


 

Συνολικός πληθυσμός:  1,344,130,000 

Αστικός πληθυσμός: 50,5%  

Μ.Ο. ηλικίας πληθυσμού: 33 ετών 

Shanghai: 17,900,000 

Guangzhou: (Canton) 15,300,000 

Beijing:13,200.000 

Shenzhen: 9,400,000 

 



 Η μεγαλύτερη χώρα σε πληθυσμό παγκοσμίως 
με το υψηλότερο ποσοστό GDP ανάπτυξης 
παγκοσμίως για τα τελευταία 10 χρόνια 

 

 Η μεσαία τάξη αντιπροσωπεύει περίπου 
240,000,000 άτομα ήτοι το 19% του συνολικού 
πληθυσμού που έχει την δυνατότητα να 
αγοράζει ποιοτικά προϊόντα διατροφής των 
οποίων η ζήτηση αυξάνεται σημαντικά 
ετησίως 

 

 Ο κινέζος καταναλωτής είναι πολύ ευαίσθητος 
στο “Brand” και θεωρεί ότι η τιμή είναι ένδειξη 
καλής ποιότητας.  

 



 Το ελληνικό ελαιόλαδο αποσπά ένα σημαντικό 
μερίδιο των εισαγωγών, σε μια αγορά 
ολιγοπωλιακή, ως προς τον αριθμό των 
προμηθευτριών χωρών. 

 

 Το μερίδιο του ελληνικού ελαιολάδου στην κινεζική 
αγορά είναι της τάξης του 9% με την Ισπανία και 
την Ιταλία να κυριαρχούν, έχοντας αποσπάσει 
μερίδιο 50% και 35% αντιστοίχως. 

 

 Οι προοπτικές που διανοίγονται είναι αναμφίβολα 
θετικές, λαμβανομένου υπόψη ότι το 19% του 
πληθυσμού ήτοι 240,000,000 αφορά την μεσαία 
τάξη με υψηλό εισόδημα και καταναλωτική 
συμπεριφορά που λαμβάνει υπόψη τους κανόνες 
της υγιεινής μεσογειακής διατροφής. 

 



 Η αγορά ελαιολάδου θα συνεχίσει να 
αναπτύσσεται με γοργούς ρυθμούς για να καλύψει 
τις ανάγκες μιας αναδυόμενης καταναλωτικής 
ομάδας, με υψηλό εισόδημα, που έχει στρέψει το 
ενδιαφέρον της στην υιοθέτηση μιας πιο υγιεινής 
διατροφής.  H παρουσία του ελληνικού ελαιολάδου 
είναι σχετικά ικανοποιητική, όσον αφορά το 
μερίδιο αγοράς, λόγω της έγκαιρης εισόδου στην 
αγορά, αλλά και της εκτίμησης που χαίρει για την 
ποιότητά του. 

 

 Η αύξηση του μεριδίου αγοράς θα επιτευχτεί μέσα 
από την συνένωση δυνάμεων, τη συλλογική 
προσπάθεια προώθησης του ελληνικού brand 
name, τη διατήρηση της υψηλής ποιότητας του 
ελληνικού ελαιολάδου και την ανάδειξη των 
πλεονεκτημάτων της μεσογειακής διατροφής μέσα 
από προωθητικές ενέργειες.  



 Τα εισαγόμενα προϊόντα, κατά την είσοδο τους στην Κίνα 
επιθεωρούνται ώστε να μπορέσουν να λάβουν το Υγειονομικό 
Πιστοποιητικό από την Αρμόδια Αρχή AQSIQ  (General 
Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine). 

 
 Από τη στιγμή που θα λάβουν αυτό το πιστοποιητικό ξεκινάει η 

διαδικασία εκτελωνισμού.  Τα έγγραφα που προσκομίζονται είναι 
τα εξής: 

1. Πιστοποιητικό προέλευσης (εκδίδεται από την αρμόδια Ελληνική 
αρχή) 

2. Πιστοποιητικό χημικής ανάλυσης που πιστοποιεί την κατηγορία 
του ελαιολάδου 

3. Κατάλογος περιεχομένων συσκευασίας, Τιμολόγιο,  φορτωτική  
4. Έλεγχος συμμόρφωσης της ετικέτας βάσει προδιαγραφών, για 

δείγματα δεν είναι απαραίτητη η μετάφραση της ετικέτας. 
5. Πιστοποιητικό Φυτουγείας (παρόλο που το ελαιόλαδο είναι 

πλήρως επεξεργασμένο προϊόν δεν θα έπρεπε να συνοδεύεται 
από το πιστοποιητικό με βάσει τα προβλεπόμενα στο Διεθνές 
Πρότυπο Φυτουγειονομικών Μέτρων ISRM 12, εν τούτοις η 
Κινεζική υπηρεσία AQSIQ το ζητά κατά καιρούς για την είσοδο 
ξένου ελαιολάδου στην χώρα) 
 



 Επίσης έχουν αναφερθεί περιπτώσεις 
δεσμεύσεως φορτίων κρασιού και ελαιολάδου, 
λόγω ανίχνευσης πλαστικοποιητών και 
συγκεκριμένα του DEHP άνω των ορίων που 
έχουν τεθεί στην κινεζική επικράτεια 
(1,5mg/kg). Σε κάθε περίπτωση, αν και είναι 
ευθύνη του εισαγωγέα ή της εταιρείας που θα 
αναλάβει τον εκτελωνισμό των προϊόντων, 
πρέπει να ζητηθούν εκ των προτέρων οι 
ισχύουσες προδιαγραφές και τα απαιτούμενα 
συνοδευτικά πιστοποιητικά. Από 1.1.2013 
απαιτείται προσκόμιση χημικής ανάλυσης για 
21 χημικές ουσίες για τα ελαιόλαδα που 
εισάγονται για πρώτη φορά στην Λ.Δ. της 
Κίνας (ως υπόδειγμα) 



The new Rules from China Import and Export Food Security Burea to Inspection government 

---Extra Virgin olive oil 

no. 
Chemical items  

in chinese 
Chemical items Limit Chinese standard 

1 不皂化物含量 Unsaponifiables ≦15g/kg GB23347-2009 

2 总甾醇含量 Sterols ≧1000mg/kg GB23347-2009 

3 
高根二醇和熊果醇含量 

（占甾醇总含量的百分比） 
erythrodiol+uvaol ≦4.5% GB23347-2009 

4 蜡含量 waxes ≦250mg/kg GB23347-2009 

5 豆甾二烯醇含量 stigm/dienol ≦0.15mg/kg GB23347-2009 

6 紫外线吸收度 Absorbance in UV K270≦0.22，△K≦0.01 GB23347-2009 

7 酸值（KOH） KOH ≦1.6mg/kg GB23347-2009 

8 过氧化值 peroxide value ≦10mmol/kg GB23347-2009 

9 
反式脂肪酸 

(C18：1T) 
trans C18：1 ≦0.05mg/kg GB23347-2009 

10 
反式脂肪酸 

(C18：2T+C18:3T) 
trans C18：2+18:3 ≦0.05mg/kg GB23347-2009 

11 铅 lead ≦0.1mg/kg GB2716-2005 

12 总砷（以As计)  total arsenic ≦0.1mg/kg GB2716-2005 

13 黄曲霉素B1 aflatoxin B1 ≦10μg/kg GB2716-2005 

14 乐果 dimethoate ≦0.05mg/kg GB2716-2005 

15 敌草快 diquat ≦0.05mg/kg GB2716-2005 

16 倍硫磷 fenthion ≦0.01mg/kg GB2716-2005 

17 毗氟甲禾灵 haloxyfop ≦1mg/kg GB2716-2005 



 Οι δασμοί που επιβάλλονται στο ελαιόλαδο, 
σύμφωνα με το δασμολόγιο της Λ.Δ. της Κίνας 
είναι: 

1. Εισαγωγικός Δασμός: 10% 
2. ΦΠΑ: 13% για το παρθένο ελαιόλαδο και 17% για 

άλλες κατηγορίες ελαιολάδου 
3. Ο ΦΠΑ υπολογίζεται επί της συνολικής αξίας του 

προϊόντος δηλ.  
4. τιμή CIF + δασμούς εισαγωγής. 
5. Ο Κινέζος εισαγωγέας/εταίρος θα πρέπει να έχει 

το ειδικό Πιστοποιητικό διενέργειας εισαγωγών ή 
να συνεργάζεται με εταιρεία που διαθέτει αυτό 
το πιστοποιητικό, με την οποία θα πρέπει να έχει 
συνάψει και σχετική συμφωνία συνεργασίας. 
Πριν ξεκινήσουμε οποιαδήποτε συνεργασία 
πρέπει να γίνει λεπτομερής έλεγχος της 
κινεζικής εισαγωγικής εταιρείας. 

 



 Το παρθένο ελαιολάδου το βρίσκουμε σε 
γυάλινες συσκευασίες των 250, 500, 700, 
750ml. 

 Κυκλοφορούν επίσης στην αγορά της Κίνας 
καλαίσθητες συσκευασίες δώρου που 
περιλαμβάνουν περισσότερα του ενός 
μπουκαλιού 200, 500 ή 750 ml. 

 



 Από 12/10/11 το Υπουργείο Υγείας της Κίνας ανακοίνωσε 
στο  WTO τα National Food Safety Standard for Nutrition 
Labelling of Prepackaged Foods (GB 28050-2011) 

 
 Στη συσκευασία θα πρέπει να αναγράφονται υποχρεωτικά 

τα παρακάτω στοιχεία: 
1. Όνομα ή εμπορικό σήμα ελαιολάδου 
2. Συστατικά 
3. Καθαρό βάρος 
4. Ημερομηνία παραγωγής (έτος/μήνας/ημέρα) 
5. Όνομα και διεύθυνση διανομέα/εισαγωγέα 
6. Χώρα προέλευσης 
7. Ημερομηνία λήξης (έτος/μήνας/ημέρα) 
8. Συνθήκες διατήρησης προϊόντος 
9. Πληροφορίες για τυχόν τροποποιημένους οργανισμούς 
10. Διατροφικές Πληροφορίες 

 



 

 

 Στη πράξη, η πλειοψηφία των ελαιολάδων που 
εισάγονται, διατηρούν την αυθεντική ετικέτα 
και απλώς φέρουν επιπλέον, στο πίσω μέρος, 
ένα αυτοκόλλητο με τα αντίστοιχα στοιχεία 
στην κινεζική γλώσσα. Το 2011 κάποιες 
τελωνιακές αρχές εξέδωσαν ανακοίνωση 
σύμφωνα με την οποία, προϊόντα που δεν 
φέρουν επισήμανση στην κινεζική δε θα 
γίνονται αποδεκτά. Αυτό δεν έχει επικρατήσει 
μέχρι στιγμής, γι αυτό καλό είναι να ερευνηθεί 
με τον κινέζο εισαγωγέα. 



 

 Η πιστοποίηση βιολογικού λαδιού γίνεται 
ΜΟΝΟ στην Κίνα βάσει της νέας από 1/7/12   
νομοθεσία από τις πιο αυστηρότερες στον 
κόσμο. Τα οργανικά προϊόντα στην Κίνα 
πρέπει να έχουν μηδενικά κατάλοιπα χημικών 
λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων και παίρνουν 
ένα κωδικό ο οποίος επικολλάται στο 
μπουκάλι. 

 

 Η κατοχύρωση του εμπορικού σήματος είναι 
απόλυτη προτεραιότητα και συνιστάται να 
ολοκληρωθεί πριν την δραστηριοποίηση στην 
κινεζική αγορά. 



1. Εισαγωγέας με πιστοποιητικό 
διενέργειας εισαγωγών 

2. Χονδρέμπορος 

3. Μεσάζοντες 

4. Αγορά λιανικής (σουπερ μάρκετ, 
υπεραγορές, delicatessen, ξενοδοχεία, 
εστιατόρια) 

5. Καταναλωτής 
 

 



    

    

   Ασχοληθείτε  ΜΟΝΟ με το προϊόν σας και εμπιστευτείτε σε μας 
την προώθηση και διεκπεραίωση των εξαγωγών σας, χωρίς να 
χρειάζεται να διατηρείτε ένα εξειδικευμένο τμήμα εξαγωγών. 

  

 
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

στο υπέροχο & δημιουργικό ταξίδι των εξαγωγών 
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Σύμβουλος Εξαγωγών 
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www.Simplyexports.gr 

 


