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1. ΓΕΝΙΚΑ 

 

Η ραγδαία ανάπτυξη της Κινεζικής οικονοµίας από την δεκαετία του 1990 και έπειτα είχε 

ως επακόλουθο και την βελτίωση του επιπέδου ζωής. Τα τελευταία χρόνια οι Κινέζοι 

καταναλωτές δίνουν όλο και µεγαλύτερη έµφαση στην ποιότητα της ζωής τους. Τα 

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 αύξηση της ενηµέρωσης για τη συµβολή της διατροφής στην υγεία, προκαλεί το 

ενδιαφέρον όλο και περισσότερων καταναλωτών για το ελαιόλαδο, το οποίο έχει 

αποκτήσει τη φήµη ότι είναι το πιο υγιεινό από όλα τα µαγειρικά έλαια. Σύµφωνα µε 

έρευνες, το 80% των καταναλωτών ελαιολάδου στην Κίνα είναι κάτοχοι διπλώµατος 

ανωτέρου εκπαιδευτικού ιδρύµατος, ενώ το 60% είναι πολίτες της δεύτερης ή τρίτης 

ηλικίας. Σε τρόφιµα, ο µέσος Κινέζος καταναλώνει περισσότερο δηµητριακά, φυτικά 

έλαια, κρέατα, ψάρι, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, τσάι και ποτά (κυρίως, µπύρα, κρασί µε 

φρουτώδη γεύση και soft drinks), καθώς και καρυκεύµατα σε στερεά µορφή. Η ζήτηση για 

τα εν λόγω τρόφιµα παρουσιάζει συνεχή αυξητική τάση, έως και 10% ετησίως. Τα φυτικά 

έλαια που διατίθενται στην κινεζική αγορά είναι, κυρίως, σογιέλαιο (soyabean oil), 

ηλιέλαιο (sunflower oil), σπορέλαιο (seed oil), αραβοσιτέλαιο (corn oil), αραχιδέλαιο 

(peanut oil), καρδαµέλαιο (safflower oil), γογγυλέλαιο ή έλαιο ελαιοκράµβης  (colza 

oil/salad oil), σησαµέλαιο (sesame oil), κολοκυθέλαιο (salad oil) και ελαιόλαδο. Το 

ελαιόλαδο είναι γνωστό από παλαιά στην Κίνα, ως ένα προϊόν µε θεραπευτικές και 

καλλυντικές ιδιότητες, µόλις πρόσφατα, όµως, εκτιµήθηκε και για τη διατροφική του αξία 

και τη συµβολή του στην υγιεινή διατροφή.  

Οι Κινέζοι χρησιµοποιούν το ελαιόλαδο ως:  

- καλλυντικό, για τη βελτίωση της υφής του δέρµατος (από γυναίκες), 

- φάρµακο, δηλ. το ελαιόλαδο πίνεται, καθώς σύµφωνα µε την παραδοσιακή κινεζική 

ιατρική βοηθάει στην καταπολέµηση ορισµένων ασθενειών (από µεσήλικες και άτοµα 

τρίτης ηλικίας), και 

- µαγειρικό έλαιο (από νοικοκυριά µε υψηλότερο εισόδηµα και µορφωτικό επίπεδο) 

Σηµειώνεται ότι, το ελαιόλαδο χρησιµοποιείται ήδη ως µαγειρικό έλαιο στα εστιατόρια µε 

δυτική κουζίνα καθώς και στα εστιατόρια διεθνών αλυσίδων ξενοδοχείων. Αντίθετα, στα 

εστιατόρια µε παραδοσιακή κινεζική κουζίνα χρησιµοποιείται κατά κόρον το σογιέλαιο. 

Σύµφωνα µε στατιστικά στοιχεία της China Oil Association, κάθε χρόνο στην Κίνα 

καταναλώνονται, γενικά, 20 εκατ. τόνοι φυτικών ελαίων, εκ των οποίων 7.600 περ. τόνοι 

είναι ελαιόλαδο (έτος 2006). 

Η Κίνα έχει ήδη αρχίσει να αποτελεί µία σηµαντική αγορά για το ελαιόλαδο, τόσο λόγω 

του µεγέθους της χώρας όσο και της αυξανόµενης ζήτησης για νέα προϊόντα από τη ∆ύση, 

που δεν υπάρχουν στην Κίνα, ιδιαίτερα για υγιεινά και φυσικά προϊόντα. Οι παράγοντες 

που επηρεάζουν την γενικότερη εξέλιξη της αγοράς ελαιολάδου, την προοπτική κάθε µίας 

ξεχωριστής ποιότητας ελαιολάδου και την ενδεχόµενη υποκατάσταση άλλων φυτικών 

ελαίων από το ελαιόλαδο είναι, βασικά, η τιµή (ή το διαθέσιµο εισόδηµα), η διάθεση των 

νοικοκυριών να αλλάξουν ή να διαµορφώσουν διαφορετικά τις διατροφικές συνήθειές τους 

και η αντίληψη που επικρατεί για όλο και περισσότερη χρήση στη µαγειρική φυσικών, 

αγνών και υγιεινών υλικών. Επιπλέον, σηµαντικοί παράγοντες για την πορεία της αγοράς 

είναι η περαιτέρω φιλελευθεροποίηση του εµπορίου, η εξέλιξη των δοµών χονδρικού και 

λιανικού εµπορίου και η ενίσχυση του ανταγωνισµού. Για την κατανόηση από τον µέσο 

καταναλωτή, όχι µόνον των ιδιοτήτων του ελαιολάδου αλλά και της χρήσης του στη δική 

του κουζίνα, καθοριστικό ρόλο παίζει και η σχετική ενηµέρωση και πληροφόρηση από τα 

ΜΜΕ, τους εισαγωγείς ελαιολάδου καθώς και τους εξαγωγείς των χωρών προέλευσης του 

ελαιολάδου.  

∆ιαπιστώνεται, ότι υπάρχει µεγάλη ανάγκη ενηµέρωσης για το ελαιόλαδο, καθότι έρευνες 

έχουν δείξει, ότι τελικά µόνον ένας στους 10 Κινέζους έχει ακούσει για το ελαιόλαδο, το 

οποίο µάλιστα είναι περισσότερο γνωστό ως καλλυντικό παρά ως µαγειρικό προϊόν. 

Ειδικότερα, απαιτείται να γίνει ενηµέρωση και ως προς τη διάκριση ή αναγνώριση της 



 

ποιότητας των διαφορετικών τύπων ελαιόλαδου και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών 

αυτών (χρώµα, γεύση κλπ), ανάλογα µε τη χώρα προέλευσης, για τα οποία οι Κινέζοι 

δείχνουν σχετική άγνοια. Επίσης, παρατηρείται µη «τυποποιηµένη» χρήση συγκεκριµένης 

ορολογίας για συγκεκριµένο τύπο ελαιολάδου στην Κινεζική γλώσσα. Οι όροι «παρθένο», 

«αγνό» και «εξαιρετικά παρθένο» συχνά χρησιµοποιούνται «αυθαίρετα», µε αποτέλεσµα ο 

Κινέζος καταναλωτής να µην είναι σε θέση να γνωρίζει επακριβώς την ποιότητα του 

ελαιολάδου από την ετικέτα και µόνο. 

Σε σχέση µε τα λοιπά έλαια που κυκλοφορούν στην κινεζική αγορά, η τιµή του ελαιολάδου 

θεωρείται πολύ υψηλή, γεγονός που αποθαρρύνει, εν µέρει, τον µέσο Κινέζο καταναλωτή. 

Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι, πέντε λίτρα σογιέλαιου πωλούνται στην ίδια τιµή µε 750 ml 

ελαιολάδου. Στα κινεζικά σούπερ µάρκετ η παρουσία του ελαιολάδου είναι, γενικά, µικρή, 

ενώ, αντίθετα, το σογιέλαιο καταλαµβάνει τουλάχιστον δύο σειρές στα ράφια τους. 

Μακροπρόθεσµα βέβαια, αναµένεται, ότι µε την επιδιωκόµενη από την κυβέρνηση 

περαιτέρω ενίσχυση της κατανάλωσης, την βαθµιαία αύξηση του διαθεσίµου εισοδήµατος 

των νοικοκυριών και την όλο και µεγαλύτερη πρόσβαση σε πηγές ενηµέρωσης, ένα µέρος 

της αγοράς σογιέλαιου αλλά και άλλων ελαίων βαθµιαία θα υποκατασταθεί από το 

ελαιόλαδο.  

Τα έλαια, τα οποία χρησιµοποιούν οι Κινέζοι στην µαγειρική είναι, ως επί το πλείστον, τα 

πολυακόρεστα: σογιέλαιο, φυστικέλαιο, σπορέλαιο. Επίσης αρκετά δηµοφιλές είναι και το 

µείγµα φυτικών ελαίων. Τα ωµά έλαια δεν χρησιµοποιούνται, καθώς οι Κινέζοι 

καταναλώνουν τα λαχανικά τους σοταρισµένα (στο ειδικό σκεύος-γουόκ) και σπανίως 

φρέσκα (η ωµή σαλάτα είναι καθαρά δυτική συνήθεια). Εξαιτίας αυτής της ιδιαιτερότητας 

της κινεζικής κουζίνας, φαίνεται, ότι το πυρηνέλαιο (kernel oil/pomace olive oil) θα 

κερδίσει σταδιακά µεγάλο τµήµα της αγοράς. Σε σχέση µε την τιµή, οι τιµές λιανικής 

πώλησης του πυρηνελαίου στα σούπερ µάρκετ, είναι µεν υψηλότερες από αυτές του 

σογιέλαιου αλλά χαµηλότερες από αυτές του παρθένου ελαιολάδου και σύµφωνα µε 

πληροφορίες µας από τους Κινέζους εισαγωγείς, οι Κινέζοι έχουν αρχίσει ήδη να 

χρησιµοποιούν το πυρηνέλαιο ως µαγειρικό έλαιο, τουλάχιστον στις µεγάλες πόλεις. Το 

παρθένο ελαιόλαδο (ιδιαίτερα το εξαιρετικά παρθένο) πωλείται, προς το παρόν, 

περισσότερο στα εστιατόρια πολυτελών ξενοδοχείων, εστιατόρια δυτικής κουζίνας, 

διεθνείς αλυσίδες υπερκαταστηµάτων και σούπερ µάρκετ και τοπικά σούπερ µάρκετ και 

καταστήµατα τροφίµων που απευθύνονται σε αλλοδαπούς που διαµένουν στην Κίνα, σε 

Κινέζους που έχουν ζήσει στο εξωτερικό και έχουν υιοθετήσει ορισµένες δυτικές 

καταναλωτικές συνήθειες, καθώς και σε Κινέζους της υψηλής εισοδηµατικής τάξης. Όπως 

µας πληροφορούν οι Κινέζοι εισαγωγείς, οι κατηγορίες παρθένου ελαιολάδου για τις 

οποίες υπάρχει µεγαλύτερη ζήτηση από πλευράς τους, είναι το εξαιρετικά παρθένο 

ελαιόλαδο (extra virgin olive oil), από το οποίο προτιµάται περισσότερο το εξαιρετικά 

παρθένο ελαιόλαδο εξαγωγής εν ψυχρώ. 

Αναµένεται, ότι η εξέλιξη της αγοράς παρθένου ελαιολάδου θα είναι εξίσου ευνοϊκή, όπως 

αυτή του πυρηνελαίου. Στην Κίνα εµφανίζονται σχολές µαγείρων που δείχνουν ενδιαφέρον 

για την µετεξέλιξη της κινεζικής κουζίνας (cuisine nouvelle και fusion) καθώς και τη χρήση 

συστατικών υλικών που χρησιµοποιούνται στην δυτική κουζίνα. Αναµένεται ότι, σύντοµα, 

και µε την κατάλληλη ενηµέρωση/εκπαίδευση Κινέζων µαγείρων, το παρθένο ελαιόλαδο 

θα χρησιµοποιηθεί για την εκτέλεση συνταγών κινεζικής µαγειρικής και θα κερδίσει τις 

εντυπώσεις του ευρύ καταναλωτικού κοινού. Από την άλλη πλευρά, το παρθένο ελαιόλαδο 

(ιδιαίτερα το εξαιρετικά παρθένο) µπορεί να προωθηθεί στην κινεζική αγορά και ως 

καλλυντικό, καθώς, αυτό, είναι περισσότερο γνωστό στην Κίνα ως καλλυντικό παρά ως 

µαγειρικό έλαιο. Το παρθένο ελαιόλαδο µπορεί, ενδεχοµένως, να πωλείται και στα 

φαρµακεία, στο ειδικό τµήµα για τα φυσικά καλλυντικά, σε µικρό µπουκάλι των 60 ή 100 

ml. Αυτό συµβαίνει, για παράδειγµα, µε το φυσικό µέλι, το οποίο πωλείται και στα 

φαρµακεία, ως παρασκεύασµα για θεραπευτικούς σκοπούς ή ως καλλυντικό. Στο σύνολο 

της κινεζικής αγοράς, υπολογίζεται, ότι διατίθενται γύρω στις 50 ετικέτες ελαιολάδου. 

Σχετικά µε τις ελληνικές ετικέτες, ενδεικτικά αναφέρουµε ορισµένες που απαντώνται σε 



 

σούπερ µάρκετ στο Πεκίνο
1
: Minerva, Ousia, Ionia, Peza, Argolis, Gold Caesar, Sitia, 

Asteria, Alexandros, κ.α. Για λόγους σύγκρισης, αναφέρουµε στον παρακάτω πίνακα 

ορισµένες ετικέτες από την αγορά του Πεκίνου
2
: 

 

 
2. ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 

 
Σχεδόν όλη η ποσότητα του ελαιολάδου που διατίθεται σήµερα στην κινεζική αγορά 

προέρχεται από εισαγωγές, καθώς η γεωγραφική θέση της Κίνας και η έλλειψη σχετικής 

τεχνογνωσίας και κεφαλαίων δεν επιτρέπουν τη µαζική παραγωγή ελαιολάδου. Η εγχώρια 

παραγωγή αντιστοιχεί µόλις σε 0,4% του εισαγοµένου ελαιολάδου. Οι συνολικές 

εισαγωγές ελαιολάδου (παρθένο, εξαιρετικά παρθένο, πυρηνέλαιο και άλλες κατηγορίες) 

της Κίνας από το 2001 και µετά εµφάνισαν ετήσια αύξηση της τάξης του 70%, αγγίζοντας 

το 2006 τους 7.635 τόνους (6.021 το 2005), ενώ προβλέπεται ότι το 2007 θα ανέλθουν σε 

12.990 τόνους. Το 44% περ. αφορά σε παρθένο ελαιόλαδο. Στην κατηγορία του παρθένου 

ελαιολάδου, που ενδιαφέρει περισσότερο τη χώρα µας, οι εισαγωγές της Κίνας 

                                                 
1
 Ορισµένες από τις ετικέτες ελληνικού ελαιολάδου απαντώνται στην κινεζική µόνον αγορά, καθώς 

κάποιοι εισαγωγείς προτιµούν να χρησιµοποιούν το δικό τους εµπορικό όνοµα. 

 
2
 Η έρευνα έλαβε χώρα τον Ιανουάριο 2007 στο Πεκίνο, στα σούπερ µάρκετ “Beijing Friendship 

Store”, “Jenny Lou’s”, και “Jingkelong”. Σηµειώνεται, ότι τα συγκεκριµένα καταστήµατα 

βρίσκονται σε περιοχές όπου διαµένουν ή εργάζονται καταναλωτές µε υψηλότερα εισοδήµατα 

(Κινέζοι και ∆υτικοί), οπότε οι τιµές λιανικής πώλησης είναι υψηλότερες από άλλες περιοχές της 

πόλης όπου διαµένουν Κινέζοι µε χαµηλότερα εισοδήµατα, ή από άλλες πόλεις της χώρας.  

Όνοµα προϊόντος Κατηγορία 

ελαιολάδου 

Χώρα προέλευσης Μέση τιµή λιανικής 

πώλησης  
 

Ybarra Εξαιρετικά 

Παρθένο 

Ελαιόλαδο,  

Εξαγωγή εν ψυχρώ  

Ισπανία 5,6 ευρώ 500 ml 

Hojiblanca Εξαιρετικά παρθένο 

ελαιόλαδο 

Ισπανία 9,98ευρώ 1 Lt 

Fragata Εξαιρετικά παρθένο 

ελαιόλαδο 

Ισπανία 7,9 ευρώ 1 Lt 

Colavita Αγνό Παρθένο 

Ελαιόλαδο  

Ιταλία 13,2 ευρώ 1 Lt 

 

Caparelli  Ιταλία 7,9 ευρώ 750 ml 

Piettro Coricelli Μίξη ραφινέ 

ελαιολάδου 

Ιταλία 13,3 ευρώ 1 Lt 

Olitalia Εξαιρετικά παρθένο 

ελαιόλαδο 

Ιταλία 6,9 ευρώ 500 ml 

12,9 ευρώ 1 Lt 

 

Bertolli Εξαιρετικά παρθένο 

ελαιόλαδο 

Αυστραλία 6,92 ευρώ 500 ml 

14 ευρώ 1 Lt 

Galilee Εξαιρετικά παρθένο 

ελαιόλαδο 

Ισραήλ 7,9 ευρώ 1 Lt 

Sitia Εξαιρετικά παρθένο 

ελαιόλαδο 

 

Ελλάδα Sitia 0,3: 8,9 ευρώ 

750 ml 

Sitia 0,7: 10,6 ευρώ 1 

Lt 

Minerva Εξαιρετικά παρθένο 

ελαιόλαδο 

Ελλάδα 7 ευρώ 1 Lt  



 

παρουσιάζουν σταθερή αύξηση την τελευταία τριετία και οι τρεις πρώτες χώρες εξαγωγείς 

παρθένου ελαιολάδου είναι η Ισπανία, η Ιταλία και η Ελλάδα. Οι συνολικές εισαγωγές 

παρθένου ελαιολάδου της Κίνας, στις οποίες δεν περιλαµβάνονται το Χονγκ Κονγκ, το 

Μακάο και η Ταϊβάν, κυµάνθηκαν την τελευταία τριετία, ως ακολούθως
3
: 

 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (Κιλά) ΑΞΙΑ (∆ολ. Η.Π.Α.) 

2004 1.053.465 3.195.396 

2005 2.254.824 8.778.420 

2006 3.405.895 17.744.742 

 

Στην τριετία 2004-06 οι εν λόγω εισαγωγές αυξήθηκαν σε ποσότητα κατά 223% και σε 

αξία κατά 455%. Εντυπωσιακή είναι η εξέλιξη της µέσης τιµής εισαγωγής ανά κιλό: 

2004=3 δολ., 2005=3,9 δολ και 2006=5,2 δολ. Η καλπάζουσα ζήτηση για κατανάλωση 

παρθένου ελαιολάδου και η είσοδος στην αγορά εταιριών µικρότερης οικονοµικής 

κλίµακας οδήγησαν σε σηµαντική αύξηση των τιµών. Τρεις χώρες µαζί, η Ισπανία, η 

Ιταλία και η Ελλάδα κατείχαν το 2006, σε ποσότητες, το 93,7% των συνολικών εισαγωγών 

παρθένου ελαιολάδου στην Κίνα. Το 2004 εισήλθε στην αγορά η Αυστραλία, ενώ το 2005 

προστέθηκαν το Ισραήλ και η Τουρκία. Αναλυτικότερα, οι εισαγωγές παρθένου 

ελαιολάδου, σε ποσότητα, από τις τρεις µεγαλύτερες προµηθεύτριες χώρες παρουσιάζουν 

την παρακάτω εικόνα: 

         

Εισαγωγές παρθένου ελαιολάδου

σε ποσότητα

Σ.Κ. (Κίνας): 1509 10

0

500.000
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2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

Ποσότητα (κιλά)

Ισπανία 473.651 1.183.211 1.658.620

Ιταλία 217.029 664.794 1.213.621

Ελλάδα 355.822 308.135 319.309

Συνολικές Εισαγωγές 1.053.465 2.254.824 3.405.895

2004 2005 2006

Είναι εµφανές, ότι η ραγδαία αύξηση των εισαγωγών ωφέλησε την Ισπανία και την Ιταλία, 

που διαθέτουν µεγάλα αποθέµατα προς άµεση εξαγωγή και κατάλληλους µηχανισµούς 

προσέγγισης των αλυσίδων σούπερ µάρκετ, λόγω της µακρόχρονης εµπορικής παρουσίας 

τους στην Κίνα που έχει συµβάλει στην εδραίωσή τους στην αγορά. Σηµειώνεται, ότι αυτές 

οι δύο χώρες έχουν προβεί και σε πολλές δράσεις προώθησης, διαφήµισης και στήριξης 

του εµπορίου. Συγκριτικά, η Χώρα µας εµφάνισε µικρή διακύµανση στις ποσότητες, 
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 Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Λ. ∆. Κίνας, τιµές CIF 



 

αραµένοντας σε ένα µέσο επίπεδο ετησίων εξαγωγών παρθένου ελαιολάδου περ. 328 

τόνων
4
. Σε αξία , οι εισαγωγές είχαν, ως εξής: 

Εισαγωγές παρθένου ελαιολάδου

σε αξία

Σ.Κ. (Κίνας): 1509 10
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Ισπανία 1.624.169 4.672.124 8.199.610

Ιταλία 794.477 2.767.014 6.624.578

Ελλάδα 748.509 958.180 1.861.949
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Από το παραπάνω διάγραµµα, εξάγεται το συµπέρασµα, ότι ενώ η χώρα µας, στην περίοδο 

αναφοράς, παρέµεινε σχεδόν σταθερή στις ποσότητες εξαγωγών, ωστόσο κατάφερε να 

καρπωθεί ένα µεγάλο ποσοστό της αύξησης της συνολικής αξίας εισαγωγών. Η µέση τιµή 

εισαγωγής του ελληνικού παρθένου ελαιολάδου ανά κιλό διαµορφώθηκε ως εξής: 

2004=2,10 δολ., 2005=3,11 δολ. και 2006=5,83 δολ. 

Αντίθετα, οι µέσες τιµές των άλλων δύο χωρών παρουσίασαν την εξής εικόνα: 

Ισπανία: 2004=3,50 δολ., 2005=3,95 δολ. και 2006=4,94 δολ. 

Ιταλία: 2004=3,66 δολ., 2005=4,16 δολ. και 2006=5,46 δολ. 

Οι διαφορές στις µέσες τιµές εισαγωγής δείχνει και τον διαφορετικό τρόπο προσέγγισης 

της αγοράς. Συγχρόνως, όµως, φαίνεται και ο βαθµός αποδοχής των προϊόντων κάθε 

χώρας. Η Ελλάδα, πρωτοεµφανιζόµενη σχετικά πρόσφατα στην αγορά της Κίνας, εισήλθε 

στην αγορά ελαιολάδου µε χαµηλότερες τιµές απ’ότι οι άλλες δύο χώρες. Ωστόσο, το 

ελληνικό ελαιόλαδο έγινε αµέσως αποδεκτό, ως πιο γνήσιο, υγιεινό και φυσικό, για το 
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 Η ΕΣΥΕ, µε εκτίµηση δική µας για το 2006 βάσει στοιχείων 10-µήνου, αναφέρει, όπως θα 

παρουσιαστεί παρακάτω, µικρότερη µέση ποσότητα ελληνικών εξαγωγών παρθένου ελαιολάδου 

προς την Κίνα κατά την τελευταία τριετία, ήτοι 185,6 τόνους ετησίως.  

Οι διαφορές στα στατιστικά στοιχεία οφείλονται στον διαφορετικό τρόπο καταγραφής από τις δύο 

Στατιστικές Υπηρεσίες, την χρονική απόσταση καταγραφής από την κάθε µία Υπηρεσία, λόγω της 

µεγάλης γεωγραφικής απόστασης µεταφοράς, στις συναλλαγµατικές διαφορές κ.ά. 



 

οποίο οι καταναλωτές δείχνουν διατεθειµένοι να πληρώσουν υψηλότερη τιµή. Σε αυτό 

συνέβαλε η φήµη που έχει η χώρα µας στην Κίνα, ότι δηλ. προσφέρει αγνά και φυσικά 

παραδοσιακά προϊόντα, όπως είναι και το ελαιόλαδο. Σηµαντικό ρόλο στη φήµη και στην 

προώθηση του ελαιολάδου στην Κίνα έπαιξαν, στην περίοδο αναφοράς, οι επίσηµες 

ελληνικές αποστολές, οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν στην Κίνα, συνοδεία σηµαντικών 

Ελλήνων επιχειρηµατιών-εξαγωγέων. Σύµφωνα µε την ΕΣΥΕ, οι ελληνικές εξαγωγές 

ελαιολάδου στην Κίνα, είχαν στο διάστηµα 2003-2006
5
, ως εξής: 

Ελληνικές εξαγωγές ελαιολάδου στην Κίνα

σε ποσότητα
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Ο παραπάνω πίνακας δείχνει ξεκάθαρα, ότι οι εξαγωγές ελληνικού παρθένου ελαιολάδου 

εµφάνισαν στο διάστηµα 2003-06 συνεχή αύξηση. Το 2005 φαίνεται να έγιναν και κάποιες 

µεγάλες εξαγωγές µη-παρθένου ελαιολάδου, ανεβάζοντας τις συνολικές εξαγωγές στα ύψη. 

Ελληνικές εξαγωγές ελαιολάδου στην Κίνα

σε αξία

(ΕΣΥΕ)
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 Για το 2006 10-µηνο 



 

 Το παραπάνω διάγραµµα επιβεβαιώνει το συµπέρασµα που εξήχθη από την ανάλυση της 

κινεζικής στατιστικής, ότι δηλ. το ελληνικό παρθένο ελαιόλαδο γίνεται αποδεκτό από την 

αγορά σε υψηλότερες τιµές (µέσες τιµές ανά κιλό: 2004=3,57 ευρώ, 2005=4,27 ευρώ, 

2006=5,12 ευρώ). Η Κίνα αποτελεί, σύµφωνα µε την ΕΣΥΕ, τη µεγαλύτερη χώρα-

εισαγωγέα του ελληνικού ελαιολάδου στην Ασία και το 2006 (δεκάµηνο και σε αξίες) 

ανήλθε στις χώρες προορισµού ελληνικού ελαιολάδου στην 15
η
 θέση, από την 34

η
 που 

κατείχε το 2003. Η δε µέση τιµή FOB ανά κιλό προς την Κίνα (παρθένο και µη) κυµάνθηκε 

σε 3,06 ευρώ, που ήταν όµως ελαφρώς χαµηλότερη από την αντίστοιχη µέση τιµή των 

συνολικών µας εξαγωγών ελαιολάδου (3,27 ευρώ) και πολύ χαµηλότερη από την 

αντίστοιχη για την Ιαπωνία (4,61 ευρώ). Ο παρακάτω πίνακας αποσκοπεί στο να δείξει τη 

σηµασία του ελαιολάδου, ως προϊόν, στις συνολικές εξαγωγές µας προς την Κίνα.  

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ 

  ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ 

ΕΞΑΓΩΓΕΣ 

ΕΞΑΓΩΓΕΣ 

ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ 

% 

ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ 

ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΤΩΝ 

ΕΞΑΓΩΓΩΝ 

ΕΞΑΓΩΓΕΣ 

ΠΑΡΘΕΝΟΥ 

ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ 

ΕΤΟΣ ΧΙΛ. ΕΥΡΩ. %ΜΕΤ  

ευρώ 

%ΜΕΤ 

ευρώ 

% 

Σε αξία 

%ΜΕΤ 

ευρώ 

2004 60,072 12.46 376,74 0,69 347,76 

2005 80,730 34.39 307,37 2,09*** 110,65 

2006 127,375* 57.79* -4,76** 1,11 86,23** 

 *∆ική µας εκτίµηση βάσει στοιχείων 11µήνου 

**∆ική µας εκτίµηση βάσει στοιχείων 10µήνου 

***Ένα µέρος αυτού του ποσοστού οφείλεται σε κάποιες µεγάλες εξαγωγές 

      µη-παρθένου ελαιολάδου, που πραγµατοποιήθηκαν αυτό το έτος. 

πηγή: ΕΣΥΕ 

Το ελαιόλαδο, µε την αλµατώδη αυξητική τάση εξαγωγής του προς την Κίνα, αποκτάει όλο 

και µεγαλύτερο ειδικό βάρος στις συνολικές εξαγωγές µας προς την Κίνα και καθίσταται 

δίαυλος επικοινωνίας για την προώθηση ελληνικών παραδοσιακών τροφίµων και ποτών 

στην κινεζική αγορά αλλά και για την ανάδειξη της ελληνικής κουζίνας στα ανερχόµενα 

εισοδηµατικά στρώµατα της κοινωνίας της Κίνας. Θα µπορούσαµε, ενδεχοµένως, να 

χρησιµοποιήσουµε το ελαιόλαδο ως “επικοινωνιακό προϊόν” (προϊόν συνδεδεµένο µε την 

εικόνα της χώρας µας) για την προσέλκυση Κινέζων επισκεπτών στην Ελλάδα, ιδιαίτερα 

στο πλαίσιο προώθησης του θεµατικού τουρισµού.  

 

3. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ, ∆ΑΣΜΟΙ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

 
Τα εισαγόµενα προϊόντα κατά την είσοδό 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).Τα 

έγγραφα που προσκοµίζονται είναι τα εξής: -Πιστοποιητικό προέλευσης, -Τιµολόγιο, 

Έγγραφο Φορτωτικής, έγκυρη Άδεια Εισαγωγών, και λοιπά έγγραφα. Εφιστούµε την 

προσοχή, ότι 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. - Έλεγχος 

συµµόρφωσης της ετικέτας µε τις προδιαγραφές. Η συνήθης διάρκεια της διαδικασίας 

αυτής είναι 26 εργάσιµες ηµέρες. Οι δασµοί που επιβάλλονται στο ελαιόλαδο, σύµφωνα µε 

το ∆ασµολόγιο Εισαγωγών και Εξαγωγών της Λ.∆. Κίνας, είναι: - Εισαγωγικός ∆ασµός 

(MFN-Ρήτρα Μάλλον Ευνοουµένου Κράτους) →10%, - Φόρος Προστιθέµενης 

Αξίας→13% παρθένο ελαιόλαδο και 17% για άλλες κατηγορίες ελαιολάδου. Ο ΦΠΑ 

υπολογίζεται επί της συνολικής αξίας απελευθέρωσης του προϊόντος από το τελωνείο της 



 

Κίνας, δηλ. αξία FOB+µεταφορά+ασφάλεια+δασµός εισαγωγής. Ο Κινέζος καταναλωτής 

δίνει, κατά κανόνα, περισσότερη έµφαση στην ποιότητα του προϊόντος παρά στην 

εµφάνιση. Παρόλα αυτά, επειδή θεωρεί τα δυτικά προϊόντα ποιοτικότερα από τα εγχώρια, 

έχει µεγαλύτερες απαιτήσεις για τη συσκευασία τους. Οι συσκευασίες ελαιολάδου που 

κυκλοφορούν είναι συνήθως 500ml, 750ml και 1lt, σε γυάλινο µπουκάλι, διαφανές ή 

σκουρόχρωµο. Κατά την περίοδο της Κινεζικής Πρωτοχρονιάς, οι περισσότερες εταιρείες 

ελαιολάδου (και τροφίµων γενικότερα) κάνουν ειδικές προσφορές, µε ειδική εορταστική 

συσκευασία, που περιλαµβάνει δώρο για τον καταναλωτή, επιπλέον προϊόν, κλπ. Στην 

ετικέτα είναι απαραίτητο να αναγράφονται λεπτοµερώς τα χαρακτηριστικά του προϊόντος 

και οι χρήσεις για τις οποίες προορίζεται. Απαραίτητα στοιχεία είναι τα παρακάτω: - 

Όνοµα ή εµπορικό σήµα ελαιολάδου, - Συστατικά, - Καθαρό Βάρος, - Ηµεροµηνία 

παραγωγής (έτος/ µήνας/ ηµέρα), - Όνοµα και διεύθυνση διανοµέα/εισαγωγέα, - Χώρα 

προέλευσης, - Ηµεροµηνία λήξης (έτος/ µήνας/ ηµέρα). Στην πράξη, η πλειοψηφία των 

µπουκαλιών ελαιολάδου που εισάγονται διατηρούν την αυθεντική ετικέτα και απλώς 

φέρουν επιπλέον, στο πίσω µέρος, ένα αυτοκόλλητο µε τα αντίστοιχα στοιχεία στην 

κινεζική γλώσσα. 

 
4. ∆ΙΚΤΥΑ ∆ΙΑΝΟΜΩΝ 

 
Η διανοµή των τροφίµων γίνεται, συνήθως, από τους αντιπροσώπους (agents), οι οποίοι 

διενεργούν τις εισαγωγές των προϊόντων στη χώρα. Οι εταιρείες διανοµής τροφίµων και 

ποτών αποτελούνται από κρατικά ελεγχόµενες εταιρείες (όπως η China National Cereals, 

Oils and Foodstuffs Import Export Corporation (CEROILS/COFCO, στο Πεκίνο), και 

ανεξάρτητες ιδιωτικές εταιρείες µε ισχυρές εµπορικές διασυνδέσεις. Οι Κινέζοι 

διανοµείς/εισαγωγείς αναλαµβάνουν, συνήθως, όλες τις υπηρεσίες πώλησης και 

προώθησης του προϊόντος στην εγχώρια αγορά, περιλαµβανοµένων των προωθητικών  

ενεργειών (όπως η διαφήµιση), της ενηµέρωσης των εµπόρων για το προϊόν και τις 

ιδιότητές του, καθώς και της διανοµής και παράδοσης του εµπορεύµατος. Οι κινεζικές 

αλυσίδες υπερκαταστηµάτων και σούπερ µάρκετ διαθέτουν ένα ευρύ δίκτυο 

καταστηµάτων είτε σε εθνικό επίπεδο, όπως Lianhua, Wu Mart Stores και Hualian, είτε σε 

περιφερειακό, όπως Huapu Hypermarket, είτε σε τοπικό, όπως Jingkelong Co. Ltd, κ.ά. 

Αυτές οι αλυσίδες διενεργούν µεγάλο µέρος του κύκλου εργασιών λιανικού εµπορίου 

τροφίµων, ενώ έχουν ήδη αρχίσει να τοποθετούν δυτικά τρόφιµα στα ράφια τους. Πολλές 

από αυτές έχουν ξεκινήσει και µε την τοποθέτηση ελαιολάδου. Ο χώρος των σούπερ 

µάρκετ κυριαρχείται από τις πολυεθνικές εταιρείες σούπερ µάρκετ και υπεραγορών, όπως 

οι γαλλικών συµφερόντων αλυσίδες Carrefour και Auchan, αµερικανικών συµφερόντων 

Wal-Mart, γερµανικών συµφερόντων Metro και Makro (Metro Group), τα τελευταία 

χρόνια, όµως, εγχώριες αλυσίδες, όπως οι Lianhua και Hualian αυξάνουν όλο και 

περισσότερο το µερίδιο αγοράς τους. Μικρότερα σε µέγεθος σούπερ µάρκετ και 

καταστήµατα που εισάγουν δυτικά τρόφιµα (όπως April Gourmet, Jenny Lou’s, κ.α.), είναι 

τοποθετηµένα σε στρατηγικές θέσεις στις περιοχές όπου ζουν και εργάζονται αλλοδαποί 

και Κινέζοι υψηλής εισοδηµατικής τάξης. Η κυρίαρχη εταιρεία στο λιανικό εµπόριο είναι 

το Carrefour µε µερίδιο αγοράς 5%. Το Carrefour  έχει 90 καταστήµατα σε όλη την Κίνα, 

τα οποία αποτελούν για τις κινεζικές οικογένειες προσφιλές µέρος για οικογενειακές 

αγορές, ιδίως το Σαββατοκύριακο, εν είδει εκδροµής
6
. Σηµειώνεται, ότι το ελληνικό 

ελαιόλαδο απουσιάζει από τα ράφια του Carrefour, όπως επίσης και από τα ράφια άλλων 

µεγάλων αλυσίδων σούπερ µάρκετ. 

Οι Κινέζοι προτιµούν να αγοράζουν για την καθηµερινή τους κατανάλωση φρέσκα φρούτα, 

λαχανικά, κρέας και ψάρι από τις λαϊκές αγορές, ενώ τα Σαββατοκύριακα κάνουν τις 

αγορές τους για τα υπόλοιπα προϊόντα στα σούπερ µάρκετ. Οι αλυσίδες σούπερ µάρκετ, 

συνήθως, προµηθεύονται τα εµπορεύµατα µέσω εισαγωγέων/διανοµέων (αντιπροσώπων) 

και όχι απευθείας από τον εξαγωγέα, ενώ, ορισµένες φορές, απαιτείται από αυτές η 
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 Τα περισσότερα σούπερ µάρκετ στην Κίνα λειτουργούν 7 ηµέρες την εβδοµάδα, από τις 8.00-8.30 

π.µ. έως 9.00-10.00 µ.µ. 



 

καταβολή δικαιωµάτων εισόδου του προϊόντος στα ράφια τους (entry fees/shelf fees), και 

ένα ποσοστό προµήθειας, επί των συνολικών πωλήσεων (συνήθως 20%). Η τιµή λιανικής 

πώλησης του προϊόντος στα ράφια των σούπερ µάρκετ διαµορφώνεται περίπου ως η 

διπλάσια της τιµής FOB. Ο εισαγωγέας/διανοµέας υπολογίζει, περίπου, 30% προµήθεια επί 

της τιµής λιανικής πώλησης. Τα βασικά κριτήρια επιλογής ενός προϊόντος που 

χρησιµοποιούν, συνήθως, οι Κινέζοι καταναλωτές είναι η τιµή, το όνοµα και η φήµη (όχι 

τόσο της συγκεκριµένης µάρκας, όσο της χώρας προέλευσης), τις συστάσεις του τύπου 

(στις ειδικές στήλες για τη γευσιγνωσία, αλλά και την υγιεινή διατροφή) και τη 

συσκευασία. Σχετικά µε την επιλογή των αντιπροσώπων/εισαγωγέων ο Έλληνας 

εξαγωγέας θα πρέπει να είναι αρκετά προσεκτικός, όχι µόνο κατά την πρώτη συµφωνία 

συνεργασίας αλλά και µετέπειτα. Κατά κανόνα, συνιστάται, να αποφεύγονται οι επαφές 

που βασίζονται µόνο στο διαδίκτυο, χωρίς άλλα εχέγγυα, και πριν ξεκινήσει η συνεργασία 

θα πρέπει να ελέγχεται η αξιοπιστία του Κινέζου εταίρου. 

Πολλές φορές, οι αντιπρόσωποι ζητούν την αποκλειστικότητα διάθεσης του προϊόντος για 

όλη την επικράτεια της χώρας. ∆εδοµένου όµως του τεράστιου µεγέθους της Κίνας, µια 

τέτοια πρόταση θα πρέπει να εξετάζεται προσεκτικά από τον εξαγωγέα και να επιδιώκεται 

περισσότερο συνεργασία µε έναν αντιπρόσωπο για κάθε γεωγραφική ζώνη, ή και αλυσίδα 

καταστηµάτων τροφίµων και σούπερ µάρκετ. Προσοχή χρειάζεται και στις πρακτικές που 

ακολουθούν ορισµένοι εισαγωγείς. Συχνά, οι εισαγωγείς αναζητούν νέες εταιρίες για να 

προµηθευτούν ελαιόλαδο και προσπαθούν να ρίξουν τις τιµές, αλλάζοντας ή εκβιάζοντας 

τον προµηθευτή τους, ενώ, ορισµένες φορές, πιέζουν να κάνουν εισαγωγές µε δικό τους 

εµπορικό σήµα. Ορισµένοι εισαγωγείς ζητούν, µάλιστα, να γίνει νοθεία στα προϊόντα χωρίς 

να αναγράφουν το σωστό µείγµα ή ποιότητα του ελαιολάδου, εξαπατώντας έτσι τον 

καταναλωτή για να επιτύχουν τις τιµές που επιδιώκουν. Το πιθανότερο είναι, ότι θα 

κατηγορηθεί για νοθεία ο εξαγωγέας διότι σε περίπτωση καταγγελίας ο εισαγωγέας θα 

επικαλεστεί άγνοια του περιεχοµένου και όλη η ευθύνη θα βαρύνει τον εξαγωγέα. 

Προκειµένου για συνεργασία µε νέους µεσίτες/διανοµείς, συνιστάται να επιµείνει ο 

εξαγωγέας σε προ-πληρωµή (σε συγκεκριµένες περιπτώσεις, και ανάλογα µε το είδος της 

πώλησης),  ή  ενέγγυα πίστωση (Letter of Credit), και συγκεκριµένα, επιβεβαιωµένη 

αµετάκλητη ενέγγυα πίστωση (Confirmed Irrevocable Letter of Credit), ώστε να 

προφυλαχθεί από το ενδεχόµενο αφερεγγυότητας του εισαγωγέα. 

 
5. ΠΡΟΒΟΛΗ, ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ, ΠΡΟΩΘΗΣΗ 

 

Ορισµένες εταιρίες που έχουν την οικονοµική δυνατότητα προβάλουν διαφηµιστικά σποτ 

στην τηλεόραση (China Central TV-CCTV). Ασφαλώς, αυτός είναι ένας ενδεδειγµένος 

τρόπος προβολής του ελαιολάδου στο ευρύ κοινό. Προϋποθέτει όµως, ότι το ελαιόλαδο της 

συγκεκριµένης ετικέτας που διαφηµίζεται βρίσκεται ήδη στα ράφια πολλών καταστηµάτων, 

στα οποία οι καταναλωτές µπορούν να έχουν πρόσβαση. Απ’όσο γνωρίζουµε, µέχρι τώρα 

µόνο µία ελληνική εταιρία έχει προβεί σε τηλεοπτική διαφήµιση. Η συµµετοχή σε ∆ιεθνείς 

Εκθέσεις Τροφίµων και Ποτών, και σε Ειδικές Εκθέσεις για το ελαιόλαδο είναι ένας καλός 

τρόπος προβολής και προώθησης του ελαιολάδου, ιδίως για εταιρίες που προσπαθούν να 

δηµιουργήσουν ή να διευρύνουν το δίκτυο αντιπροσώπων. Πολλές φορές, η παρουσία της 

εταιρίας στις εκθέσεις θεωρείται απαραίτητη ακόµη και εάν έχει δηµιουργήσει 

ικανοποιητικό δίκτυο συνεργατών. Η συµµετοχή της εταιρίας στις εκθέσεις συµβάλει στην 

καλλιέργεια σχέσεων µε τους συνεργάτες και προσδίδει κύρος στην εταιρία. Στην Κίνα 

λαµβάνει χώρα µεγάλος αριθµός ∆ιεθνών Εκθέσεων, σχετικά µε τα τρόφιµα και τα ποτά. 

Από αυτές οι σηµαντικότερες για το τρέχον έτος, είναι οι εξής: 

1) Oil China 2007, 16-18/4/07, Πεκίνο (ελαιόλαδο και εδώδιµο λάδι) 

2) Sial China 2007, 10-12/5/07, Σαγκάη (τρόφιµα-ποτά) 

3) 13th China International Expo of Hotel, Food and Beverage Commodities and Service 

Facilities, 24-26/5/07, Πεκίνο (Ξενοδοχεία, τρόφιµα-ποτά, ελαιόλαδο) 

4) FHC Beijing (Exhibition for the Food, Drinks, Hospitality, Foodservice, Bakery and 

Retail Industries), 13-15/6/07, Πεκίνο (τρόφιµα-ποτά) 



 

5) China International Western Food Industry Exposition, 24-26/5/07, Πεκίνο (δυτικά 

τρόφιµα-ποτά) 

6) China International Occidental Food Culture Exhibition, 28-30/6/07, Καντόνα (δυτικά 

τρόφιµα-αλκοολούχα ποτά) 

7) Interfood China, 7-9/6/07, Καντόνα (τρόφιµα-ποτά) 

 

Από τις παραπάνω εκθέσεις, η Oil China αποτελεί τη µεγαλύτερη και σηµαντικότερη 

έκθεση για το ελαιόλαδο και το εδώδιµο λάδι στην Κίνα και είναι µία από τις 

σηµαντικότερες εκθέσεις όλης της Ασίας, προσφέροντας τη δυνατότητα ανάδειξης και 

προώθησης του ελαιολάδου, ως βασική διατροφική αξία, µέσα από µια σειρά παράλληλων 

εκδηλώσεων, στο πλαίσιο της Έκθεσης. Σύµφωνα µε το Εκθεσιακό Πρόγραµµα του Ο.Π.Ε. 

για το 2007, προβλέπεται να υπάρξει ελληνική εθνική συµµετοχή στην Oil China, τον 

Απρίλιο στο Πεκίνο, στη ∆ιεθνή Έκθεση Τροφίµων και Ποτών SIAL China, το Μάιο στη 

Σαγκάη καθώς και στην FHC, τον Ιούνιο στο Πεκίνο. Εξίσου ενδεδειγµένος τρόπος 

προώθησης του ελαιολάδου είναι, η συµµετοχή σε επιχειρηµατικές αποστολές που 

διοργανώνονται από διάφορους φορείς της χώρας µας. Συγκεκριµένα, ο Ο.Π.Ε. έχει 

αναγγείλει τη διοργάνωση εντός του έτους δύο επιχειρηµατικών αποστολών: α) το Μάρτιο, 

στο Πεκίνο και το Τσιγκντάο, β) το Σεπτέµβριο, στη Σαγκάη και την Καντόνα. Πέραν των 

ανωτέρω, στην πολιτική της κάθε επιχείρησης θα πρέπει να ενταχθούν και δράσεις που 

αποσκοπούν στην καλλιέργεια σχέσεων µε τους συνεργάτες, τους πελάτες και τα πρόσωπα 

που βρίσκονται στο περιβάλλον της. Ιδιαίτερα στην Κίνα, οι διαπροσωπικές σχέσεις είναι 

σηµαντικές για την ανάπτυξη εµπορικών σχέσεων. Στο πλαίσιο αυτό, ο εξαγωγέας 

ελαιολάδου θα πρέπει να φροντίζει και τη στήριξη του αντιπροσώπου του στην αγορά, µε 

την παροχή διαφηµιστικού-προωθητικού υλικού, δώρων για τους πελάτες, υλικού για in-

store-promotion κ.ά. Το Γραφείο µας, στο πλαίσιο της δράσης του για ενηµέρωση, 

προβολή και προώθηση των ελληνικών τροφίµων στην κινεζική αγορά και ιδιαίτερα του 

ελληνικού ελαιολάδου, πρόκειται να διοργανώσει στο διάστηµα 30/3-6/4/07, µε την 

υποστήριξη και συνεργασία του ΥΠΕΞ, πακέτο συνδυασµένων εκδηλώσεων προοβολής 

του ελληνικού ελαιολάδου στο Πεκίνο, σε συνεργασία µε ξενοδοχείο διεθνούς αλυσίδας. 

Στο πρόγραµµα περιλαµβάνονται, µεταξύ άλλων, εβδοµάδα ελληνικής κουζίνας, 

παρουσιάσεις για το ελληνικό ελαιόλαδο σε δηµοσιογράφους και υποψήφιους Κινέζους 

µαγείρους και καλλιέργεια σχέσεων µε υφιστάµενους και δυνητικούς εισαγωγείς ελληνικού 

ελαιολάδου. 

Στην πορεία, από πλευράς µας, θα εξεταστούν, σε συνεργασία µε το ΥΠΕΞ και άλλους 

φορείς, και άλλες δυνατότητες σχετικών δράσεων που θα στοχεύουν στη στήριξη των 

εισαγωγών ελληνικών τροφίµων και ελληνικού ελαιολάδου καθώς και στην ενηµέρωση 

του καταναλωτικού κοινού. Ενδεικτικά αναφέρουµε: in- store promotion, αρθρογραφία, 

καταχωρήσεις σε ειδικά έντυπα, προώθηση ενηµερωτικού υλικού σε 

εισαγωγείς/διανοµείς/σούπερ µάρκετ, σύνδεση του ελαιολάδου µε ευρύτερες καµπάνιες 

(τουρισµός, Έτος Ελλάδας στην Κίνα, κ.ά.), προβολή σε τηλεοπτικές εκποµπές µαγειρικής, 

εκπαίδευση Κινέζων µαγείρων κ.ά  

Στο πλαίσιο της καλλιέργεια σχέσεων µε εισαγωγείς αλλά και της γενικότερης προβολής 

του ελληνικού ελαιολάδου στην Κίνα, το Γραφείο µας δηµιουργεί εντός του χώρου του ένα 

εκθετήριο αντιπροσωπευτικών δειγµάτων ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων επώνυµου 

ελαιολάδου, οι οποίες ήδη εξάγουν στην Κίνα ή έχουν εκδηλώσει προφανές ενδιαφέρον να 

προβούν σε εξαγωγές. Πέραν των ανωτέρω, το Γραφείο µας είναι σε θέση να προσφέρει 

στον κάθε ενδιαφερόµενου Έλληνα εξαγωγέα, στοιχεία αγοράς, πληροφορίες για το 

εισαγωγικό-δασµολογικό καθεστώς, δ/νσεις εισαγωγέων, διανοµέων, σούπερ- µάρκετ, 

πληροφορίες για ∆ιεθνείς Εκθέσεις, πληροφορίες για Επιχειρηµατικές Αποστολές, 

υποστήριξη της επιχειρηµατικότητας (business support), κ.ά. κατά περίπτωση. 

 

6. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ 

 
Οι προοπτικές του ελληνικού ελαιολάδου στην αγορά της Κίνας προσδιορίζονται από το 

οικονοµικό περιβάλλον, τις τάσεις της αγοράς, τις διαθέσεις των καταναλωτών και τις 



 

δυνατότητες που παρέχονται σε ελληνικές επιχειρήσεις να προωθήσουν το προϊόν τους 

στην κινεζική αγορά. 

Συνοψίζοντας τα ευρήµατα της µελέτης, καταλήγουµε στα εξής: 

• Το οικονοµικό περιβάλλον της Κίνας διαµορφώνεται ευνοϊκά για την ανάπτυξη της 

επιχειρηµατικότητας ξένων επιχειρήσεων. Η κατανάλωση τροφίµων δείχνει τάσεις 

συνεχούς αύξησης, ενώ τα δυτικά προϊόντα κερδίζουν τις προτιµήσεις των Κινέζων 

καταναλωτών. Μεγάλες ευκαιρίες παρουσιάζονται στα φυσικά και υγιεινά προϊόντα. Η 

Κίνα εξελίσσεται στην µεγαλύτερη αγορά κατανάλωσης ελαιολάδου στον κόσµο, 

προσφέροντας τεράστιες δυνατότητες εισαγωγής αυτού του προϊόντος. 

• Το πλαίσιο εµπορικής συνεργασίας για τον Έλληνα εξαγωγέα ελαιολάδου (σχέσεις 

Ε.Ε.-Κίνας, διµερείς σχέσεις Ελλάδας-Κίνας) είναι πολύ θετικό. Η γνώση και ο 

σεβασµός της ιστορίας και του πολιτισµού µας από τους Κινέζους αποτελεί ένα 

επιπλέον κεφάλαιο που µπορεί να αξιοποιηθεί και από τους Έλληνες εξαγωγείς 

ελαιολάδου. 

• Η αγορά της Κίνας προσφέρει στους Έλληνες εξαγωγείς µεγάλες προοπτικές 

πωλήσεων ελαιολάδου για µαγειρική χρήση, αλλά και ευκαιρίες προώθησης του 

εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου ως φυσικό καλλυντικό και ως φαρµακευτικό µέσο. 

• Από τους διάφορους τύπους ελαιολάδου που προσφέρονται στην κινεζική αγορά, η 

χώρα µας δείχνει να έχει συγκριτικό πλεονέκτηµα στο παρθένο ελαιόλαδο και δή στο 

εξαιρετικά παρθένο. Πολύ καλές προοπτικές διανοίγονται και στο εξαιρετικά παρθένο 

ελαιόλαδο εξαγωγής εν ψυχρώ. Το ελληνικό παρθένο ελαιόλαδο γίνεται αποδεκτό από 

τους Κινέζους καταναλωτές, ως πιο γνήσιο, υγιεινό και φυσικό, για το οποίο είναι 

διατεθειµένοι να πληρώσουν υψηλότερη τιµή από τους ανταγωνιστές. 

• Επειδή το ελαιόλαδο συνδέεται µε τη φήµη της χώρας προέλευσης, το ελληνικό 

ελαιόλαδο, για να εδραιωθεί στην αγορά και να έχει µακροπρόθεσµη προοπτική, θα 

πρέπει να προσφέρεται επώνυµα, µε την επωνυµία του παραγωγού ή του εξαγωγέα, και 

όχι χύµα ή µε εµπορικές επωνυµίες εισαγωγέων ή µε private labels που ενδεχοµένως 

δηµιουργούν σύγχυση στους καταναλωτές ως προς την προέλευση ή την ποιότητα του 

ελαιολάδου.   

• Η εισδοχή του ελληνικού παρθένου ελαιολάδου σε µεγάλες αλυσίδες σούπερ µάρκετ 

(δυτικές και κινεζικές, ιδιαίτερα στο Carrefour), όπου συγκεντρώνεται και η µάζα των 

καταναλωτών, θα προσφέρει µία νέα µεγάλη ώθηση στο ελληνικό ελαιόλαδο στην 

αγορά της Κίνας. Προς αυτήν την κατεύθυνση θα λειτουργήσει και η ανεύρεση 

κατάλληλων δικτύων αντιπροσώπων για διανοµή του ελληνικού ελαιολάδου σε πολλά 

τοπικά σούπερ µάρκετ και καταστήµατα σε διάφορα αστικά κέντρα της Κίνας.  

• Ο Έλληνας εξαγωγέας, στην προσπάθειά του να εξάγει το ελαιόλαδο στην Κίνα πρέπει 

να ξέρει, ότι έχει την υποστήριξη του Κράτους, τόσο κεντρικά από την Ελλάδα όσο και 

από τις Ελληνικές Αρχές Εξωτερικού στην Κίνα, του Ο.Π.Ε., των Επιµελητηρίων και 

σχετικών Συνδέσµων. Από τις δράσεις και ενέργειες όλων των φορέων δηµιουργείται 

ένα ευνοϊκό πλαίσιο που στηρίζει τον Έλληνα εξαγωγέα στην προσπάθειά του. 

 

 


