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Αγορά  νωπών και κατεψυγμένων ψαριών στην Κίνα 

 
Καταναλωτικές συνήθειες     
 
- Το ψάρι κατέχει ιδιαίτερη θέση στις διατροφικές συνήθειες των Κινέζων, ιδίως στις 
παραθαλάσσιες και παράκτιες περιοχές, ενώ αποτελεί το έδεσμα που προσφέρεται σε 
όλες τις εορταστικές συνεστιάσεις (σύμφωνα, μάλιστα, με τις λαϊκές δοξασίες, το 
ιδεόγραμμα για το ψάρι συσχετίζεται με την έννοια της ευημερίας). 
- Το ψάρι, αποτελεί δημοφιλές έδεσμα στις τοπικές κουζίνες της Ν.Κίνας, και ιδίως στην 
κουζίνα της Σαγκάης, Καντόνας και Shandong, ενώ στις κουζίνες του Hubei, Guizhou 
και Guangxi προτιμάται το ποταμίσιο ψάρι. Στην κουζίνα του Πεκίνου, της Β.Κίνας και, 
γενικά, όλων των ηπειρωτικών περιοχών, το ψάρι δεν είναι τόσο δημοφιλές, καθώς 
προτιμάται το κρέας, λόγω του ψυχρότερου κλίματος, αλλά και της απόστασης για τη 
μεταφορά του, που δεν επιτρέπει να διατηρηθεί φρέσκο. 
-Οι κινέζοι καταναλωτές προτιμούν τα μεγάλου μεγέθους ψάρια αλίευσης στην ανοιχτή 
θάλασσα, και όχι τόσο τα ψάρια ιχθυοτροφείου, καθώς πιστεύουν ότι είναι πιο νόστιμα 
και υγιεινά, ενώ τα διατροφικά σκάνδαλα των τελευταίων ετών για χορήγηση 
απαγορευμένων αντιβιοτικών σε κινεζικές βιομηχανικές μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας 
ενισχύουν την πεποίθηση αυτή.  
- Στις προτιμήσεις των καταναλωτών περιλαμβάνονται καλαμάρια, τσιπούρες και μακριά 
και μεγάλα ψάρια, τα οποία βράζονται και γίνονται σούπες.  
- Στα κινεζικά σούπερ-μάρκετ και υπεραγορές υπάρχει μεγάλη ποικιλία ψαριών και 
οστρακοειδών, και  τα ψάρια είναι  είτε ζωντανά, σε ειδικές προθήκες με νερό για να 
επιλέγουν οι πελάτες, είτε φρέσκα, στον πάγο. Γενικά, οι κινέζοι καταναλωτές προτιμούν 
τα ζωντανά από τα φρέσκα ψάρια, και τα φρέσκα από τα κατεψυγμένα.  
-Οι κινέζοι καταναλωτές, και ιδίως οι νέοι σε ηλικία καταναλωτές, των οποίων το 
διαθέσιμο εισόδημα γίνεται όλο και μεγαλύτερο, είναι πρόθυμοι να δοκιμάσουν νέες 
γεύσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται τα εισαγόμενα ψάρια, με διαφορετική γεύση από 
τα ντόπια, παρά τις υψηλότερες τιμές (λόγω του μεταφορικού κόστους).  
Αντίθετα, στους μεγαλύτερους σε ηλικία καταναλωτές, αποφασιστικός παράγοντας είναι 
η τιμή του ψαριού. 
 
 



Εισαγωγές ιχθυηρών στην Κίνα 
 
 - Παρότι η ντόπια παραγωγή ιχθηρών είναι πολύ μεγάλη, το μεγάλος μέγεθος των 
καταναλωτών επιβάλλει την εισαγωγή ψαριών, ιδίως αυτών που δεν παράγονται στην Κίνα, 
δεδομένων και των περιορισμών που έχει θέσει η Κυβέρνηση στην ωκεάνια αλίευση. 
Εισαγωγές μεγάλων ψαριών και οστρακοειδών γίνονται, κυρίως, από Ινδία,  Ν.Α. Ασία, 
Η.Π.Α., Νορβηγία (σολομός), Ν.Ζηλανδία, Αυστραλία, Καναδά, Ιαπωνία, Ρωσία και 
Ευρώπη. 
- Τα ψάρια που εισάγει η Κίνα είναι: 
φρέσκα: χέλια, οστρακοειδή, μελανόψαρα, γαστερόποδα, μπακαλιάρος, καλαμάρια, 
τσιπούρα. 
κατεψυγμένα: καλαμάρια, ρέγκα, μπακαλιάρος, αρκτική γαρίδα (μεγάλη και μικρή), 
λεπτουροσπαθόψαρο (trichiurus haumela), και τσιπούρα.  
- Τα τελευταία χρόνια, υπάρχει ενδιαφέρον από την πλευρά των εισαγωγέων, και για μικρού 
μεγέθους ψάρια (200-500 γρ.), καθώς το μέγεθός τους είναι ιδανικό για μαγείρεμα στον ατμό, 
τον πιο δημοφιλή τρόπο μαγειρέματος στην Κίνα. 
 
Δασμολογικό καθεστώς και διατυπώσεις εισαγωγών 
 
- Ο εισαγωγικός δασμός είναι της τάξης του 10,5-12% για Import Duty Rate of Most Favored 
Nations (MFN) και 13% για Import VAT (ΦΠΑ), και o οποίος υπολογίζεται επί του συνόλου 
του κόστους και του δασμού εισαγωγής, υπάρχουν όμως διαφοροποιήσεις ανάλογα με το 
είδος του ψαριού και την κατάταξή του σε προστατευόμενα είδη.  
- Για την εισαγωγή ψαριών στην Κίνα, απαιτείται ειδική Άδεια «επιθεώρησης και 
απομόνωσης υδρόβιων εισαγόμενων ζώων και φυτών», η οποία εκδίδεται από τον αρμόδιο 
κρατικό κινεζικό φορέα AQSIQ (Γενική Διοίκηση Ποιοτικής Εποπτείας, Ελέγχου και 
Απομόνωσης), καθώς και τα ακόλουθα έγγραφα: 
α)πιστοποιητικό προέλευσης,  
β)ειδικό για την Κίνα υγειονομικό Πιστοποιητικό της χώρας εξαγωγής,  
γ)συμβόλαιο της εμπορικής συμφωνίας και 
δ)έγγραφο φορτωτικής καθώς και άλλα συναφή έγγραφα. 
 
Αρμόδιος φορέας για τις εισαγωγές/ εξαγωγές  προϊόντων αλίευσης στη Λ.Δ. της Κίνας είναι 
ο παρακάτω: 
China Chamber of Commerce of Import and Export of Foodstuffs, Native Produce & Animal 
By-Products (CFNA) 
Aquatic Products Division 
Τηλ.: 0086-10-65223720, Φαξ: 0086-10-65139069 
e-mail: xuweigiong@cccfna.org.cn 
Ιστοσελίδα: www. agriffchina.com 

   

 


