
ISO 9001:2008 ΓΕΝ 30 - 02 

 

                

 

         Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στη Σαγκάη 

         Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων 

       

 

EΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΟΥΝΑ ΣΤΗ Λ.Δ. 
ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

Η παρούσα Έρευνα Αγοράς αφορά τους ακόλουθους κωδικούς της Συνδυασμένης 

Ονοματολογίας (Combined Nomencature): HS [43.01], HS [43.02], HS [43.03] 

 

 

 

 

 

Εκπόνηση Μελέτης  

Δημήτριος Μίχας, Γενικός Σύμβουλος Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Β’  

Αριστείδης Γεωργόπουλος, Επιστημονικός Συνεργάτης Γραφείου ΟΕΥ 

 

 

 

Σαγκάη, Δεκέμβριος, 2020 



Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στη Σαγκάη  
  ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΟΥΝΑ ΣΤΗ Λ.Δ. ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ 

Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων  

 

 
 2 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  

Α.  ΚΙΝΑ – Στοιχεία Γεωγραφίας & Πληθυσμός ...................................................... 3 

Β. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ................................................................................... 4 

Β.1 Περιγραφή Κλάδου – Γενικά Χαρακτηριστικά .............................................. 4 

Β.2 Ιστορική Αναδρομή ....................................................................................... 6 

Γ. ΠΡΟΣΦΟΡΑ .......................................................................................................... 6 

Γ.1 Δομή Παραγωγής ......................................................................................... 6 

Γ.2 Εξέλιξη Παραγωγής ....................................................................................... 8 

Γ.3 Παραγωγική Δυναμικότητα Κλάδου ............................................................. 8 

Γ.4 Προοπτικές στην εξέλιξη της παραγωγής .................................................... 9 

Δ. ΖΗΤΗΣΗ ............................................................................................................... 10 

Δ.1 Αγοραστική Συμπεριφορά ......................................................................... 10 

Δ.2 Προοπτικές στην Εξέλιξη της Ζήτησης ....................................................... 11 

Ε. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ........................................................................................ 12 

Ε.1 Ροές Εμπορίου Γούνας ................................................................................ 12 

Ε.2 Ανάλυση Ευρωπαϊκών Εξαγωγών ............................................................. 13 

Ε.3 Δασμολογικό καθεστώς ............................................................................. 20 

ΣΤ. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ............................................................................................... 20 

ΣΤ.1 Δομή Αγοράς – Δίκτυα Διανομής ............................................................. 20 

ΣΤ.2 Βαθμός Συγκέντρωσης Επιχειρήσεων ....................................................... 20 

ΣΤ.3 Παρουσία Ελληνικής Γούνας – Μερίδιο Αγοράς ..................................... 21 

ΣΤ.4 Μέθοδοι εισόδου στην κινεζική αγορά & προωθητικές ενέργειες ........... 23 

ΣΤ.5 Δυναμική Συνθηκών Ανταγωνισμού ......................................................... 25 

Ζ. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ............................................................................................. 25 

Ζ.1 Νομικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του κλάδου ................................ 25 

Η. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ................................................................................................ 27 

Η.1 Παράγοντες που επηρεάζουν ζήτηση – προσφορά ................................ 27 

Η.2 Προοπτικές ελληνικών προϊόντων ............................................................. 27 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ .......................................................................................................... 29 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ........................................................................................................ 34 

 



Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στη Σαγκάη  
  ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΟΥΝΑ ΣΤΗ Λ.Δ. ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ 

Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων  

 

 
 3 

Α.  ΚΙΝΑ – Στοιχεία 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. Συνορεύει 

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

Αφγανιστάν, Τατζικιστάν, 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. Το γεωφυσικό 

ανάγλυφο αποτελείται από βουνά, υψίπεδα, ερήμους δυτικά και πεδινές 

εκτάσεις, λόφους και ποτάμια δέλτα ανατολικά. Το καλλιεργήσιμο έδαφος 

φθάνει στο 11,62% του συνόλου της χώρας. 

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

2019, ανερχόταν σε περίπου 1,433 δις κατοίκους. Σε ότι αφορά την κατανομή 

ανά φύλο, ο άρρεν πληθυσμός ανερχόταν σε 735,62 εκατ. και ο γυναικείος σε 

698,15 εκατ. Oι μεγαλύτερες πόλεις της χώρας είναι η Σαγκάη, το Πεκίνο, 

η Γκουανγκντόνγκ, η Σέντζεν, το Τσονγκτσίνγκ 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. 

Η Σαγκάη βρίσκεται σε 31'14' γεωγραφικό πλάτος και 121'29' γεωγραφικό 

μήκος, στην δυτική όχθη του Ειρηνικού Ωκεανού και στα ανατολικά παράλια 

της Ασίας. Συνορεύει με τις επαρχίες Τζιάνγκσου και Τζετζιάνγκ, βόρεια, νότια 

και δυτικά, βρέχεται από την Θάλασσα της Κίνας στα ανατολικά και από τον 

Κόλπο Χάνγκτζοου στα νότια. Βόρεια της πόλης, ο ποταμός Γιανγκτσέ εκβάλλει 

στην Θάλασσα της Κίνας. Η Σαγκάη βρίσκεται επίσης στη μέση περίπου της 

κινεζικής ακτογραμμής. Χάρη στην πλεονεκτική γεωγραφική θέση της η Σαγκάη 

είναι ένας σημαντικός παραθαλάσσιος και παραποτάμιος λιμένας, 

προσφέροντας εύκολη πρόσβαση σε μια αχανή ενδοχώρα. Η πόλη 

απολαμβάνει διοικητική αυτοτέλεια, αναφερόμενη άμεσα στην κεντρική 

κυβέρνηση, επέχει θέση επαρχίας και περιλαμβάνει 16 περιφέρειες και 3 

κομητείες.  

Λόγω της συνεχούς εισροής πληθυσμού στην πόλη από άλλες περιοχές της 

χώρας, ο πληθυσμός της Σαγκάης αυξάνεται διαρκώς. Στα τέλη του 2019, οι 
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μόνιμοι κάτοικοι της πόλης αριθμούσαν 14,4 εκ. ενώ σε κάθε τετραγωνικό 

χιλιόμετρο της πόλης διέμεναν κατά μέσο όρο 2.059 μόνιμοι κάτοικοι. 

Συμπεριλαμβανομένων 9,88 εκ. μεταναστών, ο συνολικός πληθυσμός της 

πόλης ανέρχεται σε 24,28 εκ. κατοίκους. 

Το 2019, το ΑΕΠ της Σαγκάης ανήλθε σε €475,6 δις αυξημένο κατά 18,7% έναντι 

του 2018, ενώ το κατά κεφαλήν ΑΕΠ ξεπέρασε τα €19.000, φθάνοντας για 

πρώτη φορά στο επίπεδο των ανεπτυγμένων οικονομιών. Ο μέσος όρος 

ίδρυσης νέων επιχειρήσεων ανά εργάσιμη ημέρα είναι 1.332. Ο συνολικός 

όγκος εμπορίου μέσω του τελωνείου της Σαγκάης ανήλθε σε €1,05 τρις, 

αυξημένος κατά 7% σε σύγκριση με το 2018. Η αύξηση του εμπορικού όγκου 

δικαιολογείται από την ύπαρξη του Λιμένα της Σαγκάης, ο οποίος για μία 

ακόμη χρονιά εδραιώνεται ως ο μεγαλύτερος κόμβος διεθνούς εμπορίου. Η 

Σαγκάη κατατάσσεται δεύτερη παγκοσμίως σε πυκνότητα /ύπαρξη 

λιανοπωλητών. 

Τέλος, η Σαγκάη συνιστά πόλη στρατηγικής σημασίας, με ισχυρά 

πλεονεκτήματα και ιδιαίτερα δεκτικό επενδυτικό περιβάλλον. Η εξωστρέφεια και 

η καινοτομία είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της οικονομίας της που την 

καθιστούν στρατηγικό εφαλτήριο του εγχώριου και διεθνούς κεφαλαίου και της 

επιχειρηματικότητας για την ανάπτυξή τους τόσο στην τοπική, όσο και στη 

διεθνή αγορά.    

 

Β. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

Β.1 Περιγραφή Κλάδου – Γενικά Χαρακτηριστικά 

Ο κλάδος και το εμπόριο προϊόντων γούνας χαρακτηρίζεται από υψηλή 

διεθνοποίηση καθώς αγρότες, εκτροφείς, κτηνίατροι, σχεδιαστές, 

κατασκευαστές, οίκοι δημοπρασιών, χονδρέμποροι, λιανοπωλητές, αγοραστές, 

οίκοι μόδας και εμπορικές ενώσεις από όλον τον κόσμο συνδέονται άμεσα, 

καθιστώντας τον κλάδο ως έναν από τους πιο ανθεκτικούς από οικονομική 

άποψη στον τομέα της λιανικής. Το 85% των προϊόντων γούνας προέρχεται 

από εκτροφεία, ενώ μόλις το 15% από μη απειλούμενους υπό εξαφάνιση, 

άγριους πληθυσμούς γουνοφόρων ζώων. Σύμφωνα με τους γουνοποιούς, η 

γούνα αποτελεί φυσικό, ανακυκλώσιμο και πλήρως βιοδιασπώμενο προϊόν, σε 

αντίθεση με τα συνθετικά υποκατάστατα της τα οποία αποτελούν προϊόντα 

μαζικής παραγωγής με χημική βάση το πετρέλαιο και άλλες συνθετικές ουσίες. 

Σημειώνεται ότι και ο χρωματισμός της γούνας υπόκειται στους ίδιους 

κανονισμούς που ισχύουν και για την βιομηχανική επεξεργασία δέρματος, ενώ 

η χρήση και εισαγωγή χημικά επεξεργασμένων προϊόντων γούνας στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση περιορίζεται από το αυστηρό πλαίσιο της συμφωνίας 

«REACH». 

Η ανθεκτικότητα που έχει επιδείξει ο κλάδος καθ’ όλη τη διάρκεια των δεκαετιών, 

εν μέσω πολλαπλών οικονομικών διακυμάνσεων, μπορεί εύκολα να εξηγηθεί 
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από το γεγονός ότι η γούνα είναι εξίσου ανθεκτική, διατηρεί την υφή για πολλά 

χρόνια, ενώ σε αντίθεση με άλλα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα μπορεί τόσο 

να επαναχρησιμοποιηθεί (να κοπεί και σχεδιαστεί εξαρχής) όσο και να 

μεταβιβαστεί από γενιά σε γενιά. 

Γράφημα 1. Διάρθρωση Εμπορικής Λειτουργίας Κλάδου της Γούνας

 

Πηγή (Επεξεργασία Στοιχείων): Fur Supply Chain, (2019), www.businessoffur.com/fur-supply-chain. 

Η παραγωγική διαδικασία περιλαμβάνει την εκτροφή γουνοφόρων ζώων σε 

ειδικά διαμορφωμένες φάρμες, την εκδορά, τη δέψη μαζί με το τριχωτό μέρος, 

τη βαφή ή μη του τριχώματος, τη συρραφή, τη συσκευασία και την εμπορία. 

Παρά το γεγονός ότι η γουνοποιία αποτελεί μία παραδοσιακή δραστηριότητα, 

ο κλάδος είναι έντονα διεθνοποιημένος και όπως απεικονίζεται στο Γράφημα 1., 

αρκετά σύνθετος καθώς στην παραγωγική διαδικασία παρεμβάλλονται στάδια 

που βρίσκονται σε διαφορετικές χώρες και απαιτούν ιδιαίτερη τεχνογνωσία. 

Συγκεκριμένα, η εκτροφή γουνοφόρων ζώων πραγματοποιείται σε χώρες που 

διαθέτουν κατάλληλες κλιματολογικές συνθήκες, τεχνογνωσία και παράδοση, 

εν συνεχεία η ταξινόμηση, πιστοποίηση και διαμόρφωση των τιμών των 

γουνοδερμάτων λαμβάνει χώρα σε οίκους δημοπρασίας χωρών όπως η 

Δανία, η Φινλανδία, οι Η.Π.Α. και ο Καναδάς, προς τους οποίους εξάγονται και 

τα ελληνικά γουνοδέρματα ακόμη και εάν αξιοποιηθούν στη συνέχεια από την 

ελληνική γουνοποιία. Η δέψη και βαφή γίνεται είτε στις χώρες εκτροφής είτε στις 

χώρες κατασκευής ενδυμάτων από γούνα, η κατασκευή σε χώρες που 

διαθέτουν παράδοση και τεχνογνωσία, ενώ η διάθεση των προϊόντων γίνεται 

http://www.businessoffur.com/fur-info/fur-supply-chain/
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στη διεθνή αγορά (χώρες κατανάλωσης, διεθνή κέντρα μόδας ή σημαντικοί 

τουριστικοί προορισμοί). Οι κύριες χώρες εισαγωγής προϊόντων γούνας είναι 

η Ρωσία, η Βόρεια Αμερική, οι Σκανδιναβικές χώρες, η Γερμανία, η Ιταλία, η 

Ισπανία, η Γαλλία, ενώ τα τελευταία έτη παρατηρείται σημαντική αύξηση της 

ζήτησης στην Κίνα, την Ιαπωνία και τη Ν. Κορέα. 

Την τελευταία πενταετία η Κίνα όχι μόνο εισάγει τη μεγαλύτερη ποσότητα 

προϊόντων γούνας από οποιαδήποτε άλλη χώρα στον κόσμο αλλά 

ταυτόχρονα παράγει (περίπου 85% της παγκόσμιας παραγωγής) τα 

περισσότερα προϊόντα, διατηρώντας τα ηνία και στην εκτροφή γουνοφόρων 

ζώων. Η κινεζική ζήτηση καλύπτει το 80% της εγχώριας παραγωγής, ενώ 

σύμφωνα με προβλέψεις η ζήτηση για εισαγόμενη γούνα αναμένεται να 

αυξηθεί περαιτέρω.  

Β.2 Ιστορική Αναδρομή 

Τις τελευταίες δεκαετίες, η Κίνα κατόρθωσε να μεταβεί από μια χώρα στην 

οποία η ζήτηση για γούνα περιοριζόταν αποκλειστικά στις βορειοανατολικές, 

ψυχρές περιοχές, σε μια χώρα στην οποία η παραγωγή γούνας ακολουθεί τα 

πρότυπα και τους ρυθμούς της οικονομικής ανάπτυξης και της εθνικής 

κατανάλωσης αντιστοίχως. Η εκτροφή γουνοφόρων ζώων ξεκίνησε σταδιακά 

από το 1956 και έπειτα, με στόχο την ενίσχυση της κινεζικής οικονομίας ενώ μια 

σειρά από πρωτοβουλίες όπως η εισαγωγή ζωντανών βιζόν και αλεπούδων 

από τη Ρωσία, την Αμερική και τις Σκανδιναβικές χώρες, στόχευσαν στην 

ενίσχυση της αναπαραγωγής και κατ’ επέκταση του εμπορικού αποθέματος 

γουνοδερμάτων. Το 1980 και 1990, η κινεζική γουνοποιία αναπτύχθηκε με 

ραγδαίους ρυθμούς καθώς επετράπησαν ξένες εμπορικές επενδύσεις στο 

συγκεκριμένο κλάδο, ο οποίος εκσυγχρονίστηκε και ευθυγραμμίστηκε με τη 

δυτική επιχειρηματική στρατηγική όπου οι γούνες δεν διατίθενται μόνο για την 

προστασία από το κρύο αλλά ακολουθούν σύγχρονες τάσεις της μόδας. 

 

Γ. ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Γ.1 Δομή Παραγωγής 

Τα εκτροφεία είναι η κύρια πηγή προέλευσης γουνοδερμάτων και ο βασικός 

άξονας στήριξης του εμπορίου γούνας, πολλά από τα οποία συναντώνται 

στην ηπειρωτική Κίνα, τη Δανία, την Πολωνία, την Ολλανδία, τη Φινλανδία, τις 

Η.Π.Α. και τον Καναδά, εκτρέφοντας κατά κύριο λόγο βιζόν και αλεπούδες. Εν 

συνεχεία, η πλειονότητα των ακατέργαστων γουνοδερμάτων διατίθεται προς 

πώληση μέσω εξειδικευμένων οίκων πλειστηριασμού διεθνούς φήμης, οι 

μεγαλύτεροι εκ των οποίων βρίσκονται στην Κοπεγχάγη, το Ελσίνκι, το Όσλο, 

την Αγία Πετρούπολη, το Σιάτλ και το Τορόντο, ενώ τα σημαντικότερα κέντρα 

παραγωγής γούνας περιλαμβάνουν τον Καναδά, την ηπειρωτική Κίνα, την 

Ελλάδα, το Χονγκ Κονγκ και τη Ρωσία, ακολουθούμενα από τη Γαλλία, τη 
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Γερμανία, την Ιταλία, την Ν. Κορέα, την Ιαπωνία, την Ισπανία, την Τουρκία, την 

Ουκρανία και τις Η.Π.Α. 

Ο ακόλουθος χάρτης στο Γράφημα 2. παρουσιάζει τις κύριες περιοχές 

εκτροφής γουνοφόρων ζώων στην Κίνα, οι οποίες εξειδικεύονται στην 

επεξεργασία και τη μετέπειτα χονδρική πώληση του τελικού προϊόντος. Τα 

περισσότερα εκτροφεία βρίσκονται συγκεντρωμένα στα βορειοανατολικά, ενώ 

η μεταποίηση και οι πωλήσεις έχουν, εν έτει 2019, εξαπλωθεί νότια σε επαρχίες 

κοντά στους οίκους δημοπρασιών του Χονγκ Κονγκ. 

Γράφημα 2. Περιοχές Εκτροφής, Επεξεργασίας & Πώλησης Γούνας στην Κίνα 

 

Πηγή: Dr. Yuan-Chih Lung & Sophie Lin, (2019), China’s fur trade and its position in the global fur industry, 

ActAsia.  

Οι επαρχίες Σαντόνγκ, Χεμπέι, Λιαονίνγκ, Χεϊλονγκτσιάνγκ και Τζίλιν 

συγκεντρώνουν τα περισσότερα εκτροφεία εντός κινεζικής επικράτειας, ενώ οι 

δύο πιο ιστορικές αγορές γούνας βρίσκονται στο Τονγκερπού της επαρχίας 

Λιαονίνγκ και στο «Suning» της επαρχίας Χεμπέι. Τις τελευταίες δεκαετίες, 

ωστόσο, η πόλη «Haining» της επαρχίας Τζετζιάνγκ μετατράπηκε σε κοιτίδα της 

κινεζικής γουνοποιίας και δημοφιλές κέντρο εμπορίας, παράγοντας το ήμισυ 

όλων των προϊόντων γούνας που κατασκευάζονται εντός Κίνας. Στις 

προαναφερθείσες περιοχές, συναντώνται τα εξειδικευμένα εμπορικά κέντρα 

«Fur City» τα οποία πωλούν γουνοδέρματα έτοιμα για μεταποίηση, καθώς και 

ενδύματα γούνας και αξεσουάρ. Ο κλάδος της γούνας στην Κίνα απασχολεί 

σχεδόν 7 εκατ. άτομα, ενώ από τις 4.000 εταιρείες επεξεργασίας και 
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παραγωγής μόνον 600 παρουσιάζουν πάνω από 3 εκατ. δολάρια Η.Π.Α. 

ετήσια έσοδα καταδεικνύοντας ότι οι μικρής κλίμακας επιχειρήσεις 

εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικό μέρος του κλάδου. 

Γ.2 Εξέλιξη Παραγωγής 

Η παγκόσμια παραγωγή γουνοδερμάτων από βιζόν παρουσίασε 

αξιοσημείωτη μείωση από το 2014 και έπειτα, γεγονός που υποδηλώνει την 

αντίστοιχη μείωση της ζήτησης για προϊόντα γούνας. Τα βιζόν έχουν 

κυριαρχήσει ως πρώτη ύλη για την παραγωγή γούνας κυρίως λόγω της 

δημοτικότητάς τους μεταξύ των εκτροφέων, των σχεδιαστών, των 

λιανοπωλητών και των καταναλωτών, και πλέον η παραγωγή τους 

χρησιμοποιείται ως δείκτης μέτρησης της παραγωγικής δυναμικότητας και 

μελλοντικής εξέλιξης του κλάδου συνολικά. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι η Κίνα 

παρήγαγε 60 εκατ. γουνοδέρματα από βιζόν το 2014, ενώ από αλεπούδες και 

ρακούν ανήλθαν σε 13 εκατ. και 14 εκατ. αντιστοίχως. 

Πρόσφατα στοιχεία καταδεικνύουν την ύπαρξη μεγάλων επενδύσεων εταιρειών 

γουνοποιίας του εξωτερικού εντός της κινεζικής ενδοχώρας, τόσο σε εκτροφεία 

όσο και βιοτεχνίας επεξεργασίας γουνοδερμάτων. Ως εκ τούτου, όλο και 

περισσότερα εκτροφεία μικρότερης παραγωγικής ικανότητας συγχωνεύονται, 

ωθώντας τον κλάδο εντός Κίνα να βελτιστοποιήσει τις μεθόδους εκτροφής, 

παραγωγής και να αποκτήσει σημαντική τεχνογνωσία μέσω των ξένων 

άμεσων επενδύσεων και συνεργασιών. Σημειώνουμε, ότι 12% των κινεζικών 

εκτροφείων γουνοφόρων ζώων θεωρούνται ως μεγάλης κλίμακας επιχειρήσεις 

με ικανότητα εκτροφής πάνω από 10.000 βιζόν, 1.000 αλεπούδες και 1.000 

ρακούν, 32% ως μεσαίου επιπέδου με ικανότητα εκτροφής από 1.000 έως και 

10.000 βιζόν, 300 έως και 1.000 αλεπούδες, 300 έως και 1.000 ρακούν, ενώ το 

42% των κινεζικών εκτροφείων κατατάσσονται ως οικογενειακές επιχειρήσεις με 

παραγωγική δυναμικότητα λιγότερο από 1.000 βιζόν, λιγότερες από 300 

αλεπούδες και λιγότερα από 300 ρακούν. Η κινεζική κυβέρνηση θέτοντας ως 

στόχο τον περιορισμό και την καταπολέμηση των ζωονοσογόνων ασθενειών 

που συχνά προκύπτουν σε οικογενειακά εκτροφεία, υποστηρίζει τις 

συγχωνεύσεις και τη μετατόπιση του κλάδου εκτροφής προς μεγάλης κλίμακας 

επιχειρήσεις. 

Γ.3 Παραγωγική Δυναμικότητα Κλάδου 

Η κινεζική παραγωγή προϊόντων γούνας καταλαμβάνει το 85% της παγκόσμιας 

αγοράς, σε αντίθεση με την ελληνική η οποία αντιπροσωπεύει το 3%. 

Παρατηρώντας το Γράφημα 3., γίνεται εύκολα κατανοητό ότι η παραγωγή 

βιζόν στην Κίνα από το 2010 έως και το 2014 παρουσίασε αυξητική τάση, ενώ 

εν συνεχεία μειώθηκε περισσότερο από 50% αγγίζοντας το 2018 τα 21 εκατ. 

γουνοδέρματα. Η παραγωγή γουνοδερμάτων από αλεπούδες και ρακούν 

παρουσίασε διακυμάνσεις καθ’ όλη την υπό μελέτη περίοδο. Τα προϊόντα από 

αλεπού έφτασαν στο υψηλότερο σημείο παραγωγής το 2018 με συνολικά 17 

εκατ. γουνοδέρματα, υποδεικνύοντας μια ελαφρά μετατόπιση των 
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προτιμήσεων των καταναλωτών στις γούνες από αλεπού των οποίων η 

μελλοντική ζήτηση προβλέπεται εξίσου ενισχυμένη.  

Γράφημα 3. Παραγωγική Δυναμικότητα Γούνας (Βιζόν, Αλεπού, Ρακούν) στην 

Κίνα, 2010-2018 

 

Πηγή: Dr. Yuan-Chih Lung & Sophie Lin, (2019), China’s fur trade and its position in the global fur industry, 

ActAsia. 

Γ.4 Προοπτικές στην εξέλιξη της παραγωγής 

Όσον αφορά την εξέλιξη της παραγωγής προϊόντων γούνας στην Κίνα, είναι 

βέβαιο ότι θα υπάρξει μια ολοκληρωμένη αλλά σταδιακή μετάβαση από 

εκτροφεία μικρής παραγωγικής δυναμικότητας σε μεγαλύτερης κλίμακας, 

τεχνολογικά εξελιγμένα, με εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό εκτροφεία ως 

αποτέλεσμα της συνεχής εισροής ξένων κεφαλαίων στον τομέα της κινεζικής 

γουνοποιίας. Μέσω συνεργασιών και συμπράξεων με επιχειρήσεις από 

Ευρώπη και Βόρεια Αμερική, οι εγκαταστάσεις παραγωγής και οι τεχνικές 

αναπαραγωγής των γουνοφόρων ζώων ολοένα και θα βελτιώνονται, 

δημιουργώντας τις ιδανικές συνθήκες για πλήρη μετασχηματισμό και 

αυτοματοποίηση των διαδικασιών στην κινεζική γουνοποιία. Παρά τη 

σημαντική επιβράδυνση της παραγωγής από το 2014 και έπειτα, η αγορά 

γούνας στην Κίνα κατάφερε να σταθεροποιηθεί μέσω συνολικού 

ανασχηματισμού και ενοποίησης πολλών παραγωγικών μονάδων, 

αποτελώντας πλέον κινητήριο μοχλό της παγκόσμιας ζήτησης-προσφοράς 

γούνας καθώς και των αντίστοιχων τιμών των γουνοδερμάτων. 

 

 

 

 



Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στη Σαγκάη  
  ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΟΥΝΑ ΣΤΗ Λ.Δ. ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ 

Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων  

 

 
 10 

Δ. ΖΗΤΗΣΗ 

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

μεγαλύτερος καταναλωτής προϊόντων γούνας στον κόσμο, επηρεάζοντας 

κατά αυτόν τον τρόπο άμεσα τις τιμές των ακατέργαστων γουνοδερμάτων 

καθώς και την πορεία του παγκόσμιου εμπορίου γούνας. Συγκεκριμένα, τα 

κινεζικά γουνοδέρματα εν έτει 2019 καλύπτουν το 60% της εγχώριας ζήτησης 

πρώτης ύλης, ενώ σύμφωνα με στοιχεία της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γούνας οι 

λιανικές πωλήσεις γούνας εντός Κίνας άγγιξαν σχεδόν τα 17 δις δολάρια Η.Π.Α., 

ποσό αρκετά υψηλότερο από τα περίπου 5 δις δολάρια Η.Π.Α. που σημείωσαν 

οι λιανικές πωλήσεις εντός Ρωσίας και Ηνωμένες Πολιτείες. Αναφορικά, την 

Κίνα ως μεγάλες καταναλωτικές αγορές σε προϊόντα γούνας ακολουθούν η 

Γερμανία, η Ιταλία, η Κορέα, η Ιαπωνία, η Ρωσία, η Ισπανία και οι Ηνωμένες 

Πολιτείες. 

Στο σημείο αυτό σημειώνουμε ότι η Κίνα αποτελεί το μεγαλύτερο εισαγωγέα 

βιζόν, με απτά παραδείγματα μαζικών αγορών γουνοδερμάτων από βιζόν από 

κινέζους αγοραστές τόσο το 2018 σε δημοπρασίες της Βόρειας Αμερικής όσο 

και το 2015 σε δημοπρασίες της «Saga Furs» και «Kopenhagen Fur». Πλέον, οι 

δημοπρασίες πραγματοποιούνται και ηλεκτρονικά, μέσω ζωντανής σύνδεσης, 

δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερες κινεζικές επιχειρήσεις προϊόντων 

γούνας να συμμετέχουν, αυξάνοντας κατά αυτόν τον τρόπο την επιρροή της 

Κίνας στην παγκόσμια ζήτηση αλλά και των αντίστοιχων τιμών δημοπράτησης 

των γουνοδερμάτων.  

Δ.1 Αγοραστική Συμπεριφορά 

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία, η ζήτηση ενδυμάτων γούνας στην Κίνα 

αγγίζει το 80% της εγχώριας παραγωγής ενώ καθοδηγείται από την 

αγοραστική δύναμη των «millennials» οι οποίοι γεννήθηκαν τη δεκαετία του 

1980 και αποτελούν τη μεγαλύτερη καταναλωτική ομάδα προϊόντων γούνας 

παγκοσμίως. Λόγω της συλλογικής αγοραστικής τους δύναμης, η αγορά της 

γούνας στην Κίνα επηρεάζει άμεσα την παγκόσμια αξία των προϊόντων 

γούνας, ενώ τα τελευταία έτη τονώνει μέσω των μαζικών αγορών και 

παράλληλα διατηρεί σε βιώσιμα επίπεδα τον κλάδο της γουνοποιίας 

παγκοσμίως.  
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Γράφημα 4. Κύριες Περιοχές Λιανικής Αγοράς Γούνας στην Κίνα 

 

Πηγή: Dr. Yuan-Chih Lung & Sophie Lin, (2019), China’s fur trade and its position in the global fur industry, 

ActAsia. 

Η πλειονότητα των κινέζων καταναλωτών προτιμά τα αξεσουάρ γούνας 

(κασκόλ, pom-poms) αλλά και την ύπαρξη γούνας σε διακριτά σημεία στα 

ενδύματά τους (κουκούλα, κολάρο), ενώ ως επί το πλείστον τα αγοράζουν σε 

πολυκαταστήματα ή μικρά καταστήματα ενδυμάτων και σε διαδικτυακά 

κατάστημα. Τονίζουμε ότι μόνο το 8% των κινέζων καταναλωτών έχει ταξιδέψει 

σε πόλεις εντός Κίνας οι οποίες διατηρούν εξειδικευμένα καταστήματα 

πώλησης προϊόντων γούνας («Fur City Shopping Malls») όπως απεικονίζονται 

και στο παραπάνω Γράφημα 4., ενώ το 25% των κινέζων αγοραστών 

παραδέχεται ότι δεν γνωρίζει εάν το προϊόν γούνας που κατέχει αποτελεί 

φυσική ή συνθετική. Συνάμα, παρατηρούμε ότι κύριες περιοχές λιανικής στην 

Κίνα συμπίπτουν με τις περιοχές εκτροφής γουνοφόρων ζώων και 

επεξεργασίας των γουνοδερμάτων, σε αντίθεση με τα «Fur City Shopping 

Malls» τα οποία συναντώνται και σε άλλες κινεζικές μεγαλουπόλεις με αυξημένη 

τουριστική κίνηση. 

Δ.2 Προοπτικές στην Εξέλιξη της Ζήτησης 

Τα ενδύματα γούνας, ήταν παραδοσιακά δημοφιλή στους καταναλωτές της 

βορειοανατολικής Κίνας, αλλά τα τελευταία χρόνια παρατηρείται εντυπωσιακή 

ανάπτυξη και στις κεντρικές, δυτικές και νοτιοανατολικές επαρχίες. Οι αλλαγές 

των καταναλωτικών συνηθειών του κινεζικού πληθυσμού είναι εξαιρετικά 
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θετικές για τον κλάδο, αφού πλέον η γούνα δεν είναι απλώς μέσο προστασίας 

από τις δύσκολες κλιματολογικές συνθήκες, αλλά γίνεται μόδα, σύμβολο 

κοινωνικής καταξίωσης, αλλά και καθημερινό ένδυμα. Παράλληλα με την 

διόγκωση της κατανάλωσης παρατηρείται αυξανόμενο ενδιαφέρον των 

ανώτερων κοινωνικών τάξεων για προϊόντα γούνας Ευρωπαίων σχεδιαστών. 

Οι σημαντικότεροι παράγοντες που επηρεάζουν την παγκόσμια ζήτηση 

γούνας είναι οι τάσεις της μόδας, οι καιρικές συνθήκες, οι μεταβολές των τιμών 

των γουνοδερμάτων καθώς και οι δράσεις /κινητοποιήσεις των ακτιβιστών 

κατά της γούνας. Ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο στη μελλοντική πορεία της 

παγκόσμιας ζήτησης αποτελούν τα νέα υλικά βιοτεχνολογίας τα οποία τείνουν 

να καταλάβουν τη θέση της φυσικής γούνας, είναι φιλικότερα προς το 

περιβάλλον, ενώ διαθέτουν  χαρακτηριστικά για όλες τις αγορές, ακόμη και για 

την αγορά πολυτελών ειδών. Πρόσφατο παράδειγμα είναι η παρουσίαση ενός 

νέου προϊόντος, της «KOBA® Faux Fur» η οποία αποτελείται κατά 37% από 

φυτικές ίνες («plant-based»). Παρά το γεγονός ότι η Κίνα αναδύεται ως 

σημαίνουσα αγορά, απορροφώντας το 80% των ιταλικών εξαγωγών γούνας, 

η ζήτηση για συνθετική γούνα καταγράφει κατακόρυφη αύξηση κατά 250% σε 

Ευρώπη και Αμερική, καθώς διεθνούς φήμης οίκοι μόδας όπως οι «Chanel», 

«Versace», «Prada» και «Burberry» αλλά και διεθνείς όμιλοι διαδικτυακών 

καταστημάτων όπως το «Yoox Net-a-Porter Group» απορρίπτουν τη φυσική 

γούνα και προτείνουν οικολογικές εναλλακτικές.  

Μελλοντικά, το παγκόσμιο εμπόριο γούνας και η κερδοφορία του κλάδου είναι 

σχεδόν βέβαιο ότι θα εξαρτώνται και επηρεάζονται αντίστοιχα όλο και 

περισσότερο από την πορεία της κινεζικής γουνοποιίας. Οι εμπορικές εκθέσεις 

γούνας στο Πεκίνο, τη Φρανκφούρτη, το Χονγκ Κονγκ, την Κωνσταντινούπολη, 

την Καστοριά, τη Μαδρίτη, το Μιλάνο, το Μόντρεαλ και τη Μόσχα θα 

συνεχίσουν να αποτελούν πόλο έλξης αγοραστών και προμηθευτών που 

επιθυμούν να ακολουθήσουν την εξέλιξη του κλάδου, τις τάσεις της μόδας και 

να ενημερωθούν για τις μελλοντικές τεχνικές επεξεργασίας και βαφής των 

γουνοδερμάτων.  

 

Ε. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 

Ε.1 Ροές Εμπορίου Γούνας 

Η ζήτηση για προϊόντα γούνας παγκοσμίως, υποκινούμενη ως επί το πλείστον 

από τις αγορές της Κίνας και της Ρωσίας, αυξήθηκε κατά 120% και άγγιξε σε 

αξία τα 25 δις δολάρια το 2019, αποτελώντας σημαντικό κομμάτι των 281 δις 

δολαρίων της διεθνούς αγοράς πολυτελών αγαθών. Συγκεκριμένα, οι κινεζικές 

εισαγωγές ανήλθαν στο 20,3% των παγκόσμιων εισαγωγών, ενώ άξια 

αναφοράς είναι η συνεισφορά της Ελλάδας με 2,1% στις παγκόσμιες εξαγωγές 

προϊόντων γούνας. Η Κίνα εισάγει ακατέργαστα γουνοδέρματα (βιζόν, αλεπού, 

λαγό) κυρίως από τη Δανία, τη Φινλανδία, τον Καναδά, τις Η.Π.Α. και τη Ρωσία, 
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ενώ εξάγει κυρίως έτοιμα προϊόντα γούνας με βασικούς προορισμούς το 

Χονγκ Κονγκ, τη Ν. Κορέα, την Ιαπωνία, την Ιταλία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την 

Ισπανία, τη Ρωσία, τις Η.Π.Α και την Τουρκία. 

Ε.2 Ανάλυση Ευρωπαϊκών Εξαγωγών  

Η έρευνα που εκπονήθηκε από το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών 

Υποθέσεων της Σαγκάης και παρατίθεται στο κεφάλαιο αυτό, βασίστηκε σε 

στατιστικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία μέσω του επίσημου 

ιστοτόπου1 της παρέχει ελεύθερα προς πρόσβαση αριθμητικά δεδομένα για τις 

εμπορικές ροές αγαθών μεταξύ της Ε.Ε. και τρίτων χωρών. Η ανάλυση του 

Γραφείου μας εστιάζει στις εξαγωγές Γούνας, και συγκεκριμένα στα 

ακατέργαστα γουνοδέρματα («HS» 43.01), στα κατεργασμένα γουνοδέρματα 

(«HS» 43.02) και στα ενδύματα & αξεσουάρ γούνας («HS» 43.03), στατιστικά 

στοιχεία των οποίων μπορούν εύκολα να ευρεθούν στον προαναφερθέντα 

ιστότοπο. Το Εναρμονισμένο Σύστημα Περιγραφής και Κωδικοποίησης 

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

Τελωνείων («WCO») προς διευκόλυνση του παγκόσμιου εμπορίου, 

ταξινομώντας 5.000 σχεδόν τύπους αγαθών σε ενοποιημένες κατηγορίες, ενώ 

παράλληλα αναγνωρίζεται διεθνώς από πάνω από 200 χώρες. 

Γράφημα 5. Σύνολο Εξαγωγών Γούνας των Μελών Ε.Ε. στην Κίνα (2009-2019) 

 

Μελετώντας το παραπάνω Γράφημα 5., διαπιστώνεται συνολικά καθοδική 

τάση των προϊόντων γούνας που εξήγαγαν τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης κατά το διάστημα 2009-2019, με τα έτη 2013 και 2015 να σημειώνουν 

τις υψηλότερες τιμές των 825,1 εκατ. και 743,6 εκατ. ευρώ αντιστοίχως. Η αξία 

 

1 Πηγή: Βάση Δεδομένων Εισαγωγών & Εξαγωγών Ευρωπαϊκής Κομισιόν,                   

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

https://madb.europa.eu/madb/statistical_form.htm
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των εξαγωγών από το 2009 έως το 2019 αυξήθηκε κατά 3,04 ποσοστιαίες 

μονάδες, σε αντίθεση με τις ποσότητες των προϊόντων γούνας που 

παρουσίασαν αύξηση μόλις κατά 0,63 ποσοστιαίες μονάδες, γεγονός που 

δικαιολογείται από τη ραγδαία μείωση εκτροφής και παραγωγής βιζόν από το 

2014 και έπειτα. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το ακόλουθο Γράφημα 6., στο οποίο απεικονίζονται 

οι συνολικές εισαγωγές προϊόντων γούνας από την Κίνα στα κράτη-μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διαπιστώνεται ότι οι κινεζικές εξαγωγές κυμαίνονται σε 

παρόμοια επίπεδα ποσοτήτων με εξαίρεση το 2018 όπου αυξήθηκαν κατά 56% 

εν συγκρίσει με το 2017. Αναφορικά, η αξία των εισαγωγών από την Κίνα την 

περίοδο 2009-2019 παρουσίασε ανεπαίσθητη αύξηση μόλις 0,87 ποσοστιαίων 

μονάδων, με το έτος 2011 να αντικατοπτρίζει την υψηλότερη κερδοφορία με 

αξία εξαγωγών 235 εκατ. ευρώ. 

Γράφημα 6. Σύνολο Εισαγωγών Γούνας Μελών Ε.Ε. από την Κίνα (2009-2019) 

 

Επιπροσθέτως, αξίζει να αναφέρουμε τα ευρήματα που παρουσιάζονται στο 

ακόλουθο Γράφημα 7., το οποίο εστιάζει στις ευρωπαϊκές χώρες με τις 

υψηλότερες εξαγωγές γούνας τόσο σε αξία όσο και σε ποσότητα για το 2019, 

αλλά και στα αντίστοιχα ποσοστά τους. Η Φινλανδία με 47% (στο αριστερό 

γράφημα) κυριαρχεί καθώς καταλαμβάνει ισχυρό μερίδιο στις αξίες εξαγωγών, 

ενώ η Ιταλία με 37% (στο δεξί γράφημα) κατατάσσεται πρώτη στις ποσότητες 

των εξαγώγιμων προϊόντων γούνας. Η Ελλάδα εμπεριέχεται στα ποσοστά υπό 

την ονομασία «Λοιπές Χώρες» καθώς οι εξαγωγές της τόσο σε αξία όσο και 

ποσότητα είναι μικρότερου μεγέθους. 
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Γράφημα 7. Ευρωπαϊκές Χώρες με την υψηλότερη Αξία & Ποσότητα 

Εξαγώγιμης Γούνας στην Κίνα (2019) 

  

 

Ακατέργαστα Γουνοδέρματα («HS» 43.01) 

Η συγκεκριμένη υπό ανάλυση κατηγορία περιλαμβάνει κεφάλια, ουρές, πόδια 

και οποιαδήποτε άλλα αποκόμματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και είναι 

κατάλληλα για τη χρήση γουνοδερμάτων. Τα ακατέργαστα γουνοδέρματα 

προέρχονται κυρίως από βιζόν, διάφορα είδη αρνιού («Carakul, Astrakhan, 

Persian», Κινεζικά, Μογγολικά και Θιβετιανά), αλεπούδες, κουνέλια ή λαγούς.  

Οι κινεζικές εισαγωγές στην κατηγορία αυτή ανήλθαν στο 17,2% των 

παγκόσμιων εισαγωγών ακατέργαστων γουνοδερμάτων.  

Γράφημα 8. Σύνολο Εξαγωγών Ακατέργαστων Γουνοδερμάτων των Μελών Ε.Ε. 

στην Κίνα (2009-2019) 
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Παρατηρώντας το Γράφημα 8., κατανοούμε ότι οι εξαγωγές ακατέργαστων 

γουνοδερμάτων των ευρωπαϊκών χωρών προς την Κίνα κατά τη διάρκεια των 

υπό μελέτη ετών κατέγραψαν σημαντική ετήσια μείωση το 2014 και το 2019, 

σημειώνοντας πτώση -34% και -38% αντιστοίχως σε αξία ευρώ. Οι εξαγωγές 

υπό όρους ποσοτήτων κατέγραψαν ραγδαία ετήσια αύξηση το 2019 κατά 29% 

ποσοστιαίες μονάδες. Από τις τρεις κατηγορίες της έρευνας του γραφείου μας, 

τα ακατέργαστα γουνοδέρματα κατακτούν τη δεύτερη θέση ως προς το ρυθμό 

αύξησής τους από το 2009 έως και το 2019, καθώς η αξία τους αυξήθηκε κατά 

3,08 ποσοστιαίες μονάδες και η ποσότητα εξαγωγής στην Κίνα κατά 0,84 

μονάδες. 

Γράφημα 9. Ευρωπαϊκές Χώρες με την υψηλότερη Αξία Εξαγωγών 

Ακατέργαστων Γουνοδερμάτων στην Κίνα (2009-2019) 

 

Η Δανία και η Φινλανδία κυριαρχούν στις εξαγωγές ακατέργαστων 

γουνοδερμάτων στην Κίνα ως προς την αξία, καθ’ όλη τη διάρκεια της 

περιόδου 2009-2019, με αξιοσημείωτο έτος για την πρώτη το 2015 όπου 

κατάφερε να εξάγει γουνοδέρματα αξίας 406 εκατ. ευρώ, εν αντιθέσει με τη 

Φινλανδία της οποίας οι εξαγωγές το ίδιο έτος ανήλθαν στα 283 εκατ. ευρώ.  

Σύμφωνα με το Γράφημα 9. και οι δύο χώρες από το 2015 έως το 2019 

παρουσίασαν πτώση άνω του 55% της αξίας των εξαγωγών στην κατηγορία 

αυτή. 
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Κατεργασμένα Γουνοδέρματα («HS» 43.02) 

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει τα δέρματα από κεφάλια, ουρές, πόδια και 

άλλα αποκόμματα που έχουν χρησιμοποιηθεί ή όχι, χωρίς όμως τη χρήση 

άλλων υλικών, ολόκληρα γουνοδέρματα (με ή χωρίς δέρματα από κεφάλι, 

ουρά και πόδια) τα οποία δεν έχουν ενωθεί σε ένα σύνολο, ολόκληρα δέρματα 

ή κομμάτια από βιζόν, γκρι σκίουρο, κουνάβια, κουνέλια, λαγούς, αλεπούδες 

και διάφορα είδη αρνιού («Carakul, Astrakhan, Persian», Κινεζικά, Μογγολικά 

και Θιβετιανά). Οι κινεζικές εισαγωγές στην κατηγορία αυτή ανήλθαν στο 46,7% 

των παγκόσμιων εισαγωγών κατεργασμένων γουνοδερμάτων. Μελετώντας το 

ακόλουθο Γράφημα 10., διαπιστώνεται ότι η αξία των εξαγώγιμων 

κατεργασμένων γουνοδερμάτων σε ευρώ μεταβλήθηκε πτωτικά από 31,8 εκ. το 

2010 σε 15,4 εκ. το 2019 και η ποσότητα παρομοίως από 5,8 εκατ. σε 1 εκατ. 

κιλά. Ο εκσυγχρονισμός των κινεζικών μονάδων γουνοποιίας, η απόκτηση 

τεχνογνωσίας μέσω των κοινοπραξιών με ξένες επιχειρήσεις μεταποίησης αλλά 

και η συντονισμένη στροφή των κινέζων γουνοποιών στην επεξεργασία 

γουνοδερμάτων από το 2012 και έπειτα, φαίνεται πως μείωσαν τις εισαγωγές 

της συγκεκριμένης κατηγορίας στην Κίνα. 

Γράφημα 10. Σύνολο Εξαγωγών Κατεργασμένων Γουνοδερμάτων των Μελών 

Ε.Ε. στην Κίνα (2009-2019) 

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το Γράφημα 11., στο οποίο απεικονίζονται οι 

χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις υψηλότερες αξίες εξαγωγών 

κατεργασμένων γουνοδερμάτων. Το 2013, η Ελλάδα κατόρθωσε να 

αναρριχηθεί στη δεύτερη θέση, πίσω από την Ισπανία, με αξία εξαγωγών 10,5 

εκατ. ευρώ., όπως και το 2015, χάνοντας όμως το 50% της εξαγώγιμης αξίας 

λόγω της μειωμένης ζήτησης από την Κίνα, με αποτέλεσμα να αγγίξει μόλις τα 
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4,6 εκατ. ευρώ. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός, ότι η Ιταλία από την τρίτη θέση 

καθ’ όλη την υπό μελέτη χρονική περίοδο, κατόρθωσε εν έτει 2019 να αυξήσει 

τις εξαγωγές κατεργασμένων γουνοδερμάτων προς την Κίνα κατά 5 φορές 

από 1 εκατ. ευρώ σε 5,7 εκατ. ευρώ. 

Γράφημα 11. Ευρωπαϊκές Χώρες με την υψηλότερη Αξία Εξαγωγών 

Κατεργασμένων Γουνοδερμάτων στην Κίνα (2009-2019) 

 
 

Ενδύματα & Αξεσουάρ Γούνας («HS» 43.03) 
 

Γράφημα 12. Σύνολο Εξαγωγών Ενδυμάτων & Αξεσουάρ Γούνας των Μελών 

Ε.Ε. στην Κίνα (2009-2019) 
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Η τελευταία κατηγορία της στατιστικής ανάλυσης του Γραφείου μας, 

περιλαμβάνει ενδύματα (ολόκληρα παλτό ή μπουφάν από γούνα) και 

αξεσουάρ γούνας (μέρος ενδύματος, τσάντες, κασκόλ, μπρελόκ, καπέλα, κτλ.) 

Σύμφωνα με τα ευρήματα που παρουσιάζονται στο Γράφημα 12., 

παρατηρούμε ότι οι εξαγωγές ενδυμάτων γούνας και αξεσουάρ αποτελούν τη 

μοναδική κατηγορία που κατέγραψε συνεχή ετήσια αύξηση κατά τη διάρκεια 

των υπό μελέτη ετών. Συγκεκριμένα, από 2,6 εκατ. ευρώ το 2009 οι εξαγωγές 

αυξήθηκαν κατά 12,59 φορές φθάνοντας τα 32,7 εκατ. ευρώ σε αξία το 2019, 

όπως και οι αντίστοιχες ποσότητες οι οποίες από 37.000 κιλά μεταβλήθηκαν 

κατά 1,65 φορές αγγίζοντας τα 61.000 κιλά. Η ραγδαία αυτή αύξηση των 

εξαγωγών ενδυμάτων και αξεσουάρ δικαιολογείται από το ενδιαφέρον και την 

προθυμία των κινέζων καταναλωτών για επώνυμα προϊόντα γούνας με 

ευρωπαϊκή ετικέτα και γούνες ευρωπαίων σχεδιαστών ή διεθνούς φήμης οίκων 

μόδας.  

Το ακόλουθο Γράφημα 13., αποτυπώνει τα προαναφερθέντα καθώς οι γούνες 

Ιταλίας με 25,6 εκατ. ευρώ και Γαλλίας με 5,2 εκατ. ευρώ κυριάρχησαν στις 

εξαγωγές προς την Κίνα το 2019. Το μοναδικό έτος το οποίο η γούνα με 

ελληνική επωνυμία σημείωσε υψηλή αξία εξαγωγών ήταν το 2012 (1,5 εκατ. 

ευρώ) ως απόρροια των συνεχών συμμετοχών των ελλήνων γουνοποιών σε 

διεθνείς εκθέσεις, τη σύναψη σημαντικού αριθμού συνεργασιών με κινέζους 

εμπόρους και διανομείς αλλά και την ίδρυση γραφείων-μπουτίκ ελληνικών 

επιχειρήσεων από την Καστοριά στην Κίνα. 

Γράφημα 13. Ευρωπαϊκές Χώρες με την υψηλότερη Αξία Εξαγωγών 

Κατεργασμένων Γουνοδερμάτων στην Κίνα (2009-2019) 
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Ε.3 Δασμολογικό καθεστώς 

Σύμφωνα με το δασμολόγιο εισαγωγών – εξαγωγών της Κίνας για το 2019, οι 

δασμοί εισαγωγής διαμορφώνονται ως εξής:  

▪ Ακατέργαστα Γουνοδέρματα («HS» 43.01): 15% 

▪ Κατεργασμένα Γουνοδέρματα («HS» 43.02): 12% 

▪ Ενδύματα & Αξεσουάρ Γούνας («HS» 43.03): 10% 

Ο Φ.Π.Α. για τα κατεργασμένα γουνοδέρματα και τα έτοιμα ενδύματα ή αξεσουάρ 

γούνας στην Κίνα ανέρχεται σε 13%, ενώ τα ακατέργαστα γουνοδέρματα 

επιβαρύνονται με 9%.  

 

ΣΤ. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΣΤ.1 Δομή Αγοράς – Δίκτυα Διανομής 

Τα ενδύματα γούνας στην Κίνα συναντώνται σε διαφορετικούς τύπους 

καταστημάτων, όπως πολυκαταστήματα, καταστήματα ρούχων, αποκλειστικά 

καταστήματα πώλησης προϊόντων και αξεσουάρ γούνας, καταστήματα που 

συνδυαστικά πωλούν δερμάτινα ενδύματα καθώς και σε πληθώρα 

εξιδεικευμένων ή μη ηλεκτρονικών καταστημάτων. Επιπρόσθετα, οι 

οικογενειακές βιοτεχνίες εξακολουθούν να  διαδραματίζουν καταλυτικό ρόλο 

στην προώθηση και πώληση ενδυμάτων γούνας καθώς έχουν τη γνώση και 

εμπειρία να συμβουλεύουν τους εκάστοτε αγοραστές ως προς την ορθή 

κατεύθυνση αγοράς, ενώ προσφέρουν ταυτόχρονα και εξατομικευμένες 

υπηρεσίες επιδιόρθωσης των ενδυμάτων. 

ΣΤ.2 Βαθμός Συγκέντρωσης Επιχειρήσεων 

Οι μεγαλύτερες αγορές προϊόντων γούνας είναι συγκεντρωμένες κυρίως στις 

βορειοανατολικές επαρχίες της Κίνας, όπου οι χειμώνες χαρακτηρίζονται από 

δριμύ ψύχος, ενώ παράλληλα εντοπίζεται υψηλή επισκεψιμότητα από Ρώσους 

πολίτες. Στις πόλεις Σενγιάνγκ και Τονγκερπού της επαρχίας Λιαονίνγκ 

υπάρχουν περισσότερα από δέκα εμπορικά κέντρα τα οποία πωλούν 

αποκλειστικά ρούχα και αξεσουάρ από γούνα όπως και στο Χαρμπίν της 

επαρχίας Χεϊλονγκτσιάνγκ, στο οποίο λειτουργούν και εξειδικευμένα κέντρα 

πώλησης που απευθύνονται σε Ρώσους αγοραστές. Τα τελευταία χρόνια 

μερίδια αγοράς έχουν καταλάβει και αρκετές περιοχές νότια της Κίνας, όπως η 

Γκουανγκτζόου με τις αγορές χονδρικές πώλησης προϊόντων γούνας «Bing 

Bing» και «Liuhua» αλλά και η πόλη Γιουγιάο της επαρχίας Τζετζιάνγκ με 

συγκεντρωμένα 300 καταστήματα εμπορίας κυρίως προϊόντων βιζόν.  

Στο σημείο αυτό κρίνεται αναγκαίο να τονίσουμε ότι την τελευταία δεκαετία 

έχουν πραγματοποιηθεί αρκετές κοινοπραξίες μεταξύ ευρωπαϊκών ή 

αμερικανικών εταιρειών γουνοποιίας με κινεζικές αποσκοπώντας στην 

αναπαραγωγή των γουνοφόρων ζώων εντός Κίνας, τη μεταποίηση των 
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γουνοδερμάτων και την πώληση στο ευρύ κινεζικό καταναλωτικό κοινό. 

Ταυτοχρόνως, μέσω των συγκεκριμένων κοινοπραξιών παρατηρείται μια 

αυξητική τάση των από κοινού προγραμμάτων εκμάθησης της παραδοσιακής 

τέχνης επεξεργασίας και συρραφής των γουνοδερμάτων καθώς και της 

διδασκαλίας του εμπορίου και της ορθής πώλησης-παρουσίασης προϊόντων 

γούνας στους εν δυνάμει καταναλωτές.  

ΣΤ.3 Παρουσία Ελληνικής Γούνας – Μερίδιο Αγοράς 

Ο κλάδος της γουνοποιίας αποτελεί έναν από τους πιο εξωστρεφείς της 

ελληνικής οικονομίας και έναν από τους ελάχιστους που επέδειξαν 

αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης. Η 

γουνοποιία στην περιοχή της Καστοριάς αλλά και σε άλλες περιοχές της 

Δυτικής Μακεδονίας (Σιάτιστα, Βόιο) έχει μακρόχρονη παράδοση (από την 

εποχή του Βυζαντίου), σημείωσε δε ραγδαία ανάπτυξη μετά το δεύτερο 

παγκόσμιο πόλεμο. Η χρηματοπιστωτική κρίση, όμως, του 2008 είχε αρνητικές 

επιπτώσεις στον κλάδο, λόγω της μείωσης της ζήτησης από τις αγορές των 

Η.Π.Α. και της Ευρώπης, οι οποίες όμως αμβλύνθηκαν από την ανθεκτικότητα 

της ζήτησης στη Ρωσία, η οποία και παραμένει ο κύριος αγοραστής 

προϊόντων γούνας τόσο σε επίπεδο εξαγωγών όσο και σε επίπεδο λιανικών 

πωλήσεων στην ελληνική επικράτεια και κυρίως την Καστοριά. 

Το μέγεθος της ελληνικής παραγωγής προϊόντων γούνας εκτιμάται ότι αγγίζει 

τα 500 εκ. ευρώ από τα οποία το 80% περίπου αφορά γούνες βιζόν, το 10% 

αλεπούδες και το υπόλοιπο διάφορες γούνες από ρακούν, κουνάβια, άγριες 

γάτες και κάστορες. Η εγχώρια ζήτηση έχει συρρικνωθεί σημαντικά τα τελευταία 

χρόνια λόγω αλλαγής των ενδυματολογικών προτύπων και το σύνολο των 

πωλήσεων στην εγχώρια αγορά αφορά αγορές που πραγματοποιούν κυρίως 

Ρώσοι (σε ποσοστό 90-95%) και λοιποί τουρίστες από Βαλκανικές χώρες 

(Ρουμανία, Βουλγαρία). Από το 2016 έως και σήμερα εκτιμάται ότι έχει χαθεί 

ποσοστό 80% των παλαιότερων άμεσων και έμμεσων πωλήσεων ελληνικής 

γούνας. Οι σημαντικότεροι εξαγωγικοί προορισμοί των ενδυμάτων από γούνα 

ήταν κατά την τελευταία πενταετία, η Ρωσία με ποσοστό 53,5% και τα Ηνωμένα 

Αραβικά Εμιράτα με 29,2%, ενώ τα γουνοδέρματα εξάγονται κυρίως στη Δανία, 

όπου ένα μέρος τους αφού δημοπρατηθούν επανεισάγονται στη χώρα μας. Η 

σημαντικότερη εξέλιξη των τελευταίων δεκαετιών για την ελληνική γουνοποιία 

είναι η απώλεια του συγκριτικού πλεονεκτήματος που υπήρχε στην παραγωγή 

γούνας από συρραφή αποκομμάτων και η απόκτηση της τεχνογνωσίας αυτής 

από την Κίνα.  

 

 

 

 

 



Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στη Σαγκάη  
  ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΟΥΝΑ ΣΤΗ Λ.Δ. ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ 

Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων  

 

 
 22 

Γράφημα 14. Εξαγωγές Ελληνικών Προϊόντων Γούνας στην Κίνα (2009-2019) 

 
Αναφορικά, το υψηλότερο σημείο των ελληνικών εξαγωγών γούνας σε 

παγκόσμιο επίπεδο επετεύχθη τα έτη 2013 και 2015 με 310 εκατ. και 223 εκατ. 

ευρώ αντιστοίχως. Παρατηρώντας το παραπάνω Γράφημα 14., 

διαπιστώνουμε ότι τα κατεργασμένα γουνοδέρματα καταλαμβάνουν το 

μεγαλύτερο μερίδιο από τις ελληνικές εξαγωγές προϊόντων γούνας προς την 

Κίνα καθ’ όλη την υπό μελέτη χρονική περίοδο, γεγονός που εξηγείται από τις 

άριστες τεχνικές μεταποίησης των ελλήνων γουνοποιών αλλά και την 

κυριαρχία της κινεζικής γουνοποιίας ως προς την παραγωγή των τελικών 

ενδυμάτων και αξεσουάρ γούνας. Πάραυτα, γίνεται ευκόλως αντιληπτό ότι η 

ελληνική γουνοποιία από το 2014 και έπειτα έχασε τη δυναμική της ανάπτυξης 

και μεγάλο μέρος της εξαγωγικής της δραστηριότητας προς την Κίνα, καθώς ο 

ρυθμός μεταβολής της αξίας των κατεργασμένων γουνοδερμάτων το 2019 

ήταν αρνητικός κατά -60,1% αγγίζοντας τα 657 χιλ. ευρώ (1,6 εκατ. ευρώ το 

2018).  

Αξίζει να σημειωθεί ότι υπήρξε προσπάθεια ελληνικού Οίκου γούνας από την 

πόλη της Καστοριάς να εγκατασταθεί και να λειτουργήσει στην κινεζική αγορά, 

την περίοδο 2013-2014. Ο εν λόγω Οίκος δραστηριοποιήθηκε με δύο 

καταστήματα σε πολυτελή εμπορικά κέντρα στο Πεκίνο. 

Το εγχείρημα απέτυχε, κυρίως για τους εξής λόγους: a) Δεν κατοχυρώθηκε το 

εμπορικό σήμα του προϊόντος στη Λ.Δ. Κίνας, με αποτέλεσμα την υφαρπαγή 

του από Κινέζους εμπόρους και την εμπλοκή της ελληνικής εταιρείας στη 

χρονοβόρα και πολυδάπανη διαδικασία του εξωδικαστικού αγώνα για την 

επανάκτηση και κατοχύρωση του σήματος στα κινεζικά εμπορικά μητρώα. β) Η 

ίδρυση των καταστημάτων σε πολυτελή εμπορικά κέντρα του Πεκίνου έγινε υπό 

τον όρο το ύψος των πωλήσεων των καταστημάτων σε ετήσια βάση να 
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δικαιολογεί τουλάχιστον τη δαπάνη των υψηλών ενοικίων και του ποσοστού επί 

των πωλήσεων, που λαμβάνει ετησίως η εταιρεία διαχείρισης του εμπορικού 

κέντρου. Τα οικονομικά αποτελέσματα του Οίκου για τα έτη 2013-2014 δεν 

ανταποκρίθηκαν στις αρχικές προσδοκίες, με αποτέλεσμα τον τερματισμό της 

συνεργασίας με το εμπορικό κέντρο. γ) Το ελληνικό προϊόν (Greek Fur) δεν έχει 

επαρκώς αναγνωρίσιμο «branding» στην κινεζική αγορά, ούτε αποτελεί 

συμπληρωματικό προϊόν σε επώνυμα προϊόντα ρουχισμού μεγάλων οίκων 

μόδας, τους οποίους γνωρίζουν οι Κινέζοι καταναλωτές, ώστε να διατηρήσει 

μια σταθερή ροή παραγγελιών και κατ’ επέκταση πωλήσεων στην τοπική 

αγορά. δ) Το υψηλό λειτουργικό κόστος (ενοίκιο, μισθοί προσωπικού, 

προωθητικές ενέργειες, διαφήμιση, κ.ο.κ.) σε συνδυασμό με την ίδρυση της 

επιχείρησης χωρίς τη συμμετοχή  Κινέζου συνεργάτη δεν επέτρεψε τη συνέχιση 

του εγχειρήματος πέραν της διετίας.   

Συμπερασματικά, η προσπάθεια αυτή δεν ευδοκίμησε και θα πρέπει να ληφθεί 

σοβαρά υπ’όψιν για οποιαδήποτε συναφή σκέψη των ελληνικών εταιρειών του 

κλάδου της γούνας για παρουσία και λειτουργία στην κινεζική αγορά. 

Απαιτείται καλή προετοιμασία, προϊόν κατάλληλο για τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά της αγοράς και, προ πάντων, συνεργασία με τοπική εταιρεία, 

κατά προτίμηση μεγάλου μεγέθους, προκειμένου να εξασφαλίζεται η επαρκής 

πρόσβαση σε γουνοδέρματα, σε ποικιλίες τελικών προϊόντων και κυρίως σε 

σημεία πώλησης εντός της κινεζικής επικράτειας, καθώς και ο από κοινού 

σχεδιασμός προωθητικών ενεργειών, όπως διαφήμιση, προσφορές 

προϊόντος , κ.ο.κ.  

 

ΣΤ.4 Μέθοδοι εισόδου στην κινεζική αγορά & προωθητικές ενέργειες 

Οι εταιρείες που επιθυμούν να εισέλθουν και να διανέμουν τα προϊόντα τους 

και ειδικότερα αυτά από γούνα, στην Κίνα θα πρέπει να λάβουν σοβαρά 

υπ’όψιν τις αγοραστικές τάσεις και τις μεθόδους προσέλκυσης των κινέζων 

καταναλωτών. Ενδεικτικά, στοιχεία και δράσεις που μπορούν να 

διαφοροποιήσουν τα ενδύματα και να δώσουν ώθηση στις νεοεισερχόμενες 

εταιρείες είναι η καινοτομία, η αποκλειστικότητα, η πώληση περιορισμένου 

αριθμού ενδυμάτων («limited edition), η συνεργασία με διαμορφωτές κοινής 

γνώμης («Key Opinion Leaders») καθώς και η διοργάνωση ετήσιας 

εκδήλωσης-γκαλά μόδας. Οι εταιρείες ενδυμάτων καλούνται να ενισχύσουν τη 

στρατηγική μάρκετινγκ μέσω της ψηφιοποίησης των καταστημάτων τους και 

των προσφερόμενων υπηρεσιών μετά τις πωλήσεις, δημιουργώντας ένα 

αφήγημα γύρω από την επωνυμία που θα βασίζεται περισσότερο στο μέλλον 

(υψηλό ενδιαφέρον κινέζων καταναλωτών για φουτουριστικά ενδύματα) και όχι 

τόσο στην παράδοση και ιστορία της επωνυμίας. 

Εν έτει 2019, η πλειονότητα των αγορών ειδών πολυτελείας στην Κίνα 

πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικών καταστημάτων. Οι επιχειρήσεις 

προϊόντων γούνας κρίνεται αναγκαίο να επαναπροσδιορίσουν τις μεθόδους 

πωλήσεων και στα φυσικά καταστήματά τους, επενδύοντας σε υψηλής 



Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στη Σαγκάη  
  ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΟΥΝΑ ΣΤΗ Λ.Δ. ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ 

Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων  

 

 
 24 

εκπαίδευσης προσωπικό, ικανό να διατηρεί διαπροσωπική επαφή με τους 

εκάστοτε πελάτες τόσο εντός όσο και εκτός καταστήματος μέσω της 

διαδραστικής χρήσης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «WeChat» και άλλων 

κινεζικών μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Το προσωπικό στα καταστήματα 

πώλησης προϊόντων γούνας θα πρέπει να προσφέρει εξατομικευμένη εμπειρία 

στους αγοραστές, ως προσωπικοί στιλίστες, υποστηριζόμενοι από έξυπνα 

μέσα επιλογής ενδύματος τα οποία θα χρησιμοποιούν τεχνολογίες τεχνητής 

νοημοσύνης («Artificial Intelligence») και εφαρμογές επαυξημένης 

πραγματικότητας («Augmented Intelligence»). Υπηρεσίες εικονικής δοκιμής 

ενδυμάτων και έξυπνοι καθρέφτες εντός των καταστημάτων αυξάνουν την 

πιθανότητα οι αγοραστές να προβούν σε επιπρόσθετες αγορές εν συνεχεία 

και μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της επιχείρησης. Μια άλλη ενέργεια 

βιώσιμης ανάπτυξης και ενίσχυσης της επωνυμίας μιας νεοεισερχόμενης 

εταιρείας ενδυμάτων στην Κίνα είναι η σύναψη συνεργασιών με άλλες εταιρείες 

παρεμφερή κλάδων και η προσέγγιση κατά αυτόν τον τρόπο νέου 

αγοραστικού κοινού που σε διαφορετική περίπτωση ενδεχομένως να μην 

γνώριζε την ύπαρξη της εταιρείας ενδυμάτων. 

Στο σημείο αυτό κρίνεται επιτακτική ανάγκη να τονίσουμε ότι κατά την εξαγωγή 

προϊόντων στην Κίνα είναι σημαντικό να ληφθούν υπ’όψιν τα δικαιώματα 

πνευματικής ιδιοκτησίας («Intellectual Property Rights») και να κατοχυρωθεί ένα 

εμπορικό σήμα, ενώ παράλληλα η συνεργασία με τοπικούς συνεργάτες ή 

υπαλλήλους για παροχή γλωσσικής υποστήριξης σε συνδυασμό με τη μελέτη 

και κατανόηση του ευρύτερου κινεζικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος 

κρίνονται ως ζωτικής σημασίας για την επιτυχία στην κινεζική αγορά.  

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

τις εταιρείες 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 

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. 

Ένας ακόμη απαραίτητος τρόπος προβολής και προώθησης ενός προϊόντος 

είναι η συμμετοχή σε Διεθνείς Εκθέσεις και προπαντός η συμμετοχή σε 
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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 

κεντρικής και δυτικής Κίνας που έχουν ήδη αναπτυγμένη αστική τάξη η οποία 

ενδιαφέρεται για τα δυτικά ποιοτικά προϊόντα.  

ΣΤ.5 Δυναμική Συνθηκών Ανταγωνισμού 

Ο ανταγωνισμός στον κλάδο της γούνας παρουσιάζει αρκετές ιδιομορφίες και 

διαμορφώνεται βάσει ποικίλων μεταβλητών. Ενδεικτικά, τόσο οι εκτροφείς 

γουνοφόρων ζώων όσο και οι έμποροι γούνας επηρεάζονται άμεσα από τις 

ασταθείς τιμές των γουνοδερμάτων, την ύπαρξη αποθεμάτων πρώτης ύλης, 

τις κλιματολογικές αλλαγές, τα κινήματα κατά τη χρήση φυσικής γούνας αλλά 

και την εμπορία προϊόντων γούνας άνευ επωνυμίας. Ο ανταγωνισμός από 

χώρες χαμηλού κόστους και συγκεκριμένα από την Κίνα σε συνδυασμό με την 

απώλεια του συγκριτικού πλεονεκτήματος που διέθετε η χώρα μας (κατοχή και 

χρήση εξειδικευμένης τεχνογνωσίας επεξεργασίας αποκομμάτων) είχαν σαν 

αποτέλεσμα τη συρρίκνωση του κλάδου, αλλά σήμερα λόγω της αυξημένης 

ζήτησης από τη Νότια Κορέα και την άνοδο του βιοτικού επιπέδου τμημάτων 

του κινεζικού πληθυσμού, δημιουργούνται σημαντικές προϋποθέσεις 

επανέναρξης και ενίσχυσης των εξαγωγικών δραστηριοτήτων. 

 

Ζ. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Ζ.1 Νομικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του κλάδου 

Ο κλάδος της γούνας σε παγκόσμιο επίπεδο διέπεται από αυστηρούς κανόνες 

και αρκετά δομημένο ρυθμιστικό πλαίσιο το οποίο αποσαφηνίζει τις μεθόδους 

μεταχείρισης των γουνοφόρων ζώων κατά το στάδιο της εκτροφής, τη χρήση 

μη βάναυσων μεθόδων παγίδευσης και χημικών ουσιών κατά την επεξεργασία 

των γουνοδερμάτων. Η καλή διαβίωση των γουνοφόρων ζώων αποτελεί 

προτεραιότητα για τον κλάδο της γουνοποιίας, με αποτέλεσμα εθνικά 

ρυθμιστικά πλαίσια να έχουν θεσπιστεί θέτοντας συγκεκριμένα πρότυπα που 

καθορίζουν τον κατάλληλο χειρισμό των ζώων, τη στέγαση, την υγεία, την 

τροφή, το μέγεθος του κλουβιού, τη μεταφορά και την ευθανασία. Ως εκ 
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τούτου, η Διεθνής Ομοσπονδία Γούνας («IFF») ως μέλος της Διεθνούς Ένωσης 

Προστασίας της Φύσης («IUCN») περιλαμβάνει 56 οργανισμούς του κλάδου 

της γούνας σε περισσότερες από 40 χώρες παγκοσμίως. Οι οργανισμοί-μέλη 

της Ομοσπονδίας αποτελούνται από εκτροφείς, θηρευτές, τεχνίτες, μεσάζοντες, 

οίκους δημοπρασιών, λιανοπωλητές και σχεδιαστές, καθένας εκ των οποίων 

έχει υπογράψει έναν αυστηρό κώδικα συμπεριφοράς, δέσμευσης και τήρησης 

των σχετικών με τη γουνοποιία εθνικών κανονισμών. 

Παράλληλα, η Διεθνής Ομοσπονδία Γούνας έχει αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο 

πρόγραμμα εποπτείας και πιστοποίησης του εμπορίου γούνας, το «FURMARK», 

το οποίο όπως και αποτυπώνεται στο Παράρτημα Α. διασφαλίζει τόσο ότι τα 

εκτροφεία τηρούν τα υψηλότερα πρότυπα μεταχείρισης των ζώων όσο και ότι 

ο κλάδος της γουνοποιίας ακολουθεί πρακτικές βέλτιστης διαχείρισης της 

πρώτης ύλης και κατ’ επέκταση παραμένει βιώσιμος χωρίς να επιβαρύνει το 

περιβάλλον. Οι οίκοι δημοπρασιών δεσμεύονται να πωλούν πιστοποιημένα 

γουνοδέρματα, τα οποία μεταφέρονται σε πιστοποιημένα βυρσοδεψεία και 

βαφεία πριν φτάσουν στον κατασκευαστή. Στο πλαίσιο του προγράμματος 

«FURMARK», όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας υπόκεινται σε πλήρη, 

διαφανή και ανεξάρτητα συστήματα πιστοποίησης και ελέγχου. Για τους 

καταναλωτές, τους λιανοπωλητές και τους οίκους μόδας το «FURMARK», 

αποτελεί σήμα εγγυημένης ποιότητας για τη φυσική γούνα που αγοράζουν. 

Παρομοίως, ο κλάδος της γουνοποιίας στην Κίνα ακολουθεί αυστηρό 

ρυθμιστικό πλαίσιο το οποίο υπόκεινται σε συνεχή επανεξέταση και βελτίωση. 

Στην Κίνα, η Κρατική Δασική Υπηρεσία («SFA») είναι επιφορτισμένη με την 

θέσπιση, επίβλεψη και εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών εκτροφής 

γουνοφόρων ζώων, η οποία σε συνεννόηση με την Επιτροπή Γούνας της 

Κινεζικής Ένωσης Βιομηχανιών Κατεργασίας Δερμάτων («China Leather 

Industry Association») θέτει σε εφαρμογή πρωτοποριακά πρότυπα διαχείρισης 

των γουνοδερμάτων, όμοια με εκείνα που ισχύουν σε χώρες όπως η Φινλανδία, 

ο Καναδάς αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι βελτιώσεις στα πρότυπα 

διαχείρισης και επεξεργασίας των γουνοδερμάτων, ανακοινώθηκαν ως μέρος 

του 13ου πενταετούς προγράμματος της Κίνας (2016-2020), αποσκοπώντας 

στη βελτίωση της ποιότητας και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των 

κινεζικών προϊόντων γούνας. Η εισαγωγή του κινεζικού προτύπου 

πιστοποίησης «GOOD4FUR» το 2018 μπορεί να χαρακτηρισθεί ως ορόσημο 

για τη γουνοποιία της Κίνας, η οποία μέσω της εφαρμογής του έχει εισέλθει 

πλέον σε μια νέα εποχή τυποποίησης και εκσυγχρονισμού.  
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Η. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η.1 Παράγοντες που επηρεάζουν ζήτηση – προσφορά 

Οι τεχνολογικές εξελίξεις άλλων κλάδων με έμμεση ή άμεση επίδραση στον 

κλάδο της γούνας, αποτελούν έναν κρίσιμο παράγοντα που αναμένεται να 

επηρεάσει σημαντικά τη μελλοντική πορεία των προϊόντων γούνας. 

Συγκεκριμένα, η συνεχής αύξηση της τεχνογνωσίας σε νέες πρωτοποριακές 

ίνες που συμπληρώνουν ή υποκαθιστούν τις χρηστικές ιδιότητες της γούνας, 

σε συνδυασμό με τη διάδοση της συνθετικής γούνας στα τέλη της 

προηγούμενης δεκαετίας ως υποκατάστατο προϊόν, προβλέπεται ότι θα 

συνεχίσουν να επηρεάζουν αρνητικά τόσο τη ζήτηση φυσικής γούνας όσο και 

την παραγωγή των πρώτων υλών και των γουνοδερμάτων εν γένει. 

Επιπροσθέτως, αστάθμητο παράγοντα για τη ζήτηση αποτελούν η άνοδος της 

θερμοκρασίας και μακροπρόθεσμα οι τάσεις της μόδας και οι προτιμήσεις του 

αγοραστικού κοινού που είναι ευμετάβλητες.  

Την τελευταία δεκαετία ο κλάδος της γουνοποιίας πραγματοποίησε μια 

αξιοσημείωτη μεταστροφή ως προς την παραγωγή μοντέρνων σχεδίων, 

ευκολοφόρετων και ελαφρύτερων ενδυμάτων στοχεύοντας στην προσέλκυση 

μεγαλύτερης μερίδας καταναλωτικού κοινού και ταυτόχρονα στη διεύρυνση 

της ηλικιακής ομάδας των δυνητικών αγοραστών. Παρά τις αμφιβολίες που 

υπάρχουν για την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας, θετικό στοιχείο για τις 

προοπτικές του κλάδου είναι οι φρενήρεις ρυθμοί αύξησης της ζήτησης από 

τους κινέζους καταναλωτές, ειδικά για γούνινα προϊόντα ευρωπαίων 

σχεδιαστών. Σύμφωνα με εκτιμήσεις ειδικών των κλάδου, με τους σημερινούς 

ρυθμούς μεγέθυνσης της εσωτερικής αγοράς, οι κινέζοι καταναλωτές θα 

απορροφούν τα επόμενα χρόνια περισσότερο από το 70% της παγκόσμιας 

παραγωγής ενδυμάτων από γούνα. Παρά τις τεράστιες επενδύσεις που 

πραγματοποιούν στην Κίνα οι γουνοποιοί από το Χόνγκ Κόνγκ, η αυξανόμενη 

εσωτερική ζήτηση θα καλυφθεί πολύ δύσκολα, με αποτέλεσμα τον περιορισμό 

των εξαγωγών και την αύξηση των εισαγωγών κυρίως επώνυμων προϊόντων. 

Η.2 Προοπτικές ελληνικών προϊόντων 

Oι Έλληνες γουνοποιοί δεν θεωρούν την Κίνα σαν απειλή, αλλά σαν σημαντική 

ευκαιρία για την αξιοποίηση της οποίας όμως απαιτούνται σημαντικές 

προσπάθειες (προβολή, παρουσία με δίκτυα διανομής και καταστήματα, 

δημιουργία επώνυμων προϊόντων, υψηλή μόδα, καινοτομίες). Στην παραγωγή 

ενδυμάτων από γούνα, οι προοπτικές είναι ως επί το πλείστον θετικές αλλά με 

σημαντικές διαφοροποιήσεις ανάλογα με το μέγεθος των επιχειρήσεων. Οι 

προοπτικές των μεγάλων επιχειρήσεων οι οποίες διαθέτουν καλή οργάνωση, 

σχεδιασμό και διεθνείς διασυνδέσεις διαγράφονται θετικές λόγω της 

προβλεπόμενης αύξησης της ζήτησης και της στροφής των κινέζων 

καταναλωτών στα υψηλής ποιότητας ενδύματα.  
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Η Διεθνής Έκθεση Καστοριάς αποτελεί σήμερα μία από τις τρεις 

σημαντικότερες εκθέσεις γούνας παγκοσμίως, μαζί με την έκθεση του Μιλάνου 

και του Χονγκ Κονγκ. Προτείνουμε την ενίσχυση και επέκταση του 

προγράμματος πρόσκλησης αγοραστών στις προσεχείς Εκθέσεις Γούνας της 

Καστοριάς. Το εν λόγω πρόγραμμα θα πρέπει να συμπεριλάβει περισσότερους 

αγοραστές από την  Κίνα η οποία συνδυάζει τρία βασικά για την γούνα 

στοιχεία: ευμάρεια σε συνδυασμό με ισχυρή μεσαία τάξη, κρύο χειμώνα και 

έλλειψη ακτιβισμού εναντίον της φυσικής γούνας. Ειδικά η απουσία ή η 

υποτονική παρουσία ακτιβισμού θα μπορούσε να καταστήσει τη γεωγραφική 

περιοχή της Κίνας και εν γένει της Άπω Ανατολής σημαντικό κέντρο πωλήσεων 

για την ελληνική γούνα κατά τα προσεχή 15 με 20 χρόνια. Από την άλλη 

πλευρά, προκειμένου να υπάρξουν απτά αποτελέσματα πρέπει οι ανωτέρω 

κινήσεις να συνδυαστούν και με ένα μεσοπρόθεσμο σχέδιο προωθητικών 

κινήσεων, όπως η διοργάνωση κοινού εργαστηρίου για Έλληνες και Κινέζους 

σχεδιαστές προκειμένου να αναπτυχθούν μοντέλα προσαρμοσμένα σε 

ασιατικό σωματότυπο και τις εδώ τρέχουσες σχεδιαστικές τάσεις, καθώς και 

εκδηλώσεις επίδειξης προϊόντων γούνας προς ενίσχυση της επωνυμίας «Γούνα 

Καστοριάς» στην Κίνα τουλάχιστον κάθε 2 ή 3 έτη.  

Εν κατακλείδι, οι ελληνικές επιχειρήσεις καλούνται να επισκεφθούν την αγορά 

είτε συμμετέχοντας στις Διεθνείς Εκθέσεις Ενδυμάτων (βλ. Παράρτημα Δ.) 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 την ποιότητα 

της ελληνικής γούνας. Από την πλευρά μας, ως Γραφείο Εμπορικών και 

Οικονομικών Υποθέσεων, 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 της ελληνικής γούνας στην εγχώρια αγορά. Το τρέχον έτος, λόγω 

πανδημίας κορωνοϊού, θα πρέπει να θεωρηθεί παρενθετικό σε ότι αφορά στις 

εξαγωγές προϊόντων γούνας προς την Κίνα, καθώς η ακύρωση των φετινών 

Διεθνών Εκθέσεων έχει δυσχεράνει τις επαφές μεταξύ παραγωγών και 

εισαγωγέων, όπως και τις παραγγελίες.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Α. Εφοδιαστική Αλυσίδα «Furmark» 



ISO 9001:2008 ΓΕΝ 30 - 02 

 

Β. Κύριοι Κινεζικοί Φορείς & Υπηρεσίες 
 

China Leather Industry Association 

No.6, Chang' An Avenue (E), Beijing, 100740, China 

Tel: +86-10-85114456  

Fax: +86-10-85117752 

Website: http://www.chinaleather.org/english_channel 

E-mail: wp@chinaleather.org 
 

Hong Kong Fur Federation 

Room 1203-4, Chevalier House, 45-51 Chatham Road South, Tsimshatsui 

Kowloon, Hong Kong  

Tel: +852-2367-4646  

Fax: +852-2739-0799  

Web Site: http://www.hkff.org/ 

E-mail: fur@hkff.org 

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 εισάγεται στη Λ.Δ.Κ. (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/) 

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 

http://www.chinaleather.org/english_channel
mailto:wp@chinaleather.org
http://www.hkff.org/
http://www.aqsiq.gov.cn/
http://en.ciqcid.com/
http://www.cnca.gov.cn/cnca/
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ελέγχου, συλλογής εσόδων, καταπολέμησης του λαθρεμπορίου και συλλογής 

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

SAC: Standardization Administration of the People’s Republic of China   

Ο κινεζικός αυτός οργανισμός είναι επιφορτισμένος με την οργάνωση, το 

συντονισμό και την κατάρτιση προγραμμάτων για την ανάπτυξη και 

αναθεώρηση των εθνικών βιομηχανικών και εμπορικών προτύπων. 

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

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 & Βιομηχανικά Επιμελητήρια 

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 

Tel: +86 (10) 6462 2066, Fax +86 (10) 6462 2067, 

E-mail: euccc@europeanchamber.com.cn 

http://english.customs.gov.cn/
http://www.sfda.gov.cn/WS01/CL0001/
http://www.sac.gov.cn/
http://www.saic.gov.cn/
mailto:acfic@acfic.org.cn
http://www.chinachamber.org.cn/
http://www.ccpit.org/
mailto:euccc@europeanchamber.com.cn
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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, Beiheyan Dajie Dongchengqu, 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. Διεθνείς Εκθέσεις στη Λ.Δ. της Κίνας 

 

Hong Kong International Fur & Fashion Fair 2021 (24-27/02/2021) 

Address: Hong Kong Convention and Exhibition Centre 

E-mail: fur@hkff.org 

Tel: (852) 2367 4646 

 Website: http://www.hkff.org/index.php?lang=1 

 

China International Fashion Fair - CHIC 2021 (10-12/03/2021) 

Address: Shanghai - National Exhibition and Convention Center (NECC) 

E-mail: guocui@chiconline.com.cn;   zhangshan@cwtc.com  

Tel: +8610 65054123 

Website: https://enmar.chicfair.com/ 

 

 

 

mailto:Sonia.ROZADA-MARTINEZ@eeas.europa.eu
http://www.sfic.org.cn/
mailto:msc@coicsh.com
http://www.coicsh.com/
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Shanghai International Hats, Scarves, Gloves Expo 2021 (16-18/03/2021) 

Address: Shanghai World Expo Exhibition and Convention Center 

E-mail: alex@gehua-expo.com 

Tel: 021-61276590 

Website:  http://www.shgexpo.com/en/ 

 

The Lifestyle Show (Expo Lifestyle Shanghai) 2021 (01-03/04/2021) 

Address: Shanghai World Expo Exhibition and Convention Center 

E-mail: shirley.sun@ubmsinoexpo.com 

Tel: 021-33392010 

Website:  http://www.expolifestyle.com/en/ 

 

Fashion Source 2020 

Address: Shenzhen Convention and Exhibition Center 

E-mail: ken@fashionsource.cn 

Tel: +86 0755 82542710 

Website:  https://www.fashionsource.cn/aen/index.aspx 

 

Ε. Σχετικοί Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί 
 

EUSME CENTRE 

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/ 
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