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1)  Η Κίνα είναι μια δύσκολα προσπελάσιμη αγορά για τους ξένους εξαγωγείς τσιγάρων, 
επειδή: 

- Στην αγορά της, οι εισαγωγές καπνού, τσιγάρων και συναφών υλικών και εξοπλισμού 
είναι ελεγχόμενες και βρίσκονται υπό την αποκλειστική εποπτεία του κρατικού φορέα 
Tobacco Monopoly Administration. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως οι ξένοι παραγωγοί που 
επιθυμούν να εξάγουν στη Λ.Δ. Κίνας επιβάλλεται να έρχονται σε προηγούμενη συνεννόηση 
με τον συγκεκριμένο φορέα - μονοπώλιο και να παίρνουν έγκριση - άδεια από αυτόν. Η 
τελευταία θα πρέπει να ανανεώνεται κάθε χρόνο, με την υποβολή νέας σχετικής αίτησης. 
Συγκεκριμένα, η Tobacco Monopoly Administration εκδίδει επίσημη κατάσταση με τους 
ξένους εξαγωγείς καπνού και τσιγάρων, η οποία ενημερώνεται σε ετήσια βάση. 
Εξυπακούεται ότι οι παραγωγοί που δεν περιλαμβάνονται στην κατάσταση, δεν 
νομιμοποιούνται να εξάγουν στη Λ.Δ. Κίνας. 

- Αποτελεί τη μεγαλύτερη χώρα παραγωγό τσιγάρων, καθώς και έναν από τους 
σημαντικότερους εξαγωγείς τσιγάρων σε παγκόσμιο επίπεδο. Επίσης, κατατάσσεται 2η στις 
εξαγωγές καπνού σε διεθνές επίπεδο. Η ετήσια αξία των εξαγωγών της στον καπνό είναι της 
τάξης των 0,28 δις δολαρίων, ενώ εκείνη των εισαγωγών αγγίζει τα 0,25 δολάρια. 

- Οι εισαγωγές της είναι μεν ογκώδεις, αφορούν όμως μεγάλες και διεθνώς φημισμένες 
μάρκες τσιγάρων, οι οποίες είναι επαρκώς ανταγωνιστικές ώστε να σταθούν μακροπρόθεσμα 
στην αγορά.  Επιπλέον, η Κίνα εισάγει τσιγάρα μόνο από τη μητρική εταιρεία κάθε 
εμπορικής επωνυμίας και όχι από τις αντιπροσωπείες της σε άλλα κράτη (σε αντίθεση με τη 
χώρα μας, όπου ορισμένες εταιρείες παράγουν κατόπιν ανάθεσης από ξένους μεγάλους 
οίκους).  
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2) Στην Tobacco Monopoly Administration υπάγεται η κρατική εταιρεία China National 
Tobacco Import and Export Group Corp., η οποία διαθέτει υποκαταστήματα που καλύπτουν 
όλο το εύρος της κινεζικής επικράτειας. Ο συγκεκριμένος όμιλος εταιρειών εισάγει, κατ’ 
αποκλειστικότητα, το σύνολο των ποσοτήτων καπνού και τσιγάρων που εισέρχονται στη 
χώρα, καθώς είναι ο μοναδικός εισαγωγέας που διαθέτει την εξουσιοδότηση να 
συναλλάσσεται με το εξωτερικό. Κατά συνέπεια, αφού ο ξένος εξαγωγέας λάβει την 
έγκριση από την Tobacco Monopoly να εξάγει στην Κίνα, θα ξεκινήσει απευθείας 
διαπραγματεύσεις με το National Tobacco Imp. & Exp. Group, προκειμένου να συμφωνήσει 
τους επιμέρους όρους της εμπορικής συνεργασίας. 

 

3) Προοπτική για Εξαγωγές Ελληνικών τσιγάρων στην Κίνα   

- Εφόσον κάποια ελληνική μάρκα τσιγάρων επιδιώκει να επεκταθεί στην κινεζική 
αγορά, θα πρέπει να υποβάλει στην National Tobacco Imp. & Exp. Group μελέτη 
σκοπιμότητας, όπου να εκθέτει κυρίως: το εταιρικό προφίλ, τη μερίδα Κινέζων 
καταναλωτών στην οποία στοχεύει, καθώς και τους λόγους για τους οποίους θεωρεί ότι 
διαθέτει συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών της, που ήδη πωλούν το προϊόν 
τους στην Κίνα. Το National Tobacco Imp. & Exp. Group, από την πλευρά του, θα εξετάσει 
τις τρέχουσες ανάγκες της εγχώριας αγοράς και, σε συνάρτηση με αυτές, θα κρίνει εάν η 
συγκεκριμένη μάρκα παρουσιάζει αξιόλογες προοπτικές ανάπτυξης στην Κίνα, ώστε να 
εκκινήσει διαπραγματεύσεις με την Ελληνική εταιρεία. 

 Παραθέτουμε τα στοιχεία επικοινωνίας του αρμόδιου τμήματος του κινεζικού 
κρατικού ομίλου, με την επισήμανση ότι την όποια μελέτη σκοπιμότητας θα ήταν 
προτιμότερο να την υποβάλετε μέσω του Γραφείου μας, προκειμένου να έχει μεγαλύτερη 
βαρύτητα απέναντι στους αποδέκτες της: 

China National Tobacco Imp. & Exp. Group 
Cigarette Imp. & Exp. Department 
Επικοινωνία: κα Pan Jie, Υποδιευθύντρια 
Τηλ.: 0086 10 63601537, φαξ: 0086 10 63605915, e-mail: panj@tobacco.gov.cn 

 

4) Προοπτική για Εξαγωγές Ελληνικού Καπνού στην Κίνα 

- Ο καπνός Ανατολικού Τύπου, το κύριο είδος καπνού που παράγει η Ελλάδα, είναι 
πλέον ελάχιστα δημοφιλής στην Κίνα. Αναφέρουμε χαρακτηριστικά ότι, από τους 2.050.000 
τόνους φύλλων καπνού που παράγονται στη χώρα κάθε χρόνο, μόνο οι 8.400 τόνοι είναι 
ανατολικού τύπου, οι οποίοι με τη σειρά τους εξάγονται σε άλλα κράτη, σε ποσοστό 80%. 
Επομένως, στην αγορά της Κίνας καταναλώνεται μόνο το 20% του εγχώρια παραγόμενου 
καπνού ανατολικού τύπου, το οποίο αντιστοιχεί σε μόλις 0,08% της συνολικής εγχώριας 
παραγωγής καπνού. Αντίθετα, το μεγαλύτερο μερίδιο της παραγωγής καταλαμβάνουν τα 
καπνά Virginia, που αποτελούν την κυρίαρχη πρώτη ύλη για την παρασκευή των κινεζικών 
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τσιγάρων. 

- Ο μοναδικός Έλληνας εξαγωγέας καπνού στην Κίνα εξήγαγε καπνά Ανατολικού 
Τύπου μέχρι το 2001, οπότε και σταμάτησαν οριστικά οι εξαγωγές του, ύστερα από σταδιακή 
μείωση του όγκου τους. Οι λόγοι για τους οποίους έλαβε τέλος αυτή η εμπορική συναλλαγή 
είναι : α) η ελάττωση της εγχώριας κατανάλωσης Καπνού Ανατολικού τύπου, όπως ήδη 
προαναφέρθηκε, β) η υψηλότερη τιμή προσφοράς του ελληνικού καπνού, συγκριτικά με τα 
καπνά προμηθευτών από Τουρκία και Ταϊλάνδη, και γ) η κάλυψη, σε μεγάλο ποσοστό, της 
εγχώριας ζήτησης καπνού Ανατολικού Τύπου από την εθνική παραγωγή, η οποία 
αποδεικνύεται πλέον φθηνότερη από τις εισαγωγές σε καπνά αυτού του είδους. 

- Σε κάθε περίπτωση, οι ιθύνοντες του National Tobacco Imp. & Exp. Group έχουν 
εντοπίσει τους αξιόλογους εξαγωγείς καπνού ανά τον κόσμο και διατηρούν ανοικτό δίκτυο 
επικοινωνίας με αυτούς. Μάλιστα, επισκέπτονται κατά διαστήματα και την Ελλάδα, για να 
προβούν σε σχετικές επαφές. 

 

5) Προοπτική για Εξαγωγές Ελληνικών Φίλτρων στην Κίνα 

- Η Κίνα παράγει το 70% των φίλτρων που χρειάζεται, τόσο για εγχώρια κατανάλωση, 
όσο και για εξαγωγές, ενώ το υπόλοιπο 30% το προμηθεύεται από το εξωτερικό. Τα 
εισαγόμενα φίλτρα αγοράζονται σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές, κι ενδεχομένως τα ελληνικά 
φίλτρα να αντιμετωπίσουν πρόβλημα έντονου ανταγωνισμού. 

- Ωστόσο, στην περίπτωση που πρόκειται για κάποιο φίλτρο ειδικών προδιαγραφών, 
που για την παρασκευή του γίνεται χρήση υψηλής τεχνολογίας και ιδιαίτερης τεχνογνωσίας, 
οι δυνατότητες για προώθηση είναι σαφώς περισσότερες. Η υψηλή τεχνολογία και 
τεχνογνωσία είναι τομείς στους οποίους η Κίνα ακόμη παρουσιάζει ελλείψεις, και γι’ αυτό οι 
εισαγωγές σε τέτοια είδη ενθαρρύνονται από το National Tobacco Imp. & Exp. Group.  

- Εφόσον επιθυμείτε να εξάγετε φίλτρα στην Κίνα, μπορείτε να αποταθείτε στο αρμόδιο 
τμήμα του National Tobacco Imp. & Exp. Group (κατά προτίμηση μέσω του Γραφείου μας): 

China National Tobacco Imp. & Exp. Group,  
Department of Machinery and Auxiliary Materials 
Επικοινωνία: Mr. Yang Donglin, Division Chief (Filter Export & Import) 
Τηλ.: 0086 10 63605365 

 


