

υγρής /πόσιμης μορφής και υφής. Από την άλλη, το γιαούρτι κλασικής 

μορφής που καταναλώνεται με τη χρήση κουταλιού κατέγραψε μεγάλη αύξηση 

τόσο σε αξία όσο και όγκο πωλήσεων μεταξύ του 2010 και του 2015.  Οι 

θρεπτικές και υγιεινές ιδιότητες του γιαουρτιού σε συνδυασμό με την ύπαρξη 

υψηλών τιμών Καλίου και άλλων ευεργετικών για τον οργανισμό βακτηριδίων 

έχουν εκτινάξει στα ύψη την κατανάλωση καθώς οι κινέζοι το συγκαταλέγουν 

στα δροσιστικά ροφήματα και όχι στις τροφές. Σα τελευταία έτη γίνονται 

ολοένα και πιο δημοφιλή είδη γιαουρτιού εμπλουτισμένα με επιπρόσθετα 

προβιοτικά, αλόη ή κολλαγόνο και διαφόρων ειδών φρούτα. Οι εγχώριοι 

παραγωγοί κυριαρχούν στη συγκεκριμένη κατηγορία γαλακτοκομικών 

προϊόντων διότι μπορούν εύκολα να εκπονούν συντονισμένες διαφημιστικές 

εκστρατείες, να παρακολουθούν τις αλλαγές στις προτιμήσεις των 

καταναλωτών και τις επικείμενες τάσεις με αποτέλεσμα να καινοτομούν πρώτοι 

και ταυτόχρονα να διατηρούν στενή εποπτεία στην απαιτητική εφοδιαστική 

αλυσίδα που απαιτεί ένα προϊόν όπως το γιαούρτι. 

Γράφημα 9. Εξαγωγές Γιαουρτιού των 28 Μελών Ε.Ε. στην Κίνα 
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Εστιάζοντας στο παραπάνω Γράφημα 9., παρατηρούμε ότι οι εξαγωγές 

γιαουρτιού από την Ευρώπη στην Κίνα σημείωσαν τη μεγαλύτερη αύξηση σε 

σχέση με τα υπόλοιπα γαλακτοκομικά προϊόντα της έρευνας και τούτο διότι 

από μόλις 27 χιλιάδες κιλά το 2008 η εξαγώγιμη ποσότητα εκτινάχθηκε στα 19,8 

εκατ. κιλά το 2018, άνοδο δηλαδή 734 ποσοστιαίων μονάδων. Επιπλέον, ο 

ρυθμός μεταβολής 2017 – 2018 της αξίας και της ποσότητας είναι πραγματικά 

σημαντικός καθώς αυξήθηκε κατά 311% σε ποσότητα και 54% σε αξία, 

αγγίζοντας το τελευταίο έτος τα 19,8 εκ. κιλά και τα 40,8 εκ. ευρώ αντίστοιχα. 

ύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της «Nielsen», η ταχύτερα αναπτυσσόμενη 

κατηγορία γαλακτοκομικών προϊόντων είναι αυτή του παστεριωμένου 

γιαουρτιού το οποίο μπορεί να αποθηκευτεί σε θερμοκρασία δωματίου. Σο 

αποκαλούμενο «ambient yoghurt» έγινε ευρέως γνωστό στην Κίνα μέσω της 

«Bright Dairy» το 2009 η οποία το προώθησε μέσω της επωνυμίας 

«Momchilovtsi», ενώ ακολούθως η «Yili» εισήγαγε το «Ambrosia» εν έτει 2014 με 

ακόμη μεγαλύτερη επιτυχία. Η ευρεία διάδοση και απήχηση του συγκεκριμένου 

τύπου γιαουρτιού επέτρεψε όχι μόνο την άρση των περιορισμών μεταφοράς / 

αποθήκευσης αλλά διεύρυνε άμεσα την περιορισμένη, λόγω διάρκειας ζωής 

του γιαουρτιού, περιοχή λιανικής διανομής δίνοντας τη δυνατότητα διείσδυσης 

του γαλακτοκομικού αυτού προϊόντος ακόμα και σε απομακρυσμένες, 

αγροτικές πόλεις της Κίνα. Η αύξηση της ζήτησης παστεριωμένου γιαουρτιού 

το οποίο χαρακτηρίζεται από μακρά διάρκεια ζωής, χαμηλότερο κόστος 

διανομής και κατ’ επέκταση τιμή λιανικής πώλησης, βοήθησε το πόσιμο 

γιαούρτι στο να διατηρήσει τα υψηλά επίπεδα πωλήσεων και συνολικά 

οδήγησε σε αυξημένη κατανάλωση γιαουρτιού στις πόλεις δεύτερης και τρίτης 

βαθμίδας (second-and third-tier cities). 

Η «Danone» και άλλες μη εγχώριες γαλακτοβιομηχανίες, όπως η γιαπωνέζικη 

«Meiji» που δραστηριοποιείται στην Κίνα από το 2013 και η «Morinaga» η οποία 

εισήχθη στην αγορά το 2015, συνέβαλλαν δραστικά στη μεταβολή των 

διατροφικών συνηθειών και της αντίληψης των κινέζων σχετικά με την 

κατανάλωση γαλακτοκομικών προϊόντων και ιδιαίτερα του γιαουρτιού. Παρά 

την συνήθη μορφή των κινεζικών γιαουρτιών τα οποία είναι ρευστά και 

καταναλώνονται με καλαμάκι, οι προαναφερθέντες κολοσσοί κατόρθωσαν να 

προωθήσουν τα πιο κρεμώδη κοντά στα δυτικά πρότυπα γιαούρτια τα οποία 

καταναλώνονται με τη χρήση κουταλιού. Αξιοσημείωτη είναι η επιτυχία μιας 

άλλης γιαπωνέζικης εταιρείας, της «Yakult», η οποία κατάφερε να αναπτυχθεί 

με γοργούς ρυθμούς και να κατακτήσει εν μέρει την κινεζική αγορά 

γαλακτοκομίας μέσω στοχευμένης και μαζικής διαφήμισης / προώθησης, 

συχνών προσφορών και κυρίως λόγω της μεγάλης ποικιλίας γεύσεων και 

βακτηρίων στα γιαούρτια της.  
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Ε.2.6 Η Αγορά Παγωτού 

ε αντίθεση με άλλα γαλακτοκομικά προϊόντα, οι διεθνείς βιομηχανίες γάλακτος 

έχουν καταφέρει να διεισδύσουν σε μεγάλο βαθμό στην κινεζική αγορά 

παγωτού. την Ευρώπη, οι καταναλωτές κατατάσσουν το παγωτό ως 

επιδόρπιο και προτιμάται μετά από ένα δείπνο, ενώ στην Κίνα το παγωτό 

παρουσιάζει εποχικότητα στην κατανάλωση διότι προτιμάται κατά τους 

θερινούς μήνες, αποκλειστικά ως δροσιστικό έδεσμα. Ως εκ τούτου, η αγορά 

παγωτών είναι πιο ώριμη στη νότια Κίνα (επαρχία Γκουανγκντόνγκ) όπου το 

κλίμα είναι αρκετά θερμότερο. Οι νέοι, ηλικίας 15 έως 29, καθιστούν την πιο 

δυναμική ομάδα κατανάλωσης με μεγάλη συχνότητα στις αγορές προϊόντων 

παγωτού και συνάμα εκδηλώνουν προθυμία στη δοκιμή νεοεισερχόμενων 

επωνυμιών χωρίς να επηρεάζονται από την αντίστοιχη τιμή του εκάστοτε 

προϊόντος. Η κατά κεφαλήν κατανάλωση εξακολουθεί να βρίσκεται σε πολύ 

χαμηλά επίπεδα σε σύγκριση με την Ευρώπη, ειδικά στις απομακρυσμένες από 

τα εμπορικά κέντρα της Κίνας περιοχές. Ο πιο δημοφιλής τύπος είναι με 

διαφορά το σκληρό παγωτό, ενώ προτιμώνται διάφανες συσκευασίες που 

μπορούν με σαφήνεια να αναδείξουν τη μορφή και ποιότητα του παγωτού. 

Γράφημα 10. Εξαγωγές Παγωτού των 28 Μελών Ε.Ε. στην Κίνα 

 

Σο εξαγόμενο παγωτό ευρωπαϊκής προέλευσης από τα 2,5 εκατ. κιλά το 2008 

σημείωσε ρυθμό αύξησης 3,34 ποσοστιαίων μονάδων στα 8,3 εκατ. κιλά το 

2018, ενώ ταυτόχρονα από τα 8,1 εκατ. ευρώ αυξήθηκε κατά 4,2 ποσοστιαίες 

μονάδες στα 35 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας με αυτόν τον τρόπο μια σταθερά 

αύξουσα πορεία εξαγωγών προς την ασιατική χώρα η οποία αδιαμφισβήτητα 

αναμένεται να παρουσιάσει μεγαλύτερο περιθώριο ανάπτυξης για του δυτικού 

τύπου παγωτά. Οι εγχώριες εταιρείες «Yili» και «Mengniu» από την Εσωτερική 
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Μογγολία αλλά και η «Bright Dairy» από τη αγκάη προσφέρουν παγωτά σε 

προσιτές τιμές, στοχεύοντας έτσι τη μερίδα καταναλωτών οι οποίοι είτε δεν είναι 

εξοικειωμένοι με τέτοιου είδους προϊόντα είτε δεν προθυμοποιούνται να 

διαθέσουν παραπάνω χρήματα για την αγορά ενός παγωτού, ενώ οι διεθνείς 

εταιρείες («Unilever», «Nestle», «Meiji», «Haagen-Dazs», «Dairy Queen», «Baskin 

Robbins», «Cold Stone») που έχουν εισχωρήσει στην κινεζική αγορά και 

αποτελούν ήδη τους επικείμενους ανταγωνιστές των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων 

παγωτού, προσφέρουν πιο ακριβά, όμοιων χαρακτηριστικών και γεύσης με 

εκείνα που συναντώνται στις δυτικές χώρες. 

Σα τελευταία έτη παρατηρείται η τάση των αποκαλούμενων «Ice bars», όπου 

δίνεται η ευκαιρία στο καταναλωτικό κοινό όχι μόνο να δοκιμάσει διαφορετικές 

και πρωτότυπες γεύσεις, αλλά ταυτόχρονα να απολαύσει το ποτό του 

συνομιλώντας με φίλους και λοιπούς πελάτες. Ενδεικτικό παράδειγμα, η 

λειτουργία των σύγχρονων καταστημάτων της «Magnum Pleasure» στη 

αγκάη και στο Πεκίνο, όπου οι ενδιαφερόμενοι πελάτες μπορούν να 

δημιουργήσουν με ποικίλους διαδραστικούς τρόπους το δικό τους (DIY) 

παγωτό χρησιμοποιώντας διαφορετικά συστατικά. 

Εν κατακλείδι, σημειώνεται σταδιακά αλλαγή των λόγων για τους οποίους οι 

κινέζοι καταναλωτές προβαίνουν στις αγορές προϊόντων παγωτού, 

ακολουθώντας τα δυτικά πρότυπα κατανάλωσης σε περιστάσεις εορτασμών, 

κοινωνικών εκδηλώσεων, γενεθλίων στα σπίτια τους ή σε χώρους 

διασκέδασης. Παράλληλα, πολλοί εκφράζουν την επιθυμία δοκιμής νέων 

γεύσεων, καινοτόμων, ποιοτικών και πιο υγιεινών προϊόντων όπως το 

παγωμένο γιαούρτι το οποίο γνώρισε τεράστια επιτυχία σε Ελλάδα και Ευρώπη 

την περασμένη δεκαετία. Σο συγκεκριμένο προϊόν αναμένεται να προσελκύσει 

περισσότερους καταναλωτές που αναζητούν υγιεινές εναλλακτικές καθώς αν 

και περιέχει υψηλότερο αριθμό θερμίδων από το παγωτό, είναι πολύ 

χαμηλότερο στο λίπος και επομένως θεωρείται υψηλής ποιότητας 

γαλακτοκομικό. 

Σ. ΑΝΣΑΓΩΝΙΜΟ 

Σ.1 Δομή Αγοράς – Δίκτυα Διανομής 

Ιδιαίτερα χρήσιμη για έναν νεοεισερχόμενο Έλληνα εξαγωγέα γαλακτοκομικών 

στην κινεζική αγορά είναι η ενημέρωση ως προς τα νέα για τα δυτικά πρότυπα 

εγχώρια κανάλια διανομής τα οποία, εν έτει 2018, αποτελούν αναπόσπαστο 

κομμάτι για την επιτυχή εξαγωγή και διείσδυση στην Κίνα. Η αυξανόμενη 

δημοτικότητα του ηλεκτρονικού εμπορίου σε συνδυασμό με την άνθηση της 

ζήτησης αγαθών από το εξωτερικό μπορεί να δημιουργεί αβεβαιότητα σχετικά 

με την προέλευση και ασφάλεια των προϊόντων, έχει οδηγήσει όμως σε 

ραγδαία αύξηση των πωλήσεων γαλακτοκομικών. Διαδικτυακοί μεσάζοντες οι 

οποίοι ζουν εκτός Κίνας και προτίθενται να αγοράσουν αγαθά για 

λογαριασμό καταναλωτών που ζουν εντός αυτής, ελεύθερες ζώνες εμπορίου 
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αλλά και διασυνοριακά κανάλια ηλεκτρονικού εμπορίου είναι μερικά μόνο από 

τα κανάλια διανομής που διαφοροποιούν την κινεζική αγορά από τις 

υπόλοιπες. Οι εταιρείες ηλεκτρονικού εμπορίου «JD.com» και «T-mall» της 

«Alibaba» κυριαρχούν στην ηλεκτρονική ζήτηση γαλακτοκομικών προϊόντων, 

καταλαμβάνοντας το 80% του συνόλου τόσο σε αξία όσο και σε όγκο 

πωλήσεων. Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, η εξελιγμένη αυτή μορφή 

εμπορίου στην Κίνα δε θα μπορούσε να μη βασίζεται και στο ηλεκτρονικό 

εμπόριο μέσω των κινητών τηλεφώνων τα οποία, ιδιαίτερα, η νέα γενιά κινέζων 

πολιτών στα αστικά κέντρα χρησιμοποιεί αδιάκοπα για την άμεση παραγγελία 

και αγορά καθημερινών αγαθών. 

Η κεντρική κυβέρνηση της Κίνας προσπαθώντας να ελέγξει  τις διασυνοριακές 

διαδικτυακές πωλήσεις και ταυτοχρόνως να πατάξει τη φοροδιαφυγή στην 

οποία επιδίδονται ορισμένοι διαδικτυακοί μεσάζοντες («daigou»), επέβαλε 

νέους κανονισμούς συμμόρφωσης των εισαγόμενων προϊόντων σύμφωνα με 

τις αντίστοιχες τοπικές απαιτήσεις ασφάλειας τροφίμων και συσκευασίας. 

Πλέον, μόνο τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στην επονομαζόμενη «θετική 

λίστα» που κοινοποίησε η κινεζική κυβέρνηση μπορούν να εισαχθούν μέσω 

διασυνοριακών πωλήσεων. Οι εξαγωγείς, οι οποίοι επιθυμούν να 

εκμεταλλευτούν τα νέα κανάλια διανομής και να στραφούν στις διασυνοριακές 

διαδικτυακές πωλήσεις, κρίνεται σκόπιμο να προβούν στην αναζήτηση 

εξειδικευμένων συμβούλων και αξιόπιστων συνεργατών στην Κίνα ούτως ώστε 

να ενημερωθούν για τα ανάλογα βήματα συμμόρφωσης που απαιτούνται σε 

κάθε περίπτωση, όσο διαρκεί τουλάχιστον η αβεβαιότητα σχετικά με την 

εφαρμογή των κινεζικών κανονισμών. 

Σ.2 Βαθμός υγκέντρωσης Επιχειρήσεων 

Όσον αφορά τα μερίδια αγοράς της εγχώριας αγοράς γαλακτοκομικών, οι 

κινεζικές εταιρείες και συγκεκριμένα η «Mengniu» και η «Yili» κατέχουν την 

πλειοψηφία στα συσκευασμένα αγαθά μακράς διάρκειας, στο γιαούρτι και στα 

πόσιμα γαλακτοκομικά με διαφορετικές γεύσεις. Ηγέτης της αγοράς επί του 

συνόλου είναι η «Bright Dairy & Food», με έδρα τη αγκάη, η οποία κατέχει 

συνάμα και το 50% του μεριδίου της αγοράς τυροκομικών, ενώ το 2018 ο 

όμιλος «Inner Mongolia Yili Industrial Group» συνέχισε να υπερέχει στα πόσιμα 

προϊόντα γάλακτος, κυρίως λόγω της ενίσχυσης της διακεκριμένης μάρκας 

«Satine». Σαυτόχρονα, η «NewHopeDairy» επωφελήθηκε άμεσα από την υψηλή 

ζήτηση φρέσκου γάλακτος, βλέποντας ολόκληρη τη γκάμα γαλακτοκομικών 

προϊόντων της να αναπτύσσεται καθ’ όλη τη διάρκεια του 2018. ε αυτό 

φυσικά συνέβαλε η εξαγορά πληθώρας τοπικών και περιφερειακών 

παραγωγών, η οποία διεύρυνε την εφοδιαστική αλυσίδα της εταιρείας και 

ενδυνάμωσε τη φήμη και τη δυνατότητά της για εξαιρετική διανομή φρέσκου 

γάλακτος στην κινεζική αγορά. Αξιοσημείωτη ανάπτυξη και ενίσχυση της θέσης 

της παρουσίασε η «Hebei Yangyuan Zhihui Beverage» χάριν στην αναβάθμιση 

του χαρτοφυλακίου των προϊόντων της, αλλά και την ανανέωση της εταιρικής 
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στρατηγικής της που στόχευσε τη νεότερη γενιά δυνητικών καταναλωτών με 

την έναρξη ελκυστικών, μοντέρνων προϊόντων. 

Σο 2018 σηματοδοτήθηκε από την ανάπτυξη προϊόντων γιαουρτιού μικρής 

συσκευασίας που εξυπηρετούν τις καταναλωτικές ανάγκες των κινέζων ως 

σνακ και ταυτόχρονα προσφέρουν μια νόστιμη αλλά υγιεινή καθημερινή 

επιλογή. Πρωτότυπες γεύσεις λάνσαραν όλες οι εταιρείες, με τις «Shijiazhuang 

Junlebao» και «Xinjiang Tianrun» να προωθούν το γιαούρτι με γεύση κίτρινου 

τυριού. Σο διαδεδομένο στην Κίνα γιαούρτι μακράς διάρκειας («ambient 

yoghurt»), το οποίο είναι πόσιμο και μπορεί να αποθηκευτεί και να συντηρηθεί 

σε θερμοκρασία δωματίου μακριά από ψυγείο, συνέχισε να προτιμάται όχι 

όμως το νεοεισαχθέν προϊόν «Momchilovtsi» της «Bright Dairy» το οποίο 

καταποντίστηκε από τα αντίστοιχα εδραιωμένα από το 2016 προϊόντα 

«Ambrosia» της «Yili» και «Just Yoghurt» της «Inner Mongolia Mengniu». Η 

«Nestlé» Κίνας συνέχισε να κυριαρχεί σε άλλα γαλακτοκομικά προϊόντα κυρίως 

λόγω της μεγάλης αναγνωρισιμότητας της επωνυμίας και της καλής φήμης, 

ενώ παράλληλα κατάφερε να αυξήσει το μερίδιό της ως απόρροια της 

απόσυρσης από την ασιατική αγορά το 2017 του μεγαλύτερου ανταγωνιστή 

της «Maxwell House (Mondelez China)». 

Σ.3 Παρουσία ελληνικών προϊόντων – μερίδιο αγοράς 

Ευκαιρίες για τους Έλληνες εξαγωγείς παρουσιάζονται στη αγκάη, στο Πεκίνο 

και στην Γκουανγκντόνγκ, όπου εδρεύουν όλοι οι κύριοι εισαγωγείς και 

διανομείς τροφίμων και ποτών, καθώς και οι μεγάλες αλυσίδες σούπερ-μάρκετ 

(εγχώριες και ξένες) και πολλά καταστήματα εισαγόμενων τροφίμων. Σα 

προϊόντα με τις καλύτερες προοπτικές διείσδυσης στην κινεζική αγορά είναι 

αυτά που συμβάλλουν στην υγεία και την ευζωία, έχουν μικρό και συνάμα 

πρωτότυπο σχήμα / φόρμα, καλαίσθητο σχεδιασμό και ελκυστική προς τον 

αγοραστή συσκευασία. 

Η Ελλάδα ως παραδοσιακή χώρα παραγωγής ιδιαίτερων τυροκομικών (φέτα, 

γραβιέρα, κτλ.) εξάγει σταθερά στην Κίνα και συγκεκριμένα, όπως φαίνεται από 

το Γράφημα 11., κατόρθωσε να διατηρήσει μια αυξητική έστω και μικρού 

μεγέθους τάση κατά τη διάρκεια των ετών 2008 - 2018. Από εξαγωγές τυριών 

αξίας 53 εκατ. ευρώ το 2008 κατέγραψε άνοδο έως το τελευταίο έτος της 

έρευνας κατά 5,3 ποσοστιαίες μονάδες σε 282 εκατ. ευρώ. Άξιος αναφοράς 

είναι και ο ρυθμός μεταβολής των ελληνικών εξαγωγών το 2018, όπου η 

ποσότητα των κιλών αυξήθηκε κατά 33% από το 2017 και η αξία σε ευρώ 

αντιστοίχως κατά 27%. 
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Γράφημα 11. Εξαγωγές Συροκομικών Προϊόντων Ελλάδας στην Κίνα 

Η αγορά της αγκάης αλλά και της ευρύτερης περιοχής φαίνεται θεωρητικά ότι 

παρουσιάζει ευκαιρίες για διείσδυση και τοποθέτηση ελληνικής φέτας. Σο 

ιδιαίτερα μεγάλο καταναλωτικό κοινό (26 εκατ. κάτοικοι), το σχετικά υψηλό 

διαθέσιμο εισόδημα, η αυξανόμενη τουριστική κίνηση, οι ταχέως 

αναπτυσσόμενες σχέσεις με το δυτικό τρόπο ζωής, ο διαρκώς αυξανόμενος 

αριθμός των κινέζων πολιτών που ταξιδεύουν στο εξωτερικό και η 

συνεπακόλουθη γνωριμία τους με άλλες γεύσεις, τάσεις και κουζίνες όπως η 

μεσογειακή, η πληθώρα των ξένων εστιατορίων και ξενοδοχείων πρώτης 

κατηγορίας όπου συχνά προσφέρονται δυτικά εδέσματα, αποτελούν 

παράγοντες που θα ευνοήσουν την κατανάλωση τυριού Υέτας στο μέλλον. 

Η ελληνική Υέτα έχει τη δυνατότητα εγκαθίδρυσης στην καταναλωτική 

συνείδηση των κινέζων πολιτών παρά τη σχετική της αλμυρότητα ως 

γαλακτοκομικό προϊόν, δεδομένου του ότι πολλές αλυσίδες αρτοποιίας 

αυξάνουν τη χρήση τυριού στα προϊόντα τους, περισσότερες οικογένειες έχουν 

ξεκινήσει να χρησιμοποιούν τυριά όταν μαγειρεύουν στο σπίτι και η 

κατανάλωση τυροκομικών όταν πίνουν κρασί αυξάνεται επίσης σε 

δημοτικότητα. Παρατηρώντας το ακόλουθο Γράφημα 12., διαπιστώνεται ότι η 

φέτα καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μερίδιο από τις ελληνικές εξαγωγές 

τυροκομικών προς την Κίνα και συγκεκριμένα το 61% του συνόλου της 

εξαγώγιμης ποσότητας τυριών το 2015, ποσοστό το οποίο σταδιακά αυξάνεται 

έως το 2018 κατακτώντας πλέον το 78% της αθροιστικής ποσότητας ελληνικών 

τυριών που εξάγονται προς την Κίνα. Εν έτει 2018, ο ρυθμός μεταβολής αξίας 

και ποσότητας ήταν θετικός κατά 28% και 40% αντιστοίχως, αγγίζοντας τα 213 

εκατ. ευρώ και τα 28 χιλιάδες κιλά. 
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Γράφημα 12. Η Υέτα ως μέρος των Εξαγωγών Συροκομικών Προϊόντων 

Ελλάδας στην Κίνα

 

Όσον αφορά, το παγκόσμιας φήμης ελληνικό γιαούρτι φαίνεται ότι ανακτά τη 

δυναμική του τόσο σε ποσότητα αλλά και αξία, παρουσιάζοντας ετήσια 

αύξηση το 2018 κατά 31% (34 χιλιάδες κιλά) και 55% (148 χιλιάδες ευρώ) 

αντίστοιχα. Η αξία εξαγωγής του ελληνικού γιαουρτιού στην Κίνα αυξήθηκε 

κατά 12,4 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ η ποσότητά του κατά 34 μονάδες. 

Γράφημα 13. Εξαγωγές Ελληνικού Γιαουρτιού στην Κίνα 
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Σ.4 Μέθοδοι εισόδου στην κινεζική αγορά & προωθητικές ενέργειες 

Η πλειονότητα των μη εγχώριων εταιρειών επιλέγει τοπικούς συνεργάτες 

(distribution partners) για την είσοδο και διανομή των προϊόντων στην Κίνα, οι 

οποίοι προβαίνουν στις κατάλληλες παραγγελίες και συγχρόνως συνδράμουν 

στις πωλήσεις μέσω διαφόρων καναλιών τοποθετώντας τα προϊόντα σε 

σουπερμάρκετ, χώρους εστίασης, εκθέσεις, καταστήματα φροντίδας παιδιών 

και πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου. Εφόσον οι πωλήσεις είναι 

ικανοποιητικές, οι τοπικοί συνεργάτες λαμβάνουν μέρος των κερδών, 

σύμφωνα με τη σύμβαση που έχουν υπογράψει με την αλλοδαπή εταιρεία 

συνεχίζοντας κατά αυτόν τον τρόπο να πραγματοποιούν παραγγελίες. Εάν οι 

πωλήσεις είναι χαμηλότερες από το αναμενόμενο, τότε αποστέλλουν τα 

προϊόντα πίσω στον εξαγωγέα ο οποίος συνήθως καλύπτει τα έξοδα 

μεταφοράς ή τα πουλούν με σημαντικά μειωμένες τιμές. Σο μοντέλο αυτό 

εξαγωγής προς την  Κίνα καθίσταται ως ένα ιδιαίτερα χρήσιμο και ασφαλή 

μοντέλο, ειδικά για τις νεοεισερχόμενες στην ασιατική αγορά επιχειρήσεις διότι 

δεν χρειάζεται να ταξιδεύουν τακτικά, να νοικιάζουν γραφείο ή να ιδρύσουν μια 

εταιρεία στην Κίνα εξοικονομώντας έτσι αρκετά χρήματα. Ωστόσο, το μοντέλο 

αυτό περιλαμβάνει και ορισμένες προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένων των 

δυσκολιών εύρεσης ενός αξιόπιστου συνεργάτη για τη διανομή των αγαθών, 

τον περιορισμό κατανόησης των αντιδράσεων της αγοράς στο προϊόν και 

συνάμα τον κίνδυνο ο συνεργάτης να μην προωθεί επαρκώς το προϊόν αλλά 

να εργάζεται για λογαριασμό ενός κινέζου ανταγωνιστή. Κατά την εξαγωγή 

προϊόντων στην Κίνα είναι σημαντικό να ληφθούν υπόψη τα δικαιώματα 

πνευματικής ιδιοκτησίας (Intellectual Property rights) και να κατοχυρωθεί ένα 

εμπορικό σήμα ενώ παράλληλα η συνεργασία με τοπικούς συνεργάτες ή 

υπαλλήλους για παροχή υποστήριξης σε θέμτατα κινεζικής γνώσης σε 

συνδυασμό με τη μελέτη και κατανόηση του ευρύτερου κινεζικού 

επιχειρηματικού περιβάλλοντος κρίνονται ως ζωτικής σημασίας για την επιτυχία 

ενός ξένου προϊόντος. 

Η δημιουργία ενός γραφείου – βάσης στην Κίνα είναι ένας άλλος τρόπος για 

τις εταιρίες στο εξωτερικό να ελέγχουν τη διαδικασία εξαγωγής, να προωθούν 

και να διανέμουν τα προϊόντα τους στην κινεζική αγορά. Πρόκειται για μία 

μακροπρόθεσμη στρατηγική η οποία θα πρέπει να εξεταστεί σοβαρά μόνο 

μετά την επιτυχή είσοδο ενός προϊόντος στην ασιατική αυτή αγορά και τη 

σταδιακή αύξηση των πωλήσεων. Η εκάστοτε εταιρεία θα μπορούσε να 

εξετάσει το ενδεχόμενο δημιουργίας κινεζικής βάσης και φυσικής παρουσίας 

προκειμένου να διατηρεί στενή σχέση με τους διανομείς, τους επιχειρηματικούς 

εταίρους και τους πελάτες της και συνάμα να παρακολουθεί την αντίδραση 

της εγχώριας αγοράς στα προϊόντα της. Από την άλλη, το κόστος που 

σχετίζεται με αυτή τη μέθοδο εισόδου είναι υψηλότερο από όταν 

χρησιμοποιείται ένας τοπικός συνεργάτης για διανομή. Η ίδρυση ενός 

Γραφείου Εκπροσώπησης (Representative Office) είναι συνήθως μια άλλη 

ευκολότερη εναλλακτική, η επιχειρηματική άδεια του οποίου όμως απαγορεύει 



Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στη αγκάη  ΕΡΕΤΝΑ ΑΓΟΡΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΚΛΑΔΟ ΣΩΝ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΩΝ ΣΗ Λ.Δ. ΣΗ 

ΚΙΝΑ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Τποθέσεων  

 

 
 31 

τη λήψη οποιωνδήποτε εσόδων ή / και την πώληση προϊόντων εντός της Κίνας, 

και έτσι μπορεί απλά να εξυπηρετήσει δράσεις έρευνας αγοράς ή προώθησης 

της κύριας επιχείρησης στο εξωτερικό. 

Οι κινεζικές πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου είναι άλλη μία αξιοσημείωτη 

επιλογή των ευρωπαϊκών μικρομεσαίων επιχειρήσεων καθώς μπορούν να 

λειτουργήσουν και ως ένας ευέλικτος τρόπος δοκιμής της αγοράς. Οι 

ηλεκτρονικές αγορές γίνονται ολοένα και πιο δημοφιλείς καθώς οι νέοι 

καταναλωτές λόγω του φόρτου εργασίας δεν έχουν ούτε το χρόνο ούτε και την 

ενέργεια να πραγματοποιήσουν τα ψώνια τους μέσω των παραδοσιακών 

αγορών που απαιτούν τη φυσική τους παρουσία. Αντ’ αυτού, χρησιμοποιούν 

εφαρμογές κινητών τηλεφώνων για την αγορά προϊόντων και την παράδοσή 

τους στα σπίτια τους ή στα γραφεία τους. Σα περιθώρια κέρδους για τις ξένες 

επιχειρήσεις αναμένεται να είναι χαμηλότερα από ότι εάν τα προϊόντα τους 

πωλούνταν σε σουπερμάρκετ διότι οι ηλεκτρονικές τιμές είθισται να είναι 

χαμηλότερες αφού πάγια έξοδα τοποθέτησης και τέλη καταχώρισης συνήθως 

είναι μηδαμινά.  

Οι ενδιαφερόμενες ευρωπαϊκές εταιρείες καλούνται να χρησιμοποιήσουν 

διαδικτυακές πλατφόρμες που ειδικεύονται σε συγκεκριμένες κατηγορίες 

προϊόντων, όπως για παράδειγμα την «Muying zhijia» και την «Red baby» οι 

οποίες εστιάζουν στην παροχή μητρικών και παιδικών προϊόντων ή την «Milk 

more» που ειδικεύεται στην πώληση τόσο διεθνών όσο και εγχώριων 

γαλακτοκομικών προϊόντων. Εν κατακλείδι, η πιο διαδεδομένη πλατφόρμα 

ηλεκτρονικού εμπορίου (B2C) της Κίνας, η «Tmall.com», δίνει τη δυνατότητα 

στις επιχειρήσεις να ανοίξουν ηλεκτρονικό κατάστημα προσεγγίζοντας 

κατευθείαν τους καταναλωτές, καθώς η επιλογή συνεργατών διανομής είναι 

προαιρετική και συνίσταται να χρησιμοποιηθεί μόνο σε περίπτωση ενίσχυσης 

της αναγνωρισιμότητας των προϊόντων στο ευρύ κινεζικό κοινό ηλεκτρονικών 

χρηστών. 

Ένας ακόμη απαραίτητος τρόπος προβολής και προώθησης ενός προϊόντος 

είναι η συμμετοχή σε Διεθνείς Εκθέσεις και προπαντός η συμμετοχή σε 

επιχειρηματικές αποστολές που διοργανώνονται από διάφορους ελληνικούς 

φορείς. Η σπουδαιότητα της κινεζικής οικονομίας είναι προφανής τόσο ως 

πηγή επενδύσεων για τη χώρα μας όσο και ως μια από τις βασικές αγορές – 

προορισμούς των ελληνικών εξαγωγών και ήδη τα τελευταία χρόνια έχει βρεθεί 

δικαίως στο επίκεντρο της οικονομικής διπλωματίας της Ελλάδας. Ο τεράστιος 

πληθυσμός, η ραγδαία οικονομική ανάπτυξη της χώρας, η σταθερή επί σειρά 

ετών αύξηση του μέσου κατά κεφαλήν εισοδήματος και η στροφή της μεσαίας 

τάξης στα δυτικά πρότυπα και προϊόντα, καθώς και η ανάπτυξη των δυτικών 

επαρχιών της Κίνας δείχνουν τις δυνατότητες για περαιτέρω αύξηση των 

ελληνικών εξαγωγών. Για την επίτευξη αυτών των στόχων απαιτείται 

συντονισμός των φορέων για κοινές και ομαδοποιημένες κατά τομέα 

εμπορικές αποστολές οι οποίες θα πρέπει να περιλαμβάνουν στο σχεδιασμό 

τους, πέραν των πόλεων του παραλιακού μετώπου, μεγάλες πόλεις της 
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κεντρικής και δυτικής Κίνας που έχουν ήδη αναπτυγμένη αστική τάξη η οποία 

ενδιαφέρεται για τα δυτικά ποιοτικά προϊόντα. Επιπροσθέτως, κρίνεται 

αναγκαίο να αξιοποιηθεί στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό η ευκαιρία πωλήσεων 

μέσω των μεγάλων ηλεκτρονικών καταστημάτων με την τοποθέτηση σε αυτά 

ελληνικών προϊόντων. Οι πωλήσεις μέσω διαδικτύου αποκτούν όλο και 

μεγαλύτερο ποσοστό των λιανικών πωλήσεων καθώς ο μέσος κινέζος 

καταναλωτής έχει μια εκπληκτική εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες. Η 

αξιοποίηση αυτή μπορεί να παρακάμψει ένα σημαντικό πρόβλημα για τον 

Έλληνα εξαγωγέα, την ανεύρεση δηλαδή αξιόπιστων δικτύων διανομής. 

Ζ. ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 

Ζ.1 Νομικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του κλάδου 

Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που επιθυμούν να εισέλθουν στην κινεζική αγορά 

γαλακτοκομικών οφείλουν να ακολουθήσουν απαραιτήτως τα «7 Βήματα 

Έναρξης Πωλήσεων Γαλακτοκομικών Προϊόντων στην Κίνα», όπως 

αποτυπώνονται παρακάτω: 

 Βήμα 1.Έλεγχος δυνατότητας εξαγωγής προϊόντων από τη χώρα σας προς 

την Κίνα. 

Από τον Ιανουάριο του 2013 κατέστη απαραίτητη, για την εξαγωγή ενός 

προϊόντος προς την Κίνα, η ύπαρξη ενός υπογεγραμμένου Πρωτοκόλλου – 

διμερούς συμφωνίας μεταξύ της χώρας εξαγωγής και της ασιατικής χώρας. Η 

κινεζική αρχή «AQSIQ –Administration of Quality Supervision, Inspection and 

Quarantine» η οποία είναι υπεύθυνη για την εποπτεία της ποιότητας, της 

επιθεώρησης και καραντίνας στην Κίνα σε συνδυασμό με το προαναφερθέν 

Πρωτόκολλο, απαιτεί και την ύπαρξη υγειονομικού πιστοποιητικού. 

 Βήμα 2.Εγγραφή ως παραγωγός και εξαγωγέας στους κινεζικούς 

οργανισμούς «AQSIQ» και «CNCA». 

Από τον Οκτώβριο του 2012 τόσο οι εξαγωγείς όσο και οι εισαγωγείς 

τροφίμων οφείλουν να εγγράφονται και να καταχωρούνται στο σύστημα 

εκτελωνισμού. Πρόκειται για μια απλή και γρήγορη διαδικασία η οποία κρίνεται 

αναγκαίο να ολοκληρωθεί σε διάρκεια πέντε ημερών. Η «AQSIQ» από το Μάιο 

του 2014 απαιτεί από τους παραγωγούς  γαλακτοκομικών προϊόντων να 

εγγράφονται στο ηλεκτρονικό της σύστημα πριν ξεκινήσουν την εμπορική 

αποστολή των αγαθών προς την Κίνα. 

 Βήμα 3.Ετικέτα προϊόντος σύμφωνα με τους κινεζικούς κανονισμούς. 

Ένα από τα πιο κρίσιμα θέματα στο οποίο οι εξαγωγείς θα πρέπει να 

επικεντρωθούν πριν από την έναρξη των πωλήσεων είναι η χρήση της ορθής 

ετικέτας για το εκάστοτε προϊόν, σύμφωνα με τις προδιαγραφές τις κινεζικής 

σήμανσης, ούτως ώστε να λάβουν την έγκριση των αρμόδιων αρχών για 

ορθό εκτελωνισμό. 
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 Βήμα 4.Προετοιμασία απαραίτητων εγγράφων για τη διαδικασία εξαγωγής - 

εισαγωγής 

Αφού εξασφαλιστεί ότι τόσο η εταιρεία όσο και τα αντίστοιχα προϊόντα της 

συμμορφώνονται με όλες τις απαιτήσεις για εξαγωγή στην Κίνα,  επιβάλλεται ο 

έλεγχος όλων των απαραίτητων για τη διαδικασία εισαγωγής - εξαγωγής 

εγγράφων. Προτείνεται ο ενδελεχής έλεγχος όλων των εγγράφων αναλυτικά 

στον ακόλουθο σύνδεσμο – ιστοσελίδα της ευρωπαϊκής επιτροπής 

(madb.europa.eu/madb). 

 Βήμα 5. Κινεζική Σελωνειακή Επιθεώρηση 

Μόλις τα εμπορεύματα φθάσουν σε κινεζικό λιμένα, οι αρχές θα ελέγξουν τη 

σήμανση / ετικέτα καθώς και τα συνοδευτικά έγγραφα. Εάν συμμορφώνονται 

με τους κανονισμούς, ο κινεζικός οργανισμός επιθεώρησης και καραντίνας 

«CIQ» προβαίνει στον έλεγχο καραντίνας του προϊόντος και έπειτα από μία 

επιτυχημένη πρώτη εισαγωγή, η εταιρεία εξαγωγής προστίθεται στην 

εγκεκριμένη λίστα επιτρέποντας κατά αυτόν τον τρόπο μελλοντικές αντίστοιχες 

εισαγωγές επί κινεζικού εδάφους. 

 Βήμα 6. Δασμοί και Υόροι 

Τπάρχουν συγκεκριμένοι δασμοί και φόροι για κάθε κωδικό «HS», ο οποίος 

μπορεί να αναζητηθεί από τον ακόλουθο ιστότοπο του κινεζικού κράτους 

(www.customs.gov.cn/customs). 

 Βήμα 7. Διανομή 

Μόλις τα εμπορεύματα περάσουν επιτυχώς από το κινεζικό τελωνείο, το 

επόμενο βήμα είναι η διανομή τους εντός της ενδοχώρας. υνήθως, υπάρχει 

ένας εισαγωγέας για κάθε γεωγραφική περιοχή ή πόλη που διανέμει τα 

προϊόντα σε λιανοπωλητές. 

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το νομικό πλαίσιο που διέπει τη 

λειτουργία του κλάδου παροτρύνεται η μελέτη του οδηγού/έρευνα αγοράς του 

Ευρωπαϊκού Κέντρου Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων για την εισαγωγή 

γαλακτοκομικών προϊόντων στην Κίνα (EUSME Centre 2014: «Importing Dairy 

Products into China»). Ο οδηγός αυτός επιχειρεί να εξηγήσει εις βάθος τα 

κύρια νομικά ζητήματα που αφορούν την εισαγωγή γαλακτοκομικών στην Κίνα, 

μελετώντας συγκεκριμένα προϊόντα και παραθέτοντας συναφείς εμπορικούς 

προβληματισμούς. Η συνεχής αλλαγή των κανονισμών εισαγωγής και της 

αντίστοιχης εφαρμογής τους στον τομέα των γαλακτοκομικών προϊόντων 

αποτελεί σύνηθες περιστατικό στην Κίνα το οποίο, όμως από το Μάιο του 2014, 

περιορίστηκε με την εφαρμογή νέων κανόνων. Οι επιχειρήσεις γαλακτοκομικών 

που επιθυμούν τόσο να εισχωρήσουν στην κινεζική αγορά όσο και να 

αποκτήσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα της απαιτητικής αυτής διαδικασίας, 

μπορούν μέσω του οδηγού αυτού να ενημερωθούν λεπτομερώς για όλα τα 

βήματα εξαγωγής στην Κίνα, τους σχετικούς κανονισμούς και τα ισχύοντα 

πρότυπα. 

https://madb.europa.eu/madb/
http://www.customs.gov.cn/tabid/67735/default.aspx
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Η. ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 

Η.1 Παράγοντες που επηρεάζουν ζήτηση - προσφορά 

Η κατανάλωση γαλακτοκομικών προϊόντων στην Κίνα αναμένεται να έχει 

ανοδική πορεία κυρίως λόγω της αύξησης του μέσου εισοδήματος των 

κινέζων πολιτών, της στροφής των καταναλωτών σε υγιεινά τρόφιμα, της 

βελτιστοποίησης της εφοδιαστικής αλυσίδας «ψυχρών» προϊόντων και 

προπαντός εξαιτίας του μεγάλου ενδιαφέροντος των πολιτών για τα δυτικά 

αγαθά, τόσο σε επίπεδο λιανικής αγοράς όσο και στις υπηρεσίες μαζικής 

εστίασης. Οι αγορές γαλακτοκομικών και βρεφικού γάλακτος της Κίνας 

αναμένονται να αναπτυχθούν γοργά, με την πλειονότητα όμως των 

μελλοντικών προμηθειών να παράγονται εγχώρια. Εκτός απρόοπτων 

συμβάντων, οι κινεζικές εταιρείες «Mengniu» και «Yili» θα συνεχίσουν να 

κατέχουν τα πλειοψηφικά μερίδια αγοράς στις κατηγορίες των φρέσκων και 

μακράς διάρκειας γάλακτος, στα γιαούρτια και στα πόσιμα εμπλουτισμένα με 

γεύσεις γαλακτοκομικά προϊόντα. Αν και ο ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης της 

Κίνας προβλέπεται να παραμείνει σχετικά επίπεδος, η γαλακτοκομική αγορά θα 

παρουσιάσει συνεχή άνοδο, αντανακλώντας ενδεχομένως τη σταδιακή 

εξάρτηση του κινεζικού έθνους στην αδιάκοπη κατανάλωση. 

Κρίνεται αναγκαίο να τονιστεί το γεγονός ότι η κεντρική κυβέρνηση της Κίνας 

θεωρεί τη γαλακτοβιομηχανία ως ακρογωνιαίο λίθο για τη δημιουργία ενός 

υγιούς και ισχυρού έθνους, προσπαθώντας διαρκώς να συμβάλλει στην 

ποιοτική αναζωογόνησή της. Σο ενδιαφέρον της κυβέρνησης εκφράστηκε τον 

Ιούνιο του 2018 με το γενικό γραφείο του Κρατικού υμβουλίου να εκδίδει την 

«Εγκύκλιο για την αναζωογόνηση της γαλακτοκομικής βιομηχανίας, τη 

διασφάλιση της ποιότητας και την ασφάλεια των γαλακτοκομικών προϊόντων» 

σύμφωνα με την οποία το 2025 θα πρέπει να υπάρξει πλήρης 

μετασχηματισμός, ευρύς εκσυγχρονισμός, βελτίωση της ποιότητας των 

αγροκτημάτων, των μεθόδων επεξεργασίας των γαλακτοκομικών καθώς και 

της βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας της Κίνας η οποία προτίθεται να 

διαδραματίσει στρατηγικό ρόλο σε παγκόσμιο επιχειρηματικό επίπεδο. 

Με οδηγό την ακμάζουσα οικονομία, την επιτάχυνση της παγκοσμιοποίησης 

και την αυξανόμενη ευαισθητοποίηση για θέματα υγείας, ο μελλοντικός 

μετασχηματισμός των  γαλακτοκομικών προϊόντων για εξαγωγή προς την Κίνα 

θα επικεντρωθεί κυρίως στη διαφορετικότητα των γεύσεων, την ποιότητα και 

την ποικιλία των προϊόντων. Σα γαλακτοκομικά μακράς διάρκειας που 

μπορούν να αποθηκευτούν και να συντηρηθούν σε θερμοκρασία δωματίου 

μακριά από ψυγείο θα συνεχίσουν να αποτελούν τάση για τους κινέζους 

καταναλωτές τα ακόλουθα χρόνια, ενώ τα φρέσκα γαλακτοκομικά θα 

επεκτείνουν το μερίδιό τους στην αγορά όπως και τα οργανικά, βιολογικά, 

χωρίς συντηρητικές ουσίες προϊόντα γάλακτος που αναμένεται να συνδεθούν 

περισσότερο με την καταναλωτική συνείδηση του κινεζικού λαού. 
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Η.2 Προοπτικές ελληνικών προϊόντων 

Μελλοντικές ευκαιρίες αύξησης της ζήτησης των γαλακτοκομικών και 

συγκεκριμένα του γάλακτος, της βρεφικής σκόνης γάλακτος και των τυριών 

αναμένονται με βεβαιότητα στις πόλεις δεύτερης και τρίτης βαθμίδας αφού 

πλέον οι αγορές της αγκάης, του Πεκίνου και της Γκουανγκντόνγκ είναι 

ιδιαίτερα ανταγωνιστικές, οι καταναλωτές πιο επιλεκτικοί όσον αφορά τις 

διεθνείς επωνυμίες και κατά συνέπεια η απόκτηση ενός μεριδίου αγοράς ακόμη 

πιο δύσκολη. Αντίθετα, οι πόλεις δεύτερης και τρίτης βαθμίδας προσφέρουν 

δυνητικά μεγαλύτερες επιχειρηματικές ευκαιρίες καθώς οι κάτοικοί τους όχι 

μόνο παρουσιάζουν εισοδήματα με υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης από ό,τι 

αυτά των πόλεων πρώτης βαθμίδας, αλλά ταυτόχρονα εστιάζουν ολοένα και 

περισσότερο σε θέματα υγείας αυξάνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την τάση 

κατανάλωσης προϊόντων δυτικών τύπων. 

Μια ακόμη ευκαιρία περαιτέρω ανάπτυξης των ελληνικών εξαγωγών προς την 

Κίνα συναντάται στη αγκάη και συγκεκριμένα μέσω της εκμετάλλευσης της 

υπάρχουσας από το 2013 Ζώνης Ελεύθερου Εμπορίου (Shanghai Free Trade 

Zone), η οποία παρέχει πολλαπλά κίνητρα στις ευρωπαϊκές μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις ούτως ώστε να ξεκινήσουν τις εξαγωγές προς την Κίνα. Σο μοντέλο 

«FTZ» επιτρέπει την αποθήκευση προϊόντων στη ζώνη ελεύθερου εμπορίου με 

ειδικό «bonded» καθεστώς. Η ελληνική γαλακτοκομική βιομηχανία μπορεί να 

επωφεληθεί από την επιλογή αυτού του μοντέλου, διότι όχι μόνο η ετικέτα αλλά 

και η συσκευασία των προϊόντων μπορούν να δημιουργηθούν εντός του 

ειδικού εμπορικού χώρου, μειώνοντας σημαντικά τα αντίστοιχα κόστη. 

Επιπροσθέτως, ο έλεγχος και η επιθεώρηση της ποιότητας των προϊόντων 

μπορούν να διεξαχθούν εντός της Ζώνης Ελεύθερου Εμπορίου με χαμηλότερο 

κόστος επιταχύνοντας τις εκάστοτε διαδικασίες εκτελωνισμού. ημειώνεται ότι 

εάν μια εταιρεία επιλέξει τη σύστασή της εντός της ζώνης αυτής είναι αρκετά 

πιθανό να λάβει επιπλέον οφέλη, όπως δωρεάν μεταφορές χρημάτων μεταξύ 

της Κίνας και των ξένων χωρών. 

Ένα εναλλακτικό μοντέλο που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και σημαντικές 

ευκαιρίες για τις νεοεισερχόμενες ευρωπαϊκές εταιρείες γαλακτοβιομηχανίας 

είναι οι διασυνοριακές διαδικτυακές πωλήσεις, όπως έχει αναφερθεί ξανά σε 

προηγούμενο κεφάλαιο της έρευνας του Γραφείου μας. Σο επονομαζόμενο 

«cross-border online business model» αποτελεί το μέλλον του παγκόσμιου 

εμπορίου και στην προκειμένη περίπτωση της Κίνας, όπου ήδη εφαρμόζεται με 

αρκετή επιτυχία, επιτρέποντας όλα τα προϊόντα να παραγγέλνονται σε 

απευθείας σύνδεση και να παραδίδονται από χώρες του εξωτερικού. Κατά 

αυτόν τον τρόπο, οι κινέζοι καταναλωτές έχουν πρόσβαση σε προϊόντα που 

δεν είναι διαθέσιμα στην Κίνα με χαμηλότερη από ότι συνήθως τιμή. Οι 

διασυνοριακές αυτές πλατφόρμες οφείλουν να πληρούν τις απαιτήσεις που 

καθορίζονται από τους εγχώριους κανονισμούς εμπορίου, 

συμπεριλαμβανομένων των προδιαγραφών σήμανσης, πιστοποίησης και 

καταχώρησης. 
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Οι ελληνικές επιχειρήσεις καλούνται να επισκεφθούν την αγορά είτε 

συμμετέχοντας στις Διεθνείς Εκθέσεις Σροφίμων είτε κατ’ ιδίαν και να 

επιχειρήσουν κατ’ αρχή να μελετήσουν εκ του σύνεγγυς τις καταναλωτικές 

ανάγκες, να συζητήσουν τις προοπτικές εμπορικών συνεργασιών, να 

αναζητήσουν τοπικούς συνεργάτες και να πείσουν εν τέλει με την παρουσία 

τους τους κινέζους εμπόρους και καταναλωτές για τη γνησιότητα, τα 

αναμφισβήτητα πλεονεκτήματα και τη θρεπτική αξία των μοναδικών ελληνικών 

προϊόντων. Από την πλευρά μας, ως Γραφείο Εμπορικών και Οικονομικών 

Τποθέσεων, είμαστε στη διάθεση όλων των ενδιαφερομένων επιχειρήσεων και 

φορέων για την οργάνωση και πραγματοποίηση όλων των σχεδιαζόμενων 

ενεργειών τους με στόχο την παρουσίαση, προβολή και διείσδυση των 

ελληνικών γαλακτοκομικών προϊόντων στην εγχώρια αγορά. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

Α. Προϊόντα Κύριων Κινεζικών Γαλακτοβιομηχανιών 

«Bright Dairy» 

 

«Mongolia Yili Industrial Group» 
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«China Megniu» 

 

Β. Κύριοι Κινεζικοί Υορείς & Τπηρεσίες στη Βιομηχανία Γαλακτοκομικών 

AQSIQ: The General Administration of Quality Supervision, Inspection and 

Quarantine. 

Η κινεζική αυτή αρχή ελέγχει τη συνολική διαδικασία επιθεώρησης των 

εισαγόμενων προϊόντων στην Κίνα στοχεύοντας στη διασφάλιση των κανόνων, 

των νόμων και των κανονισμών σύμφωνα με τους οποίους το εκάστοτε 

εμπόρευμα οφείλει να συμμορφώνεται.(http://www.aqsiq.gov.cn/) 

CIQ: China Inspection and Quarantine Services.  

Ο Οργανισμός Επιθεώρησης και Καραντίνας αποτελεί καίριο τμήμα του 

«AQSIQ» και εν γένει ασχολείται με τις επιθεωρήσεις και τους ελέγχους 

καραντίνας σε αεροδρόμια και λιμένες, διαδραματίζοντας κατά αυτόν τον 

τρόπο σημαντικό ρόλο στη διαδικασία των εξαγωγών προς την 

Κίνα.(http://en.ciqcid.com/) 

CNCA:Certification and Accreditation Administration of the People’s 

Republic of China. 

Ο Οργανισμός Πιστοποίησης και Διαπίστευσης του κινεζικού κράτους είναι 

υπεύθυνος για την κατάρτιση και έκδοση κανονισμών που αφορούν το 

σύνολο των εμπορικών διαδικασιών και της εφοδιαστικής αλυσίδας. 

(http://www.cnca.gov.cn/cnca/) 

http://www.aqsiq.gov.cn/
http://en.ciqcid.com/
http://www.cnca.gov.cn/cnca/
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GAC: General Administration of Customs of the People’s Republic of China.  

Ο τελωνειακός οργανισμός της Κίνας είναι η υπηρεσία που εποπτεύει τα 

εισερχόμενα και εξερχόμενα εμπορεύματα μέσω των λειτουργιών τελωνειακού 

ελέγχου, συλλογής εσόδων, καταπολέμησης του λαθρεμπορίου και συλλογής 

στατιστικών για το εμπορικό ισοζύγιο. (http://english.customs.gov.cn/) 

MOFCOM: Ministry of Commerce of the People’s Republic of China. 

Πρόκειται για το Τπουργείο Εμπορίου της Κίνας το οποίο είναι υπεύθυνοκαιγια 

την έκδοση των απαραίτητων αδειών για τα γαλακτοκομικά προϊόντα. 

(http://english.mofcom.gov.cn/) 

SFDA: The State Food and Drug Administration. 

Η κρατική υπηρεσία τροφίμων και φαρμάκων διαμορφώνει πολιτικές και 

προγράμματα για τη χορήγηση φαρμάκων, ιατροφαρμακευτικών προϊόντων, 

τροφίμων υγείας και καλλυντικών, ενώ συγχρόνως ασχολείται και με την 

ασφάλεια κατανάλωσης /χρήσης των τροφίμων και την εφαρμογή των 

αντίστοιχων κανονισμών. 

(http://www.sfda.gov.cn/WS01/CL0001/) 

SAIC: The State Administration for Industry and Commerce of the People’s 

Republic of China. 

Ο κρατικός οργανισμός διαχείρισης της Βιομηχανίας και του Εμπορίου της 

Κίνας ρυθμίζει την αγορά μέσω της διοικητικής παρέμβασης, καταρτίζει 

σχετικούς νόμους και κανόνες, και θεσπίζει κανονισμούς και πολιτικές για την 

ομαλή διαχείριση της βιομηχανίας και του εμπορίου εντός της Κίνας. 

(http://www.saic.gov.cn/) 

 

Γ.Εμπορικά&ΒιομηχανικάΕπιμελητήρια 

All-China Federation of Industry and Commerce (ACFIC) 

No.70, West Deshengmen Street, Xicheng District, Beijing 

Tel: 0086-10-58050738 

Email: acfic@acfic.org.cn, 

Web: http://www.chinachamber.org.cn/ 

China Chamber of International Commerce 

No.1 Fuxingmenwai Street, Beijing 

Tel: +86 10 68013344, 68034830, F: 68030747, 68011370 

Web: www.ccpit.org/ 

EU CHAMBER OF COMMERCE CHINA 

Beijing Lufthansa Center, Office C412, 50 Liangmaqiao Road, Beijing 

http://english.customs.gov.cn/
http://english.mofcom.gov.cn/
http://www.sfda.gov.cn/WS01/CL0001/
http://www.saic.gov.cn/
mailto:acfic@acfic.org.cn
http://www.chinachamber.org.cn/
http://www.ccpit.org/
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Tel: +86 (10) 6462 2066, Fax +86 (10) 6462 2067, 

E-mail: euccc@europeanchamber.com.cn 

EU CHAMBER OF COMMERCE IN SHANGHAI 

No.333 Huaihai Middle Rd, HuaiHai Lu DongDuan, Lu Wan Qu, Shanghai 

Web: www.europeanchamber.com.cn 

Delegation of the European Union to China 

2nd Floor, Entrance D, Qian Kun Mansion, Sanlitun Xi Liu Jie, Beijing 

Tel: +86-10-84548111 (direct line) 

E-mail: Sonia.ROZADA-MARTINEZ@eeas.europa.eu 

China Chamber of Commerce for Import/Export of Foodstuffs, Native Produce, 

and Animal By-products 

No.95,BeiheyanDajieDongchengqu, Beijing  

Tel: +86-10 65132569, 6513 6677 

Shanghai Federation of Industry and Commerce 

Tel: +86-21-63373169 

Web:http://www.sfic.org.cn/ 

Chamber of International Commerce Shanghai 

Tel.: +86-21-63878173 

E-mail: msc@coicsh.com 

Web:http://www.coicsh.com/ 

 

Δ.Κινεζικές Ενώσεις Γαλακτοκομικού Σομέα 

China Dairy Industry Association  

B22, Fuwai Street, Xicheng, Beijing  

Tel: 010-68396515  

Web:http://www.cdia.org.cn 

Dairy Association of China  

Henanzhen, De shengmenwai, Beijing  

Tel: 010-62948006/25  

Web:www.dac.com.cn 

Shandong Dairy association  

Room 204, No.68 weicun, Jinan  

mailto:euccc@europeanchamber.com.cn
mailto:Sonia.ROZADA-MARTINEZ@eeas.europa.eu
http://www.sfic.org.cn/
mailto:msc@coicsh.com
http://www.coicsh.com/
http://www.cdia.org.cn/
http://www.dac.com.cn/
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Tel：0531-87198776  

Web:http://www.sdnaiye.com 

Shanghai Dairy Association  

Room 211, 213, 578 Huayou Road, Qibaozhen, Minhang, Shanghai  

Tel: 021-56033018、56031169  

Web:www.dairy-business.com 

Dairy Association of Shenzhen  

No.1, Room118, aidi Plaza, binhe, futian, Shenzhen  

Tel：0755-25161529  

Web:www.szny.org 

Dairy Association of XinJiang Uygur Autonomous Region  

No 1, Xijiang Karamay Road, 43, Urumqi City.  

Tel: 0991-4643803  

Web:www.xjxmt.gov.cn 

Dairy Association of Inner Mongolia  

No.70, Wulanchabu, Hohhot 

Tel:04715801761  

Web:http://nmt.nmg.gov.cn/ 

 

Ε. χετικοί Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί 

EUSMECENTRE 

http://www.eusmecentre.org.cn/ 

EUROPEAN UNION CHAMBER OF COMMERCE IN CHINA 

http://www.euccc.com.cn/ 

CHINA IPR SME HELPDESK 

http://www.china-iprhelpdesk.eu/en 

MARKET ACCESS DATABASE 

http://madb.europa.eu/ 

 

 

http://www.sdnaiye.com/
http://www.dairy-business.com/
http://www.szny.org/
http://www.xjxmt.gov.cn/
http://nmt.nmg.gov.cn/
http://www.eusmecentre.org.cn/
http://www.euccc.com.cn/
http://www.china-iprhelpdesk.eu/en
http://madb.europa.eu/
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