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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 2020, 

ανερχόταν σε περίπου 1,439 δις κατοίκους. Σε ότι αφορά την κατανομή ανά 

φύλο, ο άρρεν πληθυσμός ανερχόταν σε 738,24 εκατ. και ο γυναικείος σε 701,07 

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

η Γκουανγκντόνγκ, η Σέντζεν, το Τσονγκτσίνγκ και η 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 δεύτερου και τρίτου 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, 

στη 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 2020, οι 

μόνιμοι κάτοικοι της πόλης αριθμούσαν 14,4 εκ. ενώ σε κάθε τετραγωνικό 
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χιλιόμετρο της πόλης διέμεναν κατά μέσο όρο 2.059 μόνιμοι κάτοικοι. 

Συμπεριλαμβανομένων 10,47 εκ. μεταναστών, ο συνολικός πληθυσμός της 

πόλης ανέρχεται σε 24,87 εκ. κατοίκους. 

Το 2020, το ΑΕΠ της Σαγκάης ανήλθε σε €505,9 δις αυξημένο κατά 6,37% έναντι 

του 2019, ενώ το κατά κεφαλήν ΑΕΠ ξεπέρασε τα €19.504, φθάνοντας το 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 €454,98 δις αυξημένος κατά 2,2% σε σύγκριση με το 2019. 

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 

Το μέγεθος της παγκόσμιας αγοράς εμφιαλωμένου νερού, εν έτει 2020, ανήλθε 

σε 184,9 δις ευρώ, ενώ σύμφωνα με αναλύσεις ειδικών του κλάδου προβλέπεται 

ετήσιος ρυθμός αύξησης 11,1% έως το 2028. Οι εν λόγω θετικές προβλέψεις 

ενισχύονται από την ολοένα αυξανόμενη ζήτηση για ανθρακούχο νερό από τις 

αγορές των Η.Π.Α., της Γαλλίας, του Καναδά, της Γερμανίας και του Ηνωμένου 

Βασιλείου. Η αύξηση του πληθυσμού παγκοσμίως και κατ’ επέκταση της κατά 

κεφαλήν κατανάλωσης νερού, η οικονομική ανάπτυξη των κρατών και η 

αστικοποίηση, η μείωση της παροχής πόσιμου νερού λόγω της κλιματικής 

αλλαγής και των μολύνσεων από τη βιομηχανοποίηση, συντελούν στη ραγδαία 

αύξηση της ζήτησης για ποιοτικό εμφιαλωμένου νερό στις περισσότερες χώρες 

του κόσμου. Η αγορά του εμφιαλωμένου νερού χαρακτηρίζεται από υψηλή 

συγκέντρωση, με την παρουσία εδραιωμένων ομίλων επιχειρήσεων, σε 

συνδυασμό όμως με τη δραστηριοποίηση αρκετών μικρομεσαίων επιχειρήσεων 

εμφιάλωσης. Οι μεγαλύτεροι όμιλοι που δραστηριοποιούνται διεθνώς είναι η 

«Nestlé», η «PepsiCo», η «The Coca-Cola company», η «Danone», η «Primo 

water corporation», η «FIJI water company», η «Gerolsteiner Brunnen», η «Voss 

Water», η «Nongfu Spring» και η «Rhodius Mineralquellen Und Getränke». 

Η αγορά της Ασίας κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο πωλήσεων εμφιαλωμένου 

νερού, και συγκεκριμένα το 42% των πωλήσεων παγκοσμίως το 2020, 

ενισχύοντας τη θέση της από τη ζήτηση που προέρχεται από την Κίνα. Από το 

2014 και έπειτα, η Κίνα αποτελεί τη μεγαλύτερη αγορά ζήτησης εμφιαλωμένου 
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νερού και τούτο διότι στη χώρα καταγράφεται ισχυρή ρύπανση των υδάτινων 

πόρων και το νερό βρύσης δεν είναι πόσιμο. Επιπλέον, η Κίνα διατηρεί μόλις το 

6,5% των ανανεώσιμων υδάτινων πόρων του πλανήτη για να καλύψει τις 

ανάγκες του μεγαλύτερου σε αριθμό πληθυσμού παγκοσμίως. Η αύξηση της 

ζήτησης στην Κίνα ενισχύεται από το γεγονός ότι ολοένα και περισσότεροι 

κινέζοι καταναλωτές προθυμοποιούνται να δαπανήσουν περισσότερα χρήματα 

για την αγορά ποιοτικού εμφιαλωμένου νερού, καθώς το κατά κεφαλήν 

εισόδημά τους έχει πλέον αυξηθεί σημαντικά, ενώ παράλληλα επιδεικνύουν 

μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την υγεία τους και τις επιβλαβείς ουσίες που 

συναντώνται στο νερό βρύσης. 

Σύμφωνα με το ακόλουθο Γράφημα 1., γίνεται ευκόλως αντιληπτό ότι το 

εμφιαλωμένο νερό με 29%  κατακτά το μεγαλύτερο μερίδιο από τις πωλήσεις μη 

αλκοολούχων ποτών στην Κίνα το 2020, ενώ το τσάι που αποτελεί καθημερινό 

αφέψημα για τους κινέζους εδώ και χιλιετίες, καταλαμβάνει μαζί με τον καφέ τη 

δεύτερη θέση με 23%. 

Γράφημα 1. Μερίδιο αγοράς μη αλκοολούχων ποτών στην Κίνα (2020) 

 

Πηγή (επεξεργασία στοιχείων): Daxue Consulting Market Research China. 

Β.2 Ιστορική Αναδρομή 

Τα τελευταία έτη, κυρίως λόγω της μεταστροφής των καταναλωτών σε έναν πιο 

ισορροπημένο τρόπο διατροφής με αισθητή μείωση της κατανάλωσης 

ζαχαρούχων ποτών, διαφορετικοί τύποι εμφιαλωμένου νερού όπως τα 

ανθρακούχα νερά αποτελούν τις πιο δημοφιλείς κατηγορίες μη αλκοολούχων 

ποτών ανά τον κόσμο. 

Τα εκτεταμένα μέτρα υγειονομικού αποκλεισμού που εφαρμόστηκαν και 

συνεχίζουν να εφαρμόζονται στις περισσότερες χώρες ανά τον κόσμο για την 

καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19, προκάλεσαν αρκετά προβλήματα 
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τόσο στο στάδιο της επεξεργασίας/ παραγωγής εμφιαλωμένου νερού όσο και 

στην εφοδιαστική αλυσίδα. Πάραυτα, ο εγκλεισμός στα σπίτια σε συνδυασμό με 

την εξ ’αποστάσεως εργασία, ώθησε πολλούς καταναλωτές στη μαζική 

αποθήκευση εμφιαλωμένων νερών στα σπίτια εν αναμονή νέων μέτρων 

υγειονομικού αποκλεισμού, αυξάνοντας κατά αυτόν τον τρόπο την παγκόσμια 

ζήτηση για υψηλής ποιότητας εμφιαλωμένο νερό. Σύμφωνα με τη Διεθνή Ένωση 

Εμφιαλωμένου Νερού «IBWA», οι επιχειρήσεις εμφιαλωμένου νερού, από την 

εμφάνιση της πανδημίας και έπειτα, αύξησαν κατακόρυφα την παραγωγική 

τους ικανότητα ούτως ώστε να καλύψουν την αύξηση της ζήτησης. Πολλοί από 

τους μεγάλους ομίλους εμφιάλωσης νερού ενίσχυσαν σε αριθμό τα 

μηχανήματα εμφιάλωσης, απέκτησαν πρόσβαση σε μεγαλύτερης κλίμακας 

μηχανήματα παραγωγής, επένδυσαν σε νέα υλικά συσκευασίας, ενώ ενέτειναν 

τις προσπάθειες διαφάνειας και βέλτιστων πρακτικών εμφιάλωσης. Ωστόσο, οι 

αρνητικές επιδόσεις της παγκόσμιας τουριστικής βιομηχανίας για δεύτερη 

συνεχή χρονιά φαίνεται πως επιδρούν αρνητικά στην περαιτέρω αύξηση των 

πωλήσεων εμφιαλωμένου νερού, δημιουργώντας έτσι μια συγκρατημένη 

αύξηση της ζήτησης όπως παρατηρείται στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του 

2021.  

Γ. ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Γ.1 Δομή Παραγωγής 

Η αγορά του εμφιαλωμένου νερού στην Κίνα χαρακτηρίζεται από υψηλή 

συγκέντρωση, καθώς μόλις τρεις εγχώριες εταιρείες, η «Yangshengtang Co. 

Ltd.» με την επωνυμία εμφιάλωσης «Nongfu Spring», η «China Resources 

Enterprise Ltd» με το εμπορικό σήμα «C'est Bon» και η «Shenzhen Ganten 

Industry Co Ltd» με το φυσικό μεταλλικό νερό «Ganten», καταλαμβάνουν το 60% 

της αγοράς βάσει όγκου ετήσιας παραγωγής. Όπως αποτυπώνεται και στον 

ακόλουθο Πίνακα 1., διεθνείς εταιρείες εμφιάλωσης μη αλκοολούχων ποτών, 

όπως η «Coca-Cola Co.», η «Danone» και η «Nestlé», δραστηριοποιούνται ήδη 

στην Κίνα υπό τη μορφή κοινοπραξιών με εγχώριους ομίλους, αποσκοπώντας 

στην αύξηση των μεριδίων αγοράς τους στην κατηγορία «premium» 

εμφιαλωμένου νερού.  

Η κινεζική αγορά εμφιαλωμένου νερού, η αγοραία αξία της οποίaς έως το 2022 

προβλέπεται να αγγίξει τα 28,7 δις ευρώ (22,1 δις ευρώ το 2019), αποτελείται από 

πολλές επιχειρήσεις παραγωγής και εμφιάλωσης με εννέα από αυτές να 

διατηρούν ποσοστό μικρότερο ή ίσο του 1%. 
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Πίνακας 1. Μερίδιο Αγοράς εταιρειών εμφιαλωμένου νερού βάσει όγκου 

παραγωγής 

Επωνυμία εμφιαλωμένου 

νερού 

Εταιρεία Ποσοστό 

Nongfu Spring Yangshengtang Co Ltd 28,95% 

C'est Bon China Resources Holdings Co Ltd 20,86% 

Ganten Shenzhen Ganten Industry Co Ltd 11,36% 

Wahaha Hangzhou Wahaha Group Co Ltd 6,61% 

Jinmailang Jinmailang Food Co Ltd 5,33% 

Ice Dew Water Coca-Cola Co 5,11% 

Master Kong Ting Hsin International Group 4,80% 

Mizone Danone, Groupe 4,40% 

Blue Sword Blue Sword Group 2,58% 

Scream Yangshengtang Co Ltd 1,86% 

Evergrande Spring Evergrande Group 1,73% 

Ming Ren Jiaozuo Mingren Natural 

Medicine Co Ltd 

1,09% 

Evian Danone, Groupe 1,00% 

Nestlé Pure Life Nestlé SA 0,92% 

Dashan Nestlé SA 0,84% 

Victory Vitamin Water Yangshengtang Co Ltd 0,72% 

Watson's Hutchison Whampoa Ltd 0,56% 

Kunlun Mountain JDB Group 0,56% 

Alkaqua Uni-President Enterprises Corp 0,41% 

Daliyuan Fujian Dali Food Co Ltd 0,16% 

Health Danone, Groupe 0,12% 

Πηγή (επεξεργασία στοιχείων): Euromonitor International; Passport Data System. 
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Γ.2 Εξέλιξη Παραγωγής 

Η οικονομική ανάπτυξη της Κίνας τις τελευταίες δεκαετίες είχε άμεσο αντίκτυπο 

στο περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους της χώρας, καθώς ο κινητήριος 

μοχλός της εγχώριας οικονομίας, η βαριά βιομηχανία, οδήγησε σε μόλυνση του 

αέρα, τους εδάφους και του υπεδάφους, προκαλώντας ουσιαστικά σοβαρή 

κρίση στην αγορά πόσιμου νερού. Γίνεται ευκόλως αντιληπτό, ότι οι 

περιβαλλοντικές συνθήκες σε συνδυασμό με τον περιορισμένο αριθμό των 

ανανεώσιμων υδάτων πόρων της Κίνας, έχουν εντείνει τον ανταγωνισμό ως 

προς τις μεθόδους εμφιάλωσης και συσκευασίας, τόσο στις εταιρείες που 

παράγουν και εμφιαλώνουν εντός της κινεζικής επικράτειας όσο και στις 

εταιρείες που εξάγουν στην ασιατική χώρα. 

Διεθνούς φήμης εταιρείες αντιμετωπίζουν υψηλό ανταγωνισμό εντός της 

κινεζικής αγοράς από τους τοπικούς προμηθευτές αλλά και από την ισχυρά 

ενοποιημένη αγορά. Το πλήθος των εταιρειών με μερίδιο αγοράς μικρότερο του 

1%, το ήπιο ρυθμιστικό πλαίσιο ως προς την ποιότητα και συσκευασία και εν 

γένει τα χαμηλά εμπόδια εισόδου για τις νεοεισερχόμενες στον κλάδο εταιρείες, 

ωθούν στην καινοτομία και την εξέλιξη της παραγωγικής διαδικασίας ούτως 

ώστε να επιτευχθεί διαφοροποίηση και κατά συνέπεια αύξηση των μεριδίων 

αγοράς ενός για παράδειγμα εισαγόμενου εμφιαλωμένου νερού. Πολλές από 

τις ξένες εταιρείες που έχουν ήδη ισχυρή τοποθέτηση στην κινεζική αγορά, 

προωθούν τις επωνυμίες τους ως πιο αγνές, «premium», και επιλέγουν είτε τη 

συνεργασία με τοπικούς προμηθευτές με εξειδίκευση στα μη αλκοολούχα ποτά 

είτε την επιθετική εξαγορά τοπικών εταιριών παραγωγής εμφιαλωμένου νερού 

με γνώμονα να επωφεληθούν άμεσα από το υπάρχον δίκτυο διανομής τους. 

Μία αξιοσημείωτη στρατηγική εισόδου ξένων εταιρειών στην Κίνα, αποτελεί η 

διαφοροποίηση κατά το στάδιο της εμφιάλωσης, χρησιμοποιώντας καινοτόμα 

συσκευασία, η οποία διαφέρει τεχνικά ως προς τα υλικά  και αισθητικά ως προς 

το σχεδιασμό και συχνά προσδίδει στις εταιρείες συγκριτικό πλεονέκτημα και 

ευκολότερη απόκτηση μεριδίου της αγοράς. 

Γ.3 Παραγωγική δυναμικότητα κλάδου 

Το φυσικό μεταλλικό νερό και το επιτραπέζιο νερό αποτελούν τις κύριες 

κατηγορίες εμφιαλωμένου νερού στην Κίνα, με μερίδιο αγοράς 91%. 

Ακολουθούν το ανθρακούχο νερό με 7%, το οποίο έχει παρουσιάσει τη 

μεγαλύτερη αύξηση τα τελευταία έτη, και το αρωματισμένο νερό με 2%, του 

οποίου οι προοπτικές θεωρούνται θετικές, ωστόσο προς το παρόν οι κινέζοι 

καταναλωτές προτιμούν τους χυμούς ή τα αναψυκτικά. 

Το σύνολο των πωλήσεων όσο και η λιανική αξία του εμφιαλωμένου νερού στην 

Κίνα παρουσίασαν σημαντική αύξηση το 2020, με τη «Nongfu Spring» να ενισχύει 

τη θέση της ως ηγέτιδα εταιρεία στην κινεζική επικράτεια μέσω συστηματικής 

καινοτομίας και ταυτόχρονης βελτιστοποίησης των δικτύων διανομής της. Πλέον, 

η εν λόγω εταιρεία διαθέτει προς αγορά διαφορετικούς τύπους συσκευασίας 

επιτραπέζιου νερού (4 λίτρα, 5 λίτρα, 12 λίτρα και 15 λίτρα) που στοχεύουν την 
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οικιακή χρήση, ενώ το πλεονέκτημά της εξακολουθεί να έγκειται στην 

αποκλειστικότητα χρήσης φυσικών πόρων εντός της Κίνας και συγκεκριμένα της 

λίμνης «Thousand-Island Lake»  στην επαρχία Τζετζιάνγκ και της φυσικής πηγής 

«Lao Shan» στην επαρχία Σανντόνγκ. Οι εταιρείες που κυριαρχούν στην 

παραγωγή και πώληση φυσικού μεταλλικού νερού, αφήνοντας ελάχιστα 

περιθώρια κέρδους στις εισαγόμενες επωνυμίες, είναι οι «Ganten», «Blue Sword» 

και «Evergrande Spring». 

Γ.4 Προοπτικές στην εξέλιξη της παραγωγής 

Ο αυξανόμενος αριθμός των εγχώριων εταιρειών παραγωγής και πώλησης 

εμφιαλωμένου νερού στην Κίνα, οδηγεί τις νεοεισερχόμενες ξένες εταιρείες στη 

διαφοροποίηση τόσο των μεθόδων εμφιάλωσης όσο και συσκευασίας. Η 

εγχώρια παραγωγή αναμένεται να εξελιχθεί ακόμη περισσότερο καθώς μεγάλη 

μερίδα κινέζων καταναλωτών επιλέγει ποιοτικό εμφιαλωμένο νερό αντί για νερό 

βρύσης. Οι εγχώριες εταιρείες εμφιάλωσης προβλέπεται ότι θα στραφούν σε 

τεχνολογικά εξελιγμένα πρότυπα παραγωγής θέλοντας με τη σειρά τους να 

κατακτήσουν μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς από τα εισαγόμενα εμφιαλωμένα 

νερά τα οποία έως και σήμερα τυγχάνουν μεγαλύτερης αναγνωρισιμότητας και 

προτιμώνται από τους καταναλωτές μεσαίου και υψηλού εισοδήματος. 

Οι εταιρείες παραγωγής εμφιαλωμένου νερού στην Κίνα, τα επόμενα έτη, θα 

εστιάσουν τόσο στην συσκευασία χρησιμοποιώντας επανασφραγιζόμενα 

μπουκάλια από ανακυκλώσιμα υλικά, όσο και στις πρακτικές εταιρικής 

κοινωνικής ευθύνης προχωρώντας σε στρατηγικές χορηγίες και επιχορηγήσεις 

σε πρωτοβουλίες προστασίας του περιβάλλοντος, έχοντας ως απώτερο στόχο 

τη συμμόρφωση στους μελλοντικά αυστηρότερους κανόνες αντιμετώπισης της 

ρύπανσης από τα πλαστικά στην Κίνα και ταυτόχρονα την προβολή των 

δράσεών τους στο ευρύ καταναλωτικό κοινό. 

Δ. ΖΗΤΗΣΗ 

Η Κίνα δεν είναι πλέον μόνον ένας πολύ μεγάλος παραγωγός εμφιαλωμένου 

νερού αλλά ταυτόχρονα και ο μεγαλύτερος καταναλωτής βάσει όγκου 

πωλήσεων, αγγίζοντας το 2020 τα 27,2 δις ευρώ, ενώ σύμφωνα με τις 

προβλέψεις αναμένεται ετήσια αύξηση 5,7% έως το 2025. Πλέον, αν και οι κινέζοι 

προτιμούν να πίνουν ζεστό νερό, υπάρχει ένας αυξανόμενος αριθμός νεαρής 

ηλικίας καταναλωτών οι οποίοι πίνουν κρύο ή παγωμένο νερό, ειδικά κατά τη 

διάρκεια του καλοκαιριού. Παράλληλα, περισσότεροι κινέζοι επιλέγουν το 

εμφιαλωμένο νερό για οικιακή χρήση, ακόμη και για το μαγείρεμα, 

αποφεύγοντας το νερό βρύσης ή τα συστήματα φιλτραρίσματος του νερού. Τα 

εμφιαλωμένα νερά συναντώνται σε παντοπωλεία, μίνι-μάρκετ, σουπερμάρκετ, 

εστιατόρια, κέντρα αναψυχής, ενώ πολλές φορές εισαγόμενα νερά όπως το 

«Evian» μπορούν να ανευρεθούν σε πόλεις τρίτης βαθμίδας ή ακόμη και σε 

απομακρυσμένες περιοχές στη δυτική Κίνα. 
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Δ.1 Αγοραστική συμπεριφορά 

Η μεγαλύτερη συγκέντρωση καταναλωτών εντοπίζεται στις μεγάλες αστικές 

περιοχές όπως αυτές του Πεκίνου, της Σαγκάης και της Γκουανγκντόνγκ όπου τα 

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

εισοδήματα και τάσεις μιμητισμού του τρόπου ζωής και των καταναλωτικών 

προτύπων της Δύσης. 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 προϊόντων που αγοράζουν. Η ηλικιακή 

ομάδα η οποία παρουσιάζει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον και περιέργεια για το 

δυτικό τρόπο ζωής, και αποτελεί τον κατεξοχήν καταναλωτή δυτικών προϊόντων 

είναι αυτή των 23 - 44 ετών. Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη γενικότερη εξέλιξη 

της αγοράς των εισαγόμενων προϊόντων είναι η τιμή (ή το διαθέσιμο εισόδημα), 

η διάθεση των νοικοκυριών να αλλάξουν ή να αναπροσαρμόσουν τις 

διατροφικές συνήθειες τους και η αντίληψη που επικρατεί για όλο και 

περισσότερη χρήση φυσικών, αγνών και υγιεινών πρώτων υλών. 

Η κατανάλωση και η προτίμηση του εμφιαλωμένου νερού στην Κίνα επηρεάζεται 

από τρείς βασικούς λόγους: 

1. Αρχικά, τη ρύπανση των υδάτινων πόρων στην Κίνα, η οποία την 

προηγούμενη δεκαετία διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της 

αγοράς εμφιαλωμένου νερού. Οι λιγοστοί φυσικοί πόροι πόσιμου νερού σε 

συνδυασμό με τη χαμηλή ποιότητα αυτών, έδωσαν ώθηση στις εισαγωγές 

ευρωπαϊκών νερών στην Κίνα. Οι κινέζοι καταναλωτές λαμβάνουν πλέον 

σοβαρά υπόψη την περιοχή προέλευσης του εμφιαλωμένου νερού και τούτο 

διότι στο παρελθόν υπήρξαν σοβαρά γεγονότα μόλυνσης των κινεζικών 

υδάτων.  

Στις αρχές του 2013, βρέθηκαν 7.500 σφαγιασμένοι χοίροι στον ποταμό 

«Huangpu» που εκβάλει στη Σαγκάη και αποτελεί τη μοναδική πηγή παροχής 

νερού στο 80% των νοικοκυριών της κινεζικής πόλης. Παρά το γεγονός ότι οι 

Αρχές της Σαγκάης διαβεβαίωσαν ότι η ποιότητα του νερού παρέμεινε σε 

επίπεδα ασφαλής χρήσης, το γεγονός αυτό αποτέλεσε το κινητήριο έναυσμα 

για τη μεταστροφή των κατοίκων, αποκλειστικά, σε εμφιαλωμένο νερό. To 

2016, το αρμόδιο υπουργείο διαχείρισης των υδάτινων πόρων στην Κίνα, 

δήλωσε ότι τα τέσσερα πέμπτα των υπόγειων υδάτων παραμένουν 

μολυσμένα, υποδηλώνοντας κατά αυτόν τον τρόπο ότι το νερό βρύσης δεν 

είναι πόσιμο ή κατάλληλο για οικιακή χρήση. Σύμφωνα, με έρευνες του εν 

λόγω υπουργείου 41% των κινέζων πολιτών επιλέγει εμφιαλωμένο νερό, ενώ 

το 59% χρησιμοποιεί νερό βρύσης αφού πρωτίστως το βράσει.  

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

καταγράφει σημαντική αύξηση της κατανάλωσης εμφιαλωμένου νερού. 

Δημογραφικοί παράγοντες, όπως η αύξηση της μεσαίας τάξης 

συνδυαζόμενη με γρήγορους ρυθμούς αστικοποίησης, άνοδο του 

μορφωτικού́ επιπέδου και των εισοδημάτων και μετατόπιση προς το δυτικό 



Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στη Σαγκάη  
  ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ  ΣΤΗ Λ.Δ. ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ 

Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων  

 

 
 11 

τρόπο ζωής, ενισχύουν αδιαμφισβήτητα την αγοραστική δύναμη των 

κινέζων πολιτών οι οποίοι διατίθενται να ξοδέψουν παραπάνω χρήματα για 

να αγοράσουν ποιοτικό εμφιαλωμένο νερό. 

3. Τις καταναλωτικές συνήθειες και τον τρόπος ζωής. Η μαζική μεταστροφή της 

καταναλωτικής συμπεριφοράς καθώς και της συνείδησης των κινέζων 

πολιτών ως προς την υγιεινή ζωή, κυρίως στις αστικές περιοχές, σε 

συνδυασμό με την ενσωμάτωση πολλών στοιχείων της δυτικής 

καταναλωτικής κουλτούρας δίνει περισσότερη ώθηση στις εξαγωγές 

εμφιαλωμένου νερού προς την Κίνα. Μεγάλη μερίδα των καταναλωτών 

αναγνωρίζει πλέον όχι μόνο τις αρνητικές επιπτώσεις από την κατανάλωση 

ζαχαρούχων αναψυκτικών αλλά και τα οφέλη του μεταλλικού νερού και τη 

σημασία της ενυδάτωσης του οργανισμού με ποιοτικό εμφιαλωμένο νερό. 

Δ.2 Προοπτικές στην εξέλιξη της ζήτησης 

Παρά την αύξηση των εισαγωγών και των πωλήσεων εμφιαλωμένου νερού 

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

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

με εκτιμήσεις ειδικών του κλάδου, η ζήτηση το 2025 θα φθάσει τα 60,2 δις λίτρα, 

9% της οποίας θα προέρχεται από την κατανάλωση εκτός οικίας, σε μπαρ και 

εστιατόρια. Η έλλειψη ποιοτικού πόσιμου νερού, η ευνοϊκή φήμη των ξένων 

επωνυμιών εμφιαλωμένου νερού και η προτίμηση της μεσαίας τάξης προς τα 

εισαγόμενα νερά, συνθέτουν ένα θετικό περιβάλλον για αύξηση της ζήτησης και 

προμηνύουν ευκαιρίες για τις ευρωπαϊκές εταιρείες παραγωγής και πώλησης 

εμφιαλωμένου νερού που επιθυμούν να εισέλθουν στην κινεζική αγορά την 

επόμενη πενταετία. 

Ε. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 

Ε.1 Ροές εμπορίου 

Σύμφωνα με στοιχεία της «Transparency Market Research», η παγκόσμια αγορά 

εμφιαλωμένου νερού θα ξεπεράσει τα 258,5 δις ευρώ σε αξία έως το 2025, με τις 

πωλήσεις να φθάνουν στα 381,9 δις λίτρα παγκοσμίως. Παρατηρώντας το 

Γράφημα 2., το οποίο αποτυπώνει τις προβλέψεις της «Euromonitor 

International» για την εξέλιξη του όγκου των πωλήσεων εμφιαλωμένου νερού 

παγκοσμίως και στην Κίνα τα έτη 2020-2025, γίνεται ευκόλως αντιληπτό ότι οι 

κινεζικές πωλήσεις το 2025 θα αντιπροσωπεύουν το 15,77% του παγκόσμιου 

συνόλου, 60,2 δις λίτρα. Ο όγκος πωλήσεων στην Κίνα την περίοδο 2020-2025 

προβλέπεται ότι θα σημειώσει αύξηση 20,08%, με τις κατηγορίες των φυσικών 

μεταλλικών και επιτραπέζιων νερών να βρίσκονται στην κορυφή, 

αντιπροσωπεύοντας το 78% του συνόλου των πωλήσεων. 
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Γράφημα 2. Όγκος πωλήσεων εμφιαλωμένου νερού παγκοσμίως & στην Κίνα 

(2020-2025) 

 

Πηγή (επεξεργασία στοιχείων): Euromonitor International; Passport Data System. 

 

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 παρούσα 

ανάλυση2 εστιάζει στις εξαγωγές εμφιαλωμένου νερού, και συγκεκριμένα στο 

φυσικό μεταλλικό νερό («HS» 22.01.1011), στο ανθρακούχο νερό («HS» 

22.01.1019) και στο επιτραπέζιο νερό («HS» 22.01.9000). 

 

 

 

 

 

1 Πηγή: Βάση Δεδομένων Εισαγωγών & Εξαγωγών Ευρωπαϊκής Κομισιόν,                   

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

2 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. 

https://madb.europa.eu/madb/statistical_form.htm
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Γράφημα 3. Σύνολο εξαγωγών εμφιαλωμένου νερού των κ-μ Μελών Ε.Ε. (27) 

στην Κίνα (2010-2020) 

 

Μελετώντας το παραπάνω Γράφημα 3., διαπιστώνεται συνολικά ανοδική τάση 

του συνόλου των τριών κατηγοριών εμφιαλωμένου νερού που εξήγαγαν τα 

κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το διάστημα 2010 - 2020, με τα 

τελευταία δύο έτη της έρευνας (2019 και 2020) να σημειώνουν τις σημαντικά 

υψηλές τιμές των 36,7 εκατ. και 44,1 εκατ. ευρώ αντιστοίχως, σε αντίθεση με το 

2010 όπου το σύνολο της αξίας των εξαγωγών ανερχόταν σε μόλις 8,6 εκατ. 

ευρώ. Η αξία των εξαγωγών από το 2010 έως το 2020 αυξήθηκε κατά 407,5%. 

Κατ’ αντιστοιχία, και οι ποσότητες των εξαγόμενων εμφιαλωμένων νερών 

παρουσίασαν επίσης ραγδαία αύξηση, καθώς από 21,5 εκατ. λίτρα το 2010 

διαμορφώθηκαν στα 75 εκατ. λίτρα το 2020, με ρυθμό αύξησης 248%. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το ακόλουθο Γράφημα 4., στο οποίο αναλύονται τόσο 

τα ποσοστά εξαγώγιμης αξίας όσο και τα ποσοστά εξαγώγιμης ποσότητας των 

τριών υπό μελέτη κατηγοριών εμφιαλωμένου νερού, στις οποία εστιάζει η έρευνά 

μας για το έτος 2020. Αρχικά, το φυσικό μεταλλικό νερό με 60% καθίσταται ως η 

κυρίαρχη σε αξία εξαγώγιμη κατηγορία νερού της Ε.Ε. προς την Κίνα, 

ακολουθούμενο από το ανθρακούχο με 36% και το επιτραπέζιο με 4%. Αντίστοιχα, 

το φυσικό μεταλλικό νερό διατηρεί το μεγαλύτερο μερίδιο εξαγωγών ως προς 

την ποσότητα με 61%, ακολουθούμενο από το ανθρακούχο με 37% και το 

επιτραπέζιο με μόλις 3%.  

Επιπροσθέτως, αξίζει να αναφερθούν τα ευρήματα που παρουσιάζονται στο 

Γράφημα 5., το οποίο εστιάζει στις ευρωπαϊκές χώρες με τις υψηλότερες 

εξαγωγές των τριών υπό μελέτη κατηγοριών εμφιαλωμένου νερού, τόσο σε αξία 

όσο και ποσότητα για το 2020, αλλά και στα αντίστοιχα ποσοστά τους. Η Γαλλία 

με 37% και η Ιταλία με 21%  (στο αριστερό γράφημα) καταλαμβάνουν πάνω από 
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το ήμισυ των εξαγωγών με υψηλότερη αξία, όπως και στις ποσότητες εξαγωγών 

που κυριαρχούν με ποσοστά 33% και 31% αντίστοιχα (στο δεξί γράφημα). Η 

Ελλάδα συγκαταλέγεται στις λοιπές χώρες καθώς τα ποσοστά της και στις δύο 

κατηγορίες (0.37% σε αξία και 0.52% σε ποσότητα) είναι αρκετά μικρότερα σε 

σύγκριση με τα τέσσερα πρώτα κράτη - μέλη της Ε.Ε. 

Γράφημα 4. Κατηγορίες εξαγωγών εμφιαλωμένου νερού των κ-μ Μελών Ε.Ε. 

(27) στην Κίνα ανά Αξία & Ποσότητα (2020) 

 
 

Γράφημα 5. Κ-μ Μέλη Ε.Ε. (27) με την υψηλότερη Αξία & Ποσότητα εξαγώγιμων 

εμφιαλωμένων νερών στην Κίνα (2020) 
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Φυσικό Μεταλλικό Νερό («HS» 22.01.1011) 

Σύμφωνα με το Γράφημα 6., οι εξαγωγές φυσικού μεταλλικού νερού των 

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

κατέγραψαν συνολικά, τόσο σε αξία όσο και σε ποσότητα μεγάλη αυξητική τάση, 

αγγίζοντας τα 26,4 εκατ. ευρώ και τα 45,4 λίτρα αντιστοίχως. Οι εξαγωγές υπό 

όρους αξίας κατέγραψαν ραγδαία ετήσια αύξηση το 2020 κατά 24%. Από τις 

τρεις κατηγορίες της έρευνας του Γραφείου μας, το φυσικό μεταλλικό νερό 

κατακτά τη δεύτερη θέση ως προς το ρυθμό αύξησής τους από το 2010 έως και 

το 2020, καθώς η αξία του αυξήθηκε κατά 4,28 ποσοστιαίες μονάδες και η 

ποσότητα εξαγωγής στην Κίνα κατά 2,76 μονάδες. 

Γράφημα 6. Σύνολο εξαγωγών Φυσικού Μεταλλικού Νερού των κ-μ Μελών Ε.Ε. 

στην Κίνα (2010-2020) 

 

Η Γαλλία κυριαρχεί στις εξαγωγές φυσικού μεταλλικού νερού στην Κίνα ως προς 

την αξία, καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου 2010-2020, με αξιοσημείωτο έτος το 

2016 όπου κατάφερε να εξάγει εμφιαλωμένο φυσικό μεταλλικό νερό αξίας 13,5 

εκατ. ευρώ, με εξαίρεση το 2020 όπου παρουσίασε απότομη ετήσια πτώση 

34,08%, στα μόλις 8,02 εκατ. εύρω. Σύμφωνα με το Γράφημα 7., το Βέλγιο 

κατάφερε να ξεπεράσει σε αξία τις εξαγωγές της Γαλλίας το 2020, σημειώνοντας 

ετήσια αύξηση 87,53%, φθάνοντας τα 8,9 εκατ. ευρώ. Η Ιταλία, διατήρησε μια 

ελαφρώς ανοδική πορεία αύξησης της αξίας των εξαγωγών προς την Κίνα, με 

μέσο όρο αξίας τα 2 εκατ. ευρώ. 
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Γράφημα 7. Κ-μ Μέλη Ε.Ε. (27) με την υψηλότερη αξία εξαγωγών Φυσικού 

Μεταλλικού Νερού στην Κίνα (2010-2020) 

 

Ανθρακούχο Νερό («HS» 22.01.1019) 

Μελετώντας το ακόλουθο Γράφημα 8., διαπιστώνεται ότι η αξία των εξαγωγών 

εμφιαλωμένου ανθρακούχου νερού σε ευρώ μεταβλήθηκε αυξητικά κατά 7,74 

φορές από 2 εκ. το 2010 σε 15,7 εκ. το 2020 και η ποσότητα παρομοίως κατά  

8,17 φορές από 3,3 εκατ. σε 27,4 εκατ. λίτρα. Το ανθρακούχο νερό αποτελεί την 

κατηγορία εμφιαλωμένου νερού με το μεγαλύτερο ρυθμό αύξησης την περίοδο 

2010-2020, καθώς και αυτή με τις μεγαλύτερες προοπτικές περαιτέρω αύξησης 

των εξαγωγών προς την Κίνα. Ολοένα και περισσότεροι κινέζοι καταναλωτές 

επιλέγουν το εμφιαλωμένο ανθρακούχο νερό ως μια πιο υγιεινή επιλογή, εν 

συγκρίσει με αυτή των ζαχαρούχων αναψυκτικών, τόσο λόγω της παρουσίας 

μετάλλων και ιχνοστοιχείων (νάτριο, μαγνήσιο, ασβέστιο), όσο και της 

συμβολής του ανθρακούχου νερού στη βελτίωση της πέψης και της καλής 

λειτουργίας του εντέρου. Σύμφωνα με μελέτες ειδικών, το ανθρακούχο νερό δεν 

επηρεάζει την υγιεινή της οδοντοστοιχίας και δεν επιδρά αρνητικά στα οστά, 

όπως συμβαίνει με τα ζαχαρούχα αναψυκτικά. Παράλληλα, οι κινέζοι 

καταναλωτές έχουν συνδέσει την κατανάλωση ποιοτικού ανθρακούχου νερού, 

και συγκεκριμένα του εισαγόμενου, με το δυτικό τρόπο ζωής και πλέον η επιλογή 

του καταδεικνύει υψηλή κοινωνική θέση. Η παγκόσμια αγορά ανθρακούχου 

νερό, εν έτη 2020, αποτιμάται στα 25,1 δις ευρώ, ενώ έως το 2028 προβλέπεται 

ετήσιος ρυθμός αύξησης ύψους 12,6%. 
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Γράφημα 8. Σύνολο εξαγωγών Ανθρακούχου Νερού των κ-μ Μελών Ε.Ε. στην 

Κίνα (2010-2020) 

 

Γράφημα 9. Κ-μ Μέλη Ε.Ε. (27) με την υψηλότερη αξία εξαγωγών Ανθρακούχου 

Νερού στην Κίνα (2010-2020) 
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Στο Γράφημα 9., απεικονίζονται οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις 

υψηλότερες αξίες εξαγωγών ανθρακούχου νερού. Το 2014, η Ελλάδα 

κατόρθωσε να εξάγει ανθρακούχο νερό αξίας 401 χιλ. ευρώ. παρουσιάζοντας 

ετήσια αύξηση 110%, χάνοντας όμως τη δυναμική τα επόμενα υπό μελέτη έτη και 

καταλήγοντας το 2020 με εξαγωγές αξίας μόλις 66,9 χιλ. ευρώ. Η Γαλλία και σε 

αυτήν την κατηγορία εμφιαλωμένου νερού διατηρεί την ηγετική της θέση, με την 

υψηλότερη αξία εξαγωγών να σημειώνεται το 2019, με 8,8 εκατ. ευρώ, 

ακολουθούμενη από την Ιταλία, η οποία την περίοδο 2018-2020 σημείωσε 

αύξηση 74,3%, αγγίζοντας τα 5,5 εκατ. ευρώ. 

Επιτραπέζιο Νερό («HS» 22.01.9000) 

Σύμφωνα με τα ευρήματα που παρουσιάζονται στο Γράφημα 10., παρατηρούμε 

ότι οι εξαγωγές επιτραπέζιου νερού αποτελούν τη μοναδική κατηγορία που 

κατέγραψε συνεχή ετήσια μείωση από το 2015 και έπειτα. Συγκεκριμένα, από το 

υψηλό επίπεδο αξίας 7,6 εκατ. ευρώ το 2015 οι εξαγωγές μειώθηκαν κατά 74,14 

ποσοστιαίες μονάδες φθάνοντας τα 1,97 εκατ. ευρώ σε αξία το 2020, όπως και 

οι αντίστοιχες ποσότητες οι οποίες από 7,5 εκατ. λίτρα μειώθηκαν κατά 72,25 

ποσοστιαίες μονάδες αγγίζοντας τα 2,09 εκατ. λίτρα. Η απότομη μείωση των 

εξαγωγών επιτραπέζιου νερού δικαιολογείται από την παρουσία πολλών 

εγχώριων επιτραπέζιων νερών στην αγορά, το μεγάλο μερίδιο των κινεζικών 

επωνυμιών «Nongfu Spring» και «C'est Bon» και την προτίμηση των κινέζων 

καταναλωτών προς αυτά. 

Γράφημα 10. Σύνολο εξαγωγών Επιτραπέζιου Νερού των κ-μ Μελών Ε.Ε. στην 

Κίνα (2010-2020) 
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Το ακόλουθο Γράφημα 11., αποτυπώνει τα προαναφερθέντα καθώς το 

εισαγόμενο επιτραπέζιο νερό Γαλλίας από 5,4 εκατ. ευρώ το 2015 σημείωσε 

μείωση -75,51%, στο 1,3 εκατ. ευρώ. Η Ιταλία, η οποία την περίοδο 2010 - 2015 

αποτελούσε τη δεύτερη σε αξία εξαγωγών χώρα (1,4 εκατ. ευρώ το 2015), έχασε 

τη δυναμική της σημειώνοντας πτώση εξαγωγών 97,11% από το 2015 έως το 

2020. Η κατηγορία του επιτραπέζιου νερού καλύπτεται πλήρως από την κινεζική 

εταιρεία «Yangshengtang Co Ltd», η οποία με τα νερά «Nongfu Spring» κατέχει 

το ένα τέταρτο της αγοράς ως προς τις πωλήσεις.  

Γράφημα 11. Κ-μ Μέλη Ε.Ε. (27) με την υψηλότερη αξία εξαγωγών Επιτραπέζιου 

Νερού στην Κίνα (2010-2020) 

 

Ε.3 Δασμολογικό καθεστώς 

Σύμφωνα με το δασμολόγιο εισαγωγών – εξαγωγών της Κίνας για το 2020, οι 

δασμοί εισαγωγής διαμορφώνονται ως εξής:  

▪ Φυσικό Μεταλλικό Νερό («HS» 22.01.1011): 5% 

▪ Ανθρακούχο Νερό («HS» 22.01.1019): 5% 

▪ Επιτραπέζιο Νερό («HS» 22.01.9000): 5% 

Ο Φ.Π.Α. και για τις τρεις κατηγορίες εμφιαλωμένου νερού ανέρχεται σε 13%. 
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ΣΤ. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΣΤ.1 Δομή Αγοράς – Δίκτυα Διανομής 

Παρά το γεγονός ότι οι κινέζοι καταναλωτές προτιμούν τις αγορές τροφίμων και 

ποτών μέσω πλατφόρμας ηλεκτρονικού εμπορίου, η πλειοψηφία τους 

εξακολουθεί να αγοράζει εμφιαλωμένο νερό εκτός διαδικτύου σε εμπορικά 

κέντρα, παντοπωλεία, μίνι-μάρκετ, σουπερμάρκετ και εστιατόρια. Σύμφωνα με 

εκτιμήσεις της «Statista», οι πωλήσεις εμφιαλωμένου νερού σε φυσικά 

καταστήματα ανήλθαν στο 91,7% του συνόλου το 2020, ενώ έως το 2023 το 

ποσοστό θα μειωθεί στο 90,4%. Συνεπώς, οι διαδικτυακές πωλήσεις 

εμφιαλωμένου νερού θα συνεχίσουν να καταλαμβάνουν ολοένα και μεγαλύτερο 

μερίδιο εκ του συνόλου των πωλήσεων και να ενισχύονται περαιτέρω από το 

2023 και έπειτα. Ενδεικτικά το 2020, ο μηνιαίος ρυθμός αύξησης των πωλήσεων 

εμφιαλωμένου νερού στην κινεζική πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου «Tmall» 

άγγιξε το 130%, αγορές προερχόμενες κυρίως από την ηλικιακή ομάδα 25 έως 

34 ετών.  

Η ηπειρωτική Κίνα προσφέρει τη δυνατότητα εξαγωγής μέσω των ζωνών 

ελεύθερου εμπορίου της Τιαντζίν, του Γκουανγκντόνγκ, της Φουτζιάν ή της 

Σαγκάης (εμπορική ζώνη του Γιανγκ-Σαν), στις οποίες οι χρόνοι επιθεώρησης και 

εποπτείας της ποιότητας των εισαγόμενων προϊόντων κατά την είσοδο στην Λ.Δ. 

της Κίνας κυμαίνονται από 6 έως 48 ώρες, μειώνοντας κατά αυτόν τον τρόπο το 

κόστος για τους εισαγωγείς και διασφαλίζοντας την άμεση παράδοση στους 

τελικούς καταναλωτές. Ο λιμένας της Σαγκάης αποτελεί τη βέλτιστη επιλογή για 

εξαγωγές εμφιαλωμένου νερού εν συγκρίσει με άλλα μεγάλα λιμάνια πλησίον 

του Πεκίνου, διότι παρουσιάζει άριστη συνδεσιμότητα με οδικές αρτηρίες της 

ενδοχώρας αλλά και άμεση διάθεση των προϊόντων στις αγορές χονδρικής 

πώλησης πέριξ του λιμένα. Οι περισσότερες ευρωπαϊκές εταιρείες εμφιαλωμένου 

νερού που εξάγουν στην Κίνα, διαθέτουν πλέον τα δικά τους δίκτυα διανομής ή 

κατά αποκλειστικότητα συνεργάτες, οι οποίοι αναλαμβάνουν τον έλεγχο 

ολόκληρης της διαδικασίας έως ότου το προϊόν διατεθεί προς πώληση στον 

τελικό καταναλωτή. 

Η επιτυχής εξαγωγή και διείσδυση στην Κίνα προϋποθέτει την κατανόηση των 

διαθέσιμων μεθόδων εισόδου στην αγορά και των αντίστοιχων κανονισμών, την 

εύρεση των κατάλληλων κινέζων συνεργατών και ταυτόχρονα την επιλογή των 

ορθών καναλιών προώθησης και πώλησης του προϊόντος. 

ΣΤ.2 Βαθμός συγκέντρωσης επιχειρήσεων 

Πέραν από τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες εμπορίου και τα ηλεκτρονικά 

σουπερμάρκετ, στα οποία οι περισσότερες εισαγόμενες επωνυμίες 

εμφιαλωμένων νερών συναντώνται, τα φυσικά σημεία πώλησης όπως 

πολυτελή εστιατόρια, μπαρ, κέντρα αναψυχής, καφετέριες και ξενοδοχεία 

συνιστούν μέρη στα οποία ο ανταγωνισμός για τοποθέτηση εντείνεται. Τα 

εισαγόμενα νερά «San Pellegrino», «Evian», «Acqua Panna» έχουν κατακτήσει 
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σημαντική παρουσία σε πολυτελή φυσικά σημεία πώλησης, ενισχύοντας κατά 

αυτόν τον τρόπο τη φήμη του προϊόντος τους στη συνείδηση των κινέζων 

καταναλωτών. 

Η μεγαλύτερη πλειοψηφία εμφιαλωμένων νερών, εισαγόμενων και μη, διατίθεται 

στα ακόλουθα μίνι μάρκετ και σουπερμάρκετ στις γειτονιές της Σαγκάης: «Family 

Mart», «Lawson», «WuMart», «Carrefour China», «RT-Mart», «Walmart», «Lianhua 

Supermarket Holdings Co., Ltd», «Beijing HuaLian Group», «Suguo Supermarket 

Co., Ltd.», «NGS Group», και «Hualian Supermarket Holdings Co. Ltd». Ta κινεζικά 

σουπερμάρκετ, τα οποία παρατίθενται στο Παράρτημα A. «Καταστήματα 

λιανικής πώλησης εμφιαλωμένου νερού στη Λ.Δ. της Κίνας», κατέχουν 

εδραιωμένα δίκτυα διανομής εντός της κινεζικής ενδοχώρας και εξελιγμένη 

εφοδιαστική αλυσίδα, δίνοντας πρόσβαση κατά αυτόν τον τρόπο σε 

απομακρυσμένες περιοχές σε πόλεις δεύτερης και τρίτης βαθμίδας. Μέσω των 

εγχώριων σουπερμάρκετ οι ξένοι εισαγωγείς έχουν την ευκαιρία για στοχευμένο 

μάρκετινγκ, ορθή τοποθέτηση του προϊόντος στο ράφι, ηλεκτρονικές πωλήσεις, 

ενώ ταυτόχρονα παρακάμπτονται επιπρόσθετες χρεώσεις από λοιπούς 

μεσάζοντες. 

ΣΤ.3 Παρουσία Ελληνικού Εμφιαλωμένου Νερού – Μερίδιο Αγοράς 

Γράφημα 12. Σύνολο εξαγωγών Ελληνικών Εμφιαλωμένων Νερών στην Κίνα 

(2010-2020) 
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Σε ανωτέρω Γράφημα 12., διαπιστώνεται ότι το σύνολο των τριών κατηγοριών 

εμφιαλωμένου νερού που εξήγαγε η Ελλάδα την περίοδο 2010 – 2020 στην Κίνα, 

έφθασε στο υψηλότερο σημείο αξίας και ποσότητας εξαγωγής το 2014, στα 504 

χιλ. ευρώ και 2,5 εκατ. λίτρα αντιστοίχως. Έπειτα, οι εξαγωγές μειώθηκαν κατά -

67,84% αγγίζοντας το χαμηλό επίπεδο των 162 χιλ. ευρώ το 2020. 

Γράφημα 13. Κατηγορίες εξαγωγών Ελληνικών Εμφιαλωμένων Νερών στην 

Κίνα (2010-2020) 

 

Το υψηλό επίπεδο εξαγωγών το 2014, δικαιολογείται από τις εξαγωγές 

ανθρακούχου νερού τη συγκεκριμένη χρονιά, οι οποίες έφθασαν, όπως 

αποτυπώνεται στο Γράφημα 13., τα 401 χιλ. ευρώ, στο 79,56% δηλαδή της 

συνολικής αξίας εξαγωγών όλων των κατηγοριών. Οι εξαγωγές επιτραπέζιου 

νερού, το 2016, ανήλθαν στα 199 χιλ. ευρώ το υψηλότερο επίπεδο αξίας της 

συγκεκριμένης κατηγορίας, χάνοντας όμως έως το 2020 το 69,8% της αξίας τους. 

Παρά τις συχνές διακυμάνσεις στην αξία των ελληνικών εξαγωγών 

εμφιαλωμένου νερού, οι εξαγωγές ανθρακούχο νερού εμφανίζουν εκ νέου 

ανάκαμψη το 2020, σημειώνοντας ισχυρή ετήσια αύξηση ύψους 1255%, γεγονός 

που ακολουθεί τις προβλέψεις για ραγδαία αύξηση της ζήτησης στην κινεζική 

αγορά τα επόμενα έτη. 

Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι το 2019 το κρητικό φυσικό μεταλλικό νερό 

«ZARO’S» έλαβε σημαντική διάκριση σε διεθνή διαγωνισμό για τα καλύτερα 

εμφιαλωμένα νερά στην κινεζική αγορά, ενισχύοντας έτσι τη φήμη του στην 

κινεζική επικράτεια. Συγκεκριμένα το «ZARO’S», που προέρχεται από τις πηγές 

στους πρόποδες του Ψηλορείτη, στο χωριό Ζαρός του Ηρακλείου, βρέθηκε στην 
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κορυφή, στην κατηγορία των ανθρακούχων νερών, ενώ η βράβευση έγινε στο 

πλαίσιο της «Waterexpo» της Γκουανγκτζόου, της μεγαλύτερης διεθνής έκθεσης 

για υψηλής ποιότητας πόσιμο νερό στην Κίνα. Η ελληνική εταιρεία παράγει 

ετησίως 100 εκατ. φιάλες, εκ των οποίων το 12% κατευθύνεται σε αγορές του 

εξωτερικού και συγκεκριμένα σε περίπου 16 αγορές, μεταξύ των οποίων η 

Αυστραλία. η Ν. Αφρική, το Ισραήλ, ο Καναδάς, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 

και η Κίνα. Η «ZARO’S» ολοκλήρωσε, πρόσφατα, μια νέα επένδυση ύψους 2 εκ. 

ευρώ, δυναμικότητας 13.000 φιαλών ανά ώρα, με στόχο να ανταπεξέλθει στην 

αυξανόμενη ζήτηση για ανθρακούχο νερό, ευελπιστώντας ότι το σύνολο των 

εξαγωγών της θα αγγίξει το 20% των πωλήσεων έως το 2024. 

ΣΤ.4 Τιμές πώλησης  

Οι τιμές που εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια της έρευνας του Γραφείου 

Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Σαγκάης (βλ. Παράρτημα Β.), στα 

κυριότερα σημεία πώλησης εμφιαλωμένου νερού στη Σαγκάη διαμορφώνονται 

ανάλογα με τη χώρα προέλευσης, την κατηγορία νερού καθώς και την 

επωνυμία. Συγκεκριμένα, οι τιμές αποτυπώνονται στον ακόλουθο Πίνακα 2., με 

τα ελληνικά νερά να παρουσιάζουν το μεγαλύτερο εύρος τιμής πώλησης μεταξύ 

των λοιπών υπό μελέτη εμφιαλωμένων νερών. 

  Πίνακας 2. Τιμές Πώλησης Εμφιαλωμένου Νερού στην Κίνα (2021) 

Κατηγορίες 

εμφιαλωμένου νερού  

Επωνυμία εμφιαλωμένου 

νερού 

Τιμή ανά 500 ml 

(ευρώ) 

 Χαμηλών 

προδιαγραφών 

Wahaha, Ice Dew Water 0,13 

Χαμηλών-μεσαίων 

προδιαγραφών 

Nongfu Spring, C'est Bon 0,13 – 0,31 

Μεσαίων-υψηλών 

προδιαγραφών 

Ganten, Evergrande Spring 0,31 – 0,65 

Υψηλών 

προδιαγραφών 

Perrier, Evian, Tibet Spring, 

Kunlun Mountain 

0.86 -1,20 

Ελληνικά νερά Nera Kritis, Zaros, Souroti, 

Theoni 

0,40 -1,63 

 

ΣΤ.5 Μέθοδοι εισόδου στην κινεζική αγορά & προωθητικές ενέργειες 

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 
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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. 

Οι κινεζικές πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου (Tmall, JD.Com, Taobao) είναι 

άλλη μία αξιοσημείωτη επιλογή των ευρωπαϊκών μικρομεσαίων επιχειρήσεων 

καθώς μπορούν να λειτουργήσουν και ως ένας ευέλικτος τρόπος δοκιμής της 

αγοράς. Οι ηλεκτρονικές αγορές γίνονται ολοένα και πιο δημοφιλείς καθώς οι 

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

την ενέργεια να πραγματοποιήσουν τα ψώνια τους μέσω των παραδοσιακών 

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

εφαρμογές κινητών τηλεφώνων για την αγορά προϊόντων και την παράδοσή 

τους στα σπίτια τους ή στα γραφεία τους.  

Οι νεοεισερχόμενες ευρωπαϊκές εταιρείες εμφιαλωμένου νερού πρέπει να 

εδραιώσουν την παρουσία τους στην κινεζική αγορά, πρωτίστως, μέσω της 

χρήσης ψηφιακών μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Η ίδρυση επίσημου 

λογαριασμού στο «WeChat», το «Weibo», το «Douyin» και το «Xiaohongshu» 

κρίνεται ως υψίστης σημασίας καθώς μια εταιρεία εξαγωγής νερού στην Κίνα 

μπορεί να προβάλει άμεσα την ιστορία της, το λογότυπό της, τις πρακτικές 

ασφαλής εμφιάλωσης που ακολουθεί και κυρίως να αλληλοεπιδράσει 

απευθείας με το εν δυνάμει καταναλωτικό κοινό μέσω της συχνής προβολής, 

σχετικού με την επωνυμία του νερού και την ίδια εταιρεία, περιεχομένου. Κατά 

αυτόν τον τρόπο, οι κινέζοι καταναλωτές πέραν από την ενημέρωση ως προς 

την ύπαρξη μιας νεοεισερχόμενης ξένης εταιρείας, αναπτύσσουν παράλληλα 

και ένα αίσθημα ασφάλειας ως προς το νερό το οποίο ενδεχομένως να 

επιλέξουν σε μία από τις επόμενες αγορές τους.  
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Η συνεργασία με διαμορφωτές κοινής γνώμης («Key Opinion Leaders»), 

συνδυαστικά με τη χρήση ψηφιακών μέσων κοινωνικής δικτύωσης, είναι ο πιο 

αποτελεσματικός τρόπος ευρείας διάδοσης της επωνυμίας ενός προϊόντος 

αλλά και ταυτόχρονης εκτόξευσης των πωλήσεων. Οι διαμορφωτές κοινής 

γνώμης στην Κίνα, παρουσιάζουν σε ζωντανή μετάδοση σε πλατφόρμες 

ηλεκτρονικού εμπορίου τα εκάστοτε προϊόντα, προωθώντας έτσι μια επωνυμία 

σε εκατομμύρια διαδικτυακούς ακολούθους τους (followers) σε πολύ μικρό 

χρονικό διάστημα. Σημειώνουμε, ότι οι χρηματικές απολαβές τους διαφέρουν και 

διαμορφώνονται σύμφωνα με τον αριθμό ακολούθων που διατηρούν. Ένα 

αρκετά σημαντικό βήμα το οποίο αρκετές ευρωπαϊκές εταιρείες αγνοούν, είναι η 

δημιουργία νέας εταιρικής ιστοσελίδας με την κατάληξη «.cn». Με τον τρόπο 

αυτό, η ιστοσελίδα τους είναι ορατή και εύκολα προσβάσιμη στους κινέζους 

καταναλωτές μέσω της ψηφιακής μηχανής αναζήτησης «Baidu» (αντίστοιχη του 

Google του οποίου η χρήση δεν είναι δυνατή στη Λ.Δ. Κίνας). 

Ένας ακόμη απαραίτητος τρόπος προβολής και προώθησης ενός προϊόντος 

είναι η συμμετοχή σε Διεθνείς Εκθέσεις και κυρίως η συμμετοχή σε επιχειρηματικές 

αποστολές που διοργανώνονται από διάφορους ελληνικούς φορείς. Η 

σπουδαιότητα της κινεζικής οικονομίας είναι προφανής τόσο ως πηγή 

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

προορισμούς των ελληνικών εξαγωγών και ήδη τα τελευταία χρόνια έχει βρεθεί 

δικαίως στο επίκεντρο της οικονομικής διπλωματίας της Ελλάδας. Ο τεράστιος 

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

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

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

επαρχιών της Κίνας δείχνουν τις δυνατότητες για περαιτέρω αύξηση των 

ελληνικών εξαγωγών. Για την επίτευξη αυτών των στόχων απαιτείται 

συντονισμός των φορέων για κοινές και ομαδοποιημένες κατά τομέα εμπορικές 

αποστολές οι οποίες θα πρέπει να περιλαμβάνουν στο σχεδιασμό τους, πέραν 

των πόλεων του παραλιακού μετώπου, μεγάλες πόλεις της κεντρικής και δυτικής 

Κίνας που έχουν ήδη αναπτυγμένη αστική τάξη, η οποία ενδιαφέρεται για τα 

δυτικά ποιοτικά προϊόντα.  

ΣΤ.6 Δυναμική συνθηκών ανταγωνισμού 

Η υψηλή συγκέντρωση που παρατηρείται στην αγορά εμφιαλωμένου νερού 

στην Κίνα, σε συνδυασμό με την παρουσία πολλών μικρομεσαίων επιχειρήσεων 

παραγωγής και πώλησης νερού, η παρούσα ισχυρή ζήτηση για ποιοτικό 

εμφιαλωμένο νερό καθώς και οι προβλέψεις για περαιτέρω ανάπτυξη της 

παραγωγικής δυναμικότητας του κλάδου, δημιουργούν συνθήκες έντονου 

ανταγωνισμού. 

Οι εταιρείες θα πρέπει να επενδύσουν περισσότερο στο μάρκετινγκ και την 

επικοινωνία με το καταναλωτικό κοινό, διοργανώνοντας καμπάνιες προώθησης 

που θα βασίζονται στην ανάδειξη του εμφιαλωμένου νερού ως μέσο επίτευξης 

υγιεινής, ισορροπημένης διατροφής και τρόπου ζωής. Η προβολή τόσο της 
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ιστορίας πίσω από την επωνυμία ενός νερού όσο και των αξιών που πρεσβεύει 

μια εταιρεία εμφιάλωσης, μπορεί να ενισχύσει τη φήμη του προϊόντος και να 

οικοδομήσει σχέση εμπιστοσύνης με το καταναλωτικό κοινό στην Κίνα. Οι 

νεοεισερχόμενες στην κινεζική αγορά εταιρείες είναι αναγκαίο να συμμετέχουν 

σε πρωτοβουλίες και δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος και να 

γνωστοποιούν στους καταναλωτές τις πρακτικές εταιρικής κοινωνικής ευθύνης 

που ακολουθούν. Τέλος, ο πιο σημαντικός παράγοντας που συμβάλλει στην 

προσέλκυση κινέζων καταναλωτών, είναι αδιαμφησβήτητα ο σχεδιασμός της 

φιάλης νερού. Το πρωτότυπο σχήμα, το υλικό και τα γραφιστικά στην ετικέτα 

διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην επιλογή εμφιαλωμένου νερού από τους 

καταναλωτές στην Κίνα. Στο Παράρτημα Γ., παρατίθενται διαφημίσεις των 

εισαγόμενων εμφιαλωμένων νερών «Voss» και «San Pellegrino» στο 

δημοφιλέστερο ψηφιακό σούπερ-μάρκετ «Freshippo» ή αλλιώς «Hema» του 

ομίλου «Alibaba». 

Ζ. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Ζ.1 Νομικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του κλάδου 

Οι ελληνικές εταιρείες οι οποίες επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στην κινεζική 

αγορά οφείλουν να γνωρίζουν και να ακολουθούν τα παρακάτω δύο πρότυπα 

ασφαλείας που διέπουν τον κλάδο εμπορίας εμφιαλωμένου νερού στην Κίνα: 

1. Το «Food Safety National Standard on Packaged Drinking Water» (GB 

19298-2014), το οποίο τέθηκε σε ισχύ στις 24 Μαΐου 2015 ,αποτελεί πλέον το 

νέο πρότυπο ελέγχου των προϊόντων νερού. Το εν λόγω πρότυπο ισχύει για 

όλα τα εμφιαλωμένα νερά, πλην των φυσικών μεταλλικών, ορίζοντας ότι η 

ονομασία και η ετικέτα των εμφιαλωμένων πρέπει να είναι αληθινή και 

επιστημονικά αποδεδειγμένη ως προς τα συστατικά που εμπεριέχονται σε 

αυτά. Επισημαίνει ότι το εμφιαλωμένο νερό που προορίζεται για κατάποση 

δεν πρέπει να ονομάζεται με ένα ή περισσότερα συστατικά πέραν από τον 

όρο «νερό». Οι πλήρεις απαιτήσεις συμμόρφωσης ως προς την ετικέτα, 

αναλύονται ενδελεχώς στο 2ο Κεφάλαιο του προτύπου. Αναλυτικές 

πληροφορίες του εν λόγω προτύπου μπορούν να ανευρεθούν στο 

σύνδεσμο:http://www.cirs-

reach.com/news/New_Hygienic_Standard_of_Packaged_Drinking_Water.

html. 

2. To «Drinking Natural Mineral Water the National Food Safety Standard» (GB 

8637-2008), το οποίο τέθηκε σε ισχύ στις 10 Ιανουαρίου 2009, αποτελεί το 

πρότυπο που καθορίζει λεπτομέρειες σχετικά με τις απαιτήσεις, τις μεθόδους 

ελέγχων, την ετικέτα, τη συσκευασία, τη μεταφορά και την αποθήκευση του 

πόσιμου φυσικού μεταλλικού νερού. Οι κανόνες που ορίζει το συγκεκριμένο 

πρότυπο ισχύουν για την παραγωγή, τον έλεγχο ποιότητας και τις μεθόδους 

διανομής του φυσικού μεταλλικού νερού και μόνο. Αναλυτικές πληροφορίες 

του εν λόγω προτύπου μπορούν να ανευρεθούν στο σύνδεσμο: 

https://www.chinesestandard.net/PDF.aspx/GB19298-2014. 

http://www.cirs-reach.com/news/New_Hygienic_Standard_of_Packaged_Drinking_Water.html
http://www.cirs-reach.com/news/New_Hygienic_Standard_of_Packaged_Drinking_Water.html
http://www.cirs-reach.com/news/New_Hygienic_Standard_of_Packaged_Drinking_Water.html
https://www.chinesestandard.net/PDF.aspx/GB19298-2014
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Η. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η.1 Παράγοντες που επηρεάζουν ζήτηση – προσφορά 

Η παγκόσμια αγορά εμφιαλωμένου νερού αναμένεται να ξεπεράσει τα 258,5 δις 

ευρώ σε αξία έως το 2025. Η κατακόρυφη αύξηση του πληθυσμού παγκοσμίως 

θα δημιουργήσει ραγδαία ζήτηση για ασφαλές, ποιοτικό εμφιαλωμένο νερό, με 

τις προβλέψεις να επισημαίνουν ότι η κατά κεφαλήν ημερήσια κατανάλωση θα 

αυξηθεί κατά 5 με 8 λίτρα. Μελλοντικά, περισσότερες εταιρείες του κλάδου θα 

εμπλουτίζουν τα εμφιαλωμένα νερά τους με επιπρόσθετα μέταλλα και 

ιχνοστοιχεία, όπως ασβέστιο, μαγνήσιο, σίδηρο, ψευδάργυρο, σε μια 

προσπάθεια προσφοράς διαφοροποιημένων προϊόντων, μιας και η αγορά θα 

συνεχίζει να αυξάνεται σε μέγεθος, θα παρουσιάζεται κορεσμός στα ήδη 

υπάρχοντα προϊόντα και αντίστοιχη μείωση των τιμών τους. Η προσθήκη 

επιπρόσθετων θρεπτικών στοιχείων στο εμφιαλωμένο νερό ενισχύει τη γεύση 

τους, τοποθετεί τα νερά στην καθημερινότητα των αθλητών και των 

καταναλωτών που ακολουθούν υγιεινή διατροφή και κυρίως εδραιώνει το νερό 

στις κατηγορίες «premium» των μη αλκοολούχων ποτών. 

Η υψηλή συγκέντρωση που παρατηρείται στην κλάδο, με παρουσία 

εδραιωμένων ομίλων επιχειρήσεων, σε συνδυασμό με τη δραστηριοποίηση 

αρκετών μικρομεσαίων επιχειρήσεων εμφιάλωσης, οδηγεί τους παραγωγούς 

στην εξεύρεση καινοτόμων προϊόντων, στον επανασχεδιασμό της επωνυμίας 

καθώς και στη χρήση νέων τύπων φιάλης με μοναδικά τεχνικά χαρακτηριστικά. 

Η υπερπροσφορά και η μελλοντική αύξηση της ζήτησης έχουν ήδη ωθήσει 

πολλές εταιρείες του κλάδου στην αναζήτηση εναλλακτικών τύπων νερού για 

εμφιάλωση, όπως το νερό από μοναδικές πηγές ανά τον κόσμο αλλά και στη 

συνεργασία με κορυφαίους σχεδιαστές για την προώθηση συλλεκτικών ή 

περιορισμένου αριθμού φιαλών εμφιαλωμένου νερού. Η υπερθέρμανση του 

πλανήτη και οι κλιματικές αλλαγές των τελευταίων ετών που οδηγούν σε ακραία 

καιρικά φαινόμενα επιδρούν άμεσα στη ζήτηση εμφιαλωμένου νερού, 

καθιστώντας το, πλέον, ως απαραίτητο προϊόν σε κάθε νοικοκυριό, μιας και η 

πρόσβαση σε καθαρό, ασφαλές πόσιμο νερό βρύσης καθίσταται ολοένα και 

πιο δύσκολη υπόθεση για αρκετές χώρες. 

Τα ψηφιακά μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην Κίνα θα συνεχίσουν να 

διαδραματίζουν ολοένα και σημαντικότερο ρόλο στην πορεία μιας 

νεοεισερχόμενης ευρωπαϊκής επιχείρησης, καθώς το μάρκετινγκ και η 

επικοινωνία με τους κινέζους καταναλωτές μπορούν ήδη να επιτευχθούν 

αποκλειστικά μέσω της χρήσης ηλεκτρονικών μέσων δικτύωσης. Οι κινέζοι 

καταναλωτές, μελλοντικά, θα αναζητούν όχι ένα απλό εισαγόμενο εμφιαλωμένο 

νερό, αλλά ένα ποιοτικό, ενδεχομένως, εμπλουτισμένο με μέταλλα ή βιταμίνες 

νερό. Η εμφάνιση της φιάλης και της συσκευασίας θα συνεχίσει να αποτελεί 

κύριο κριτήριο επιλογής νερού για τους καταναλωτές στην Κίνα, συνεπώς οι 

εταιρείες που επιθυμούν να κατακτήσουν ένα μερίδιο αγοράς και να 

προσελκύσουν τα βλέμματα των καταναλωτών οφείλουν να επικεντρωθούν 
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πέραν από την ποιότητα του νερού και στο σχεδιασμό της φιάλης ούτως ώστε 

να διαφοροποιηθούν άμεσα από τους ανταγωνιστές.  

Η.2 Προοπτικές ελληνικών προϊόντων 

Μελλοντικές ευκαιρίες αύξησης της ζήτησης για τα εισαγόμενα εμφιαλωμένα 

νερά αναμένονται με βεβαιότητα στις πόλεις δεύτερης και τρίτης βαθμίδας αφού 

πλέον οι αγορές της Σαγκάης, του Πεκίνου και της Γκουανγκντόνγκ είναι ιδιαίτερα 

ανταγωνιστικές, οι καταναλωτές πιο επιλεκτικοί όσον αφορά τις διεθνείς 

επωνυμίες και κατά συνέπεια η απόκτηση ενός μεριδίου αγοράς ακόμη πιο 

δύσκολη. Αντίθετα, οι πόλεις δεύτερης και τρίτης βαθμίδας προσφέρουν 

δυνητικά μεγαλύτερες επιχειρηματικές ευκαιρίες καθώς οι κάτοικοί τους όχι μόνο 

παρουσιάζουν εισοδήματα με υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης από ό,τι αυτά των 

πόλεων πρώτης βαθμίδας, αλλά ταυτόχρονα εστιάζουν ολοένα και 

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

κατανάλωσης εισαγόμενου εμφιαλωμένου νερό. 

Ένα εναλλακτικό μοντέλο που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και σημαντικές  

ευκαιρίες για τις νεοεισερχόμενες ευρωπαϊκές εταιρείες  εμφιαλωμένου νερού 

είναι οι διασυνοριακές διαδικτυακές πωλήσεις. Το επονομαζόμενο «cross-border 

online business model» αποτελεί το μέλλον του παγκόσμιου εμπορίου και στην 

προκειμένη περίπτωση της Κίνας, όπου ήδη εφαρμόζεται με αρκετή επιτυχία, 

επιτρέποντας όλα τα προϊόντα να παραγγέλνονται σε απευθείας σύνδεση και 

να παραδίδονται από χώρες του εξωτερικού. Κατά αυτόν τον τρόπο, οι κινέζοι 

καταναλωτές έχουν πρόσβαση σε προϊόντα που δεν είναι διαθέσιμα στην Κίνα 

με χαμηλότερη,  από ότι συνήθως τιμή. Οι διασυνοριακές αυτές πλατφόρμες 

οφείλουν να πληρούν τις απαιτήσεις που καθορίζονται από τους εγχώριους 

κανονισμούς εμπορίου, συμπεριλαμβανομένων των προδιαγραφών σήμανσης, 

πιστοποίησης και καταχώρισης. 

Εν κατακλείδι, οι ελληνικές επιχειρήσεις καλούνται να επισκεφθούν την αγορά είτε 

συμμετέχοντας στις Διεθνείς Εκθέσεις Εμφιαλωμένου Νερού (βλ. Παράρτημα ΣΤ.) 

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 

του ελληνικού εμφιαλωμένου νερού. Τα Γραφεία Εμπορικών και Οικονομικών 

Υποθέσεων, προσφέρουν πληροφόρηση σε ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις και 

φορείς για την οργάνωση και πραγματοποίηση όλων των σχεδιαζόμενων 

ενεργειών τους με στόχο την παρουσίαση, προβολή και διείσδυση του ελληνικού 

εμφιαλωμένου νερού στην εγχώρια αγορά.  
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Κατηγορίες 

κινεζικών 

καταστημάτων 

Επωνυμία 
Κεντρικά 

Γραφεία 
Τηλέφωνο E-mail Ιστότοπος 

Υπεραγορές 

CR Vanguard                    

华润万家总部 
Shenzhen 86 4006118866   crv_qgkf400@crv.com.cn 

https://www.crv.com.cn/index_1663

0.html  

Vanguard.Suguo                       

华润万家--苏果 
Nanjing 86-4001812345 N/A 

https://www.suguo.com.cn/Public/in

dex.m 

Lianhua 

Supermarket                                 

联华超市 

Shanghai 86 -21-52629922  zhuchaoli@chinalh.com 
http://lianhua.todayir.com/en/index.

php  

Wumart                                       

物美卖场 
Beijing 86 -10-88259933  N/A http://www.wumart.com/?city=sh  

Wumart-Metro                                        

物美-麦德龙                                    
 Shanghai 86-21-22078888 yiran.wang@metro.com  https://www.metro.cn/  

Σουπερμάρκετ 

NGS (Nong Gong 

Shang)                                    

农工商超市 

Shanghai 86-21-96896 service@ngs1685.com  https://www.ngs1685.com/ 

Hualian                                                

华联超市 
Beijing 86-10-68341188 

qynjgs@126.com                   

contact@beijing-

hualian.com 

http://shop.beijing-

hualian.com/AboutUs/index.jhtml  

https://www.crv.com.cn/index_16630.html
https://www.crv.com.cn/index_16630.html
http://lianhua.todayir.com/en/index.php
http://lianhua.todayir.com/en/index.php
http://www.wumart.com/?city=sh
mailto:yiran.wang@metro.com
https://www.metro.cn/
http://shop.beijing-hualian.com/AboutUs/index.jhtml
http://shop.beijing-hualian.com/AboutUs/index.jhtml
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Trust-Mart                                       

好又多 
Jiangsu 

86 1506-888-

9998               

/1599-666-1066  

18936015951@qq.com http://www.jmhyd.com/ 

Jiadeli                                          

家得利超市 
Shanghai 86-21-64154026 ywh656894@sina.com  N/A 

Yonghui                                              

永辉超市                      
Shanghai 86 13661686266 80593604@yonghui.cn  

http://www.yonghui.com.cn/about/

gsjj/  

Jiajia Yue                                 

家家悦超市 
Shandong  86 -631-3855555 N/A http://www.jiajiayue.com.cn/  

Homeful Market                

徽商红府超市 
Anhui 

86 0551-

65376807 
1842380924@QQ.com  http://www.hfcs.com.cn/ 

Καταστήματα 

προϊόντων 

ντελικατέσεν 

Fresh He'ma                                                       

盒马 
Shanghai 86 -400-828-8477 mkt@freshhema.com https://www.freshhema.com/ 

 
BIO Farm                                                   

百欧欢 
Shanghai 86-21-58596883 

biofarmapplewang@163.co

m 

http://www.biofarm.cn/  

 
Ziyou Zizai                           

自由自在超市 
Anhui 86 17556865215 3250159319@qq.com N/A 

 
Parkson                                                      

百盛 
Shanghai 86-21-32580571 jitt@parkson.com.cn  http://www.parkson.com.cn/  

Μίνι-μάρκετ 
Lianhua.Kuaike                          

联华快客 
Shanghai 86-21-65879438 zhuweifei@chinalh.com  N/A 

mailto:ywh656894@sina.com
mailto:80593604@yonghui.cn
http://www.yonghui.com.cn/about/gsjj/
http://www.yonghui.com.cn/about/gsjj/
http://www.jiajiayue.com.cn/
mailto:1842380924@QQ.com
http://www.hfcs.com.cn/
mailto:biofarmapplewang@163.com
mailto:biofarmapplewang@163.com
http://www.biofarm.cn/
mailto:jitt@parkson.com.cn
http://www.parkson.com.cn/
mailto:zhuweifei@chinalh.com
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NGS (Nong Gong 

Shang).Alldays                                 

农工商超市--好德便

利店 

Shanghai 86-21-96896 
alldays_@126.com/ 

kede1960@sohu.com  

https://www.chblt.com/#footer 

Σουπερμάρκετ 

εισαγόμενων 

προϊόντων 

City Shop                                             

城市超市 
Shanghai 86-21-80219900 hezuo@cityshop.com.cn  http://www.cityshop.com.cn/  

City'super  Shanghai  86-21-51758208  
aileen.wang@citysuper.co

m 

http://www.citysuper.com.cn/  

Vanguard-Ole'                       

华润万家-Ole’ 
Shenzhen 86-21-61042644  183117753@qq.com  

http://www.crvole.com.cn/index.ph

p?r=brand 

Σουπερμάρκετ με 

ηλεκτρονικό 

κατάστημα 

Alibaba-Tmall                                       

天猫 

Alibaba-

Hangzhou 
86-400-800-1688 gsll@service.alibaba.com https://www.tmall.com/  

Alibaba-1688 
Alibaba-

Hangzhou 
86-400-800-1688 gsll@service.alibaba.com 

https://www.1688.com/?page-

source=sem&cosite=baidujj_pz&key

wordid=&trackid=8856625611179901

22602&location=  

JD-Jingdong                             

京东 
Beijing 86-950618 jingdong@jd.com  https://www.jd.com/ 

Fresh He'ma                                                       

盒马 
Shanghai 86 -400-828-8477 mkt@freshhema.com https://www.freshhema.com/ 

Walmart-Sam's  

Club                                  

山姆会员商店 

Shenzhen 86-400-6336-868 WMCCS@wal-mart.com https://www.samsclub.cn/  

 

mailto:alldays_@126.com
mailto:alldays_@126.com
mailto:hezuo@cityshop.com.cn
http://www.cityshop.com.cn/
mailto:aileen.wang@citysuper.com
mailto:aileen.wang@citysuper.com
http://www.citysuper.com.cn/
mailto:183117753@qq.com
https://www.tmall.com/
https://www.1688.com/?page-source=sem&cosite=baidujj_pz&keywordid=&trackid=885662561117990122602&location=
https://www.1688.com/?page-source=sem&cosite=baidujj_pz&keywordid=&trackid=885662561117990122602&location=
https://www.1688.com/?page-source=sem&cosite=baidujj_pz&keywordid=&trackid=885662561117990122602&location=
https://www.1688.com/?page-source=sem&cosite=baidujj_pz&keywordid=&trackid=885662561117990122602&location=
mailto:jingdong@jd.com
https://www.samsclub.cn/
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Κατηγορίες ξένων 

καταστημάτων 
Επωνυμία 

Κεντρικά 

Γραφεία 
Τηλέφωνο E-mail Ιστότοπος 

Υπεραγορές 

Carrefour                                          

家乐福 
Shanghai  86-21-38784500 19060014@suning.com 

http://carrefourtemp.suningholdings.

com/cms/index.htm 

Walmart                                          

沃尔玛 
Shenzhen 86-400-830-1366 

WMCCS@wal-

mart.com 
https://www.walmart.cn/ 

Costco                                                  

开市客 
Shanghai 

86-21-33289989                  

86-21-62577025 

vividai@costco.com.t

w 
https://www.costco.com.cn/#/index 

Auchan                           

上海欧尚超市 
Shanghai 

86-21-

65589988/31078998 

yue.zhang@rt-

mart.com 

https://www.auchan.com.cn/Portal/

pc/Homepage_En.html 

RT-Mart                                            

大润发 
Shanghai 86-21-56657857 

fw03@mail.rt-

mart.com.cn 

https://www.rt-

mart.com/company/4 

Μίνι-μάρκετ 

Lotus                                             

易初莲花 
Shanghai 86-21-54865050 Rindy@cplotus.com www.ourlotus.com 

Walmart-Sam's  

Club                                  

山姆会员商店 

Shenzhen 86-400-6336-868 
WMCCS@wal-

mart.com 
https://www.samsclub.cn/ 

7-Eleven                              Chengdu 
86-400-820-5711/ 021-

33720080 

koeilee@dairy-

farm.com.cn 

http://www.7-

11cd.cn/Html/aboutus/1596.shtml 

Family Mart                                                            

全家 
Shanghai 

86-21-31763600/ 4008-

200-996 

customer@familymart.

com.cn 
http://www.familymart.com.cn/ 

 Lawson                                               

罗森 
Shanghai 

86-400-820-6390/021-

2351-3877/021-

23513999  

fenghj@lawson.com.c

n 
https://www.chinalawson.com.cn/ 

mailto:19060014@suning.com
http://carrefourtemp.suningholdings.com/cms/index.htm
http://carrefourtemp.suningholdings.com/cms/index.htm
mailto:vividai@costco.com.tw
mailto:vividai@costco.com.tw
https://www.costco.com.cn/#/index
mailto:yue.zhang@rt-mart.com
mailto:yue.zhang@rt-mart.com
mailto:Rindy@cplotus.com
http://www.ourlotus.com/
https://www.samsclub.cn/
mailto:koeilee@dairy-farm.com.cn
mailto:koeilee@dairy-farm.com.cn
http://www.7-11cd.cn/Html/aboutus/1596.shtml
http://www.7-11cd.cn/Html/aboutus/1596.shtml
mailto:customer@familymart.com.cn
mailto:customer@familymart.com.cn
http://www.familymart.com.cn/
https://www.chinalawson.com.cn/
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Β. Τιμές εμφιαλωμένων νερών στο ψηφιακό σουπερμάρκετ «Freshippo» 
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Γ. Διαφημίσεις εισαγόμενων εμφιαλωμένων νερών στο ψηφιακό σουπερμάρκετ «Freshippo» 

     

 

 

  



ISO 9001:2008 ΓΕΝ 30 - 02 

 

Δ. Κύριοι Κινεζικοί Φορείς & Υπηρεσίες 
 

China Beverage Industry Association  

No.2C, Dongsanhuanbeilu, Chaoyang District, Beijing  

Tel: +86-10-84464668 

Fax: +86-10-84464236 

Website: www.chinabeverage.org 

E-mail: zyx@chinabeverage.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 

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/) 

http://www.chinabeverage.org/
http://www.aqsiq.gov.cn/
http://en.ciqcid.com/
http://www.cnca.gov.cn/cnca/
http://english.customs.gov.cn/
http://www.sfda.gov.cn/WS01/CL0001/
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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/) 

 

Ε. 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 

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 

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
mailto:Sonia.ROZADA-MARTINEZ@eeas.europa.eu
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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/ 

 

ΣΤ. Διεθνείς Εκθέσεις στη Λ.Δ. της Κίνας 

 

1. FHC China, Shanghai New International Centre (SNIEC) 

Ημ.: 9-11 Νοεμβρίου 2021 

Τηλ.：+86-21-33392242/2227; +86-21-33392245 

Email: Alex.Ni@imsinoexpo.com / Jenny.You@imsinoexpo.com / 

Aliya.Deng@imsinoexpo.com 

Web: http://www.fhcchina.com/en/ 

 

2. International Import and Export Food & Beverage Exhibition 2021 (Shanghai) 

Ημ.: 15-17 Οκτωβρίου 2021 

Τηλ.: 86-21 3101-5701;6439-6190 

Email:  info@goldenexpo.com.cn 

Web:   http://www.goldenexpo.com.cn 

 

3. China (Beijing) International Food and Beverage Expo 2021 

Ημ.: 27-29 Οκτωβρίου 2021 

Τηλ.: 86-10-85377300 

Email: zainkhan@sbwexpo.cn 

Web:   http://en.aifoode.com/ 

 

http://www.sfic.org.cn/
mailto:msc@coicsh.com
http://www.coicsh.com/
mailto:Alex.Ni@imsinoexpo.com
mailto:Jenny.You@imsinoexpo.com
mailto:Aliya.Deng@imsinoexpo.com
http://www.fhcchina.com/en/
mailto:info@goldenexpo.com.cn
https://www.cantonfair.net/event/1421-international-import-and-export-food-beverage-exhibition#mycontent
mailto:zainkhan@sbwexpo.cn
https://www.cantonfair.net/event/2500-china-beijing-international-food-and-beverage-expo#mycontent
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4. China International High-End Bottled Drinking Water Expo (Beijing 2021) 

Ημ.: 27-30 Οκτωβρίου 2021 

Τηλ.: 86-10-85785006/07 

Email: info@sbwexpo.cn /wendy@sbwexpo.cn  

Web:   http://en.sbwexpo.com/bj/ 

 

5. SIAL China, Shanghai New International Centre (SNIEC) 

Ημ.: 18-20 Μαΐου 2022 

Τηλ.: 86-10-6588-5729 

Email: info@sialchina.cn 

Web:   http://en.sialchina.com/ 

 

Η. 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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