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πνπ κνπ πξνζέθεξαλ θαηά ην δηάζηεκα ζχληαμεο ηεο παξνχζαο Πηπρηαθήο Δξγαζίαο 

αιιά θαη θαηά ην δηάζηεκα ησλ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ κνπ. Δπίζεο, επραξηζηψ 

ηνπο θνληηλνχο κνπ αλζξψπνπο, θίινπο θαη ζπγγελείο, γηα ηελ θαηαλφεζε θαη ηελ 

ςπρνινγηθή ζηήξημε φιν απηφ ην δηάζηεκα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

Ζ παξνχζα πηπρηαθή εξγαζία αζρνιείηαη κε ηνλ θιάδν ηεο νηλνπνηίαο ζηελ 

Διιάδα θαη ην εκπφξην νίλνπ θπξίσο κε ηηο ΖΠΑ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα ηειεπηαία 

ρξφληα έρεη παξαηεξεζεί κία ηάζε εμσζηξέθεηαο απφ ηηο ειιεληθέο νηλνπνηεηηθέο 

επηρεηξήζεηο, ζε ζπλδπαζκφ κε θαηαβνιή κεγάισλ πξνζπαζεηψλ απφ κέξνπο ηνπο γηα 

ηελ πνηνηηθή βειηίσζε ηνπ νίλνπ, πνπ ζα ηνλ θαηαζηήζεη πην ζειθηηθφ ζηηο μέλεο 

αγνξέο. 

Ζ αλάιπζε πξαγκαηνπνηείηαη θαζ‟ φια ηα ζηάδηα παξαγσγήο θαη πψιεζεο 

νίλνπ, απφ ηελ ακπεινπξγία κέρξη θαη ηα δίθηπα δηαλνκήο θαη ε εξγαζία απνηειείηαη 

απφ δχν ζπλαθή κέξε. ην ΜΔΡΟ Η παξνπζηάδεηαη θαη αλαιχεηαη ε θαηάζηαζε 

ζηνλ θιάδν ηεο νηλνπνηίαο ζηελ Διιάδα, ηφζν ε πνξεία ηεο ζηα πξνεγνχκελα ρξφληα, 

φζν θαη ην πψο έρεη επεξεαζηεί απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε πνπ δηαλχεη ε ρψξα καο ηα 

ηειεπηαία έηε. Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε ζπιινγή δεπηεξνγελψλ ζηνηρείσλ. 

ην ΜΔΡΟ ΗΗ παξνπζηάδεηαη ε δξαζηεξηφηεηα ησλ εμαγσγψλ ειιεληθνχ 

νίλνπ πξνο ηηο ΖΠΑ, κε ηε ζπιινγή δεπηεξνγελψλ ζηνηρείσλ. Δπίζεο, 

πξαγκαηνπνηήζεθε ε ζπιινγή εξσηεκαηνινγίσλ πνπ ζπκπιεξψζεθαλ απφ 

νηλνπνηνχο πνπ εμάγνπλ ην πξντφλ ηνπο ζηηο ΖΠΑ. ηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηήζεθε 

πνηνηηθή αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζπιιέρζεθαλ απφ ηα εξσηεκαηνιφγηα, κε 

αλαθνξά ζηηο ηάζεηο πνπ επηθξαηνχλ γηα ην θάζε εξψηεκα.  
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ABSTRACT 

 

The current thesis is conducted to represent and analyze the sector of 

winemaking in Greece, as far as the wine trade with USA. More specifically, it has 

been reported that over the last years Greek wine businesses tend to export their 

product more than before. This tendency is combined with great efforts from the 

businesses to improve the quality of wine, making it more attractive to foreign 

markets. 

An analysis takes place through all stages of production and sale of wine. The 

thesis consists of two relevant parts. In the first one is given an illustration of the 

condition and process of the industry of winemaking in Greece for the last few years. 

Moreover, the reader can clearly understand how the current economic crisis of the 

country affected the aforementioned sector. The results came up by a mini research 

and collection of secondary data. 

In the second part, is represented the export activity of Greek enterprises to 

USA through the collection of secondary data. Moreover, a specific questionnaire has 

been given to winemaking enterprises which export their products to USA. Thereafter 

has been made a qualitative analysis of the data collected from the questionnaires, 

with a mention to the dominant tendencies to each question. 
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ΜΔΡΟ Η 

 

 

1. ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

ηελ Διιάδα ην θξαζί απνηειεί παξάδνζε απφ αξραηνηάησλ ρξφλσλ θαη 

ζπλνδεχεη ηελ ηζηνξία ηεο ρψξαο αλά ηνπο αηψλεο, θάηη πνπ απνδεηθλχεηαη θαη απφ 

πνιιά επξήκαηα θαη ηζηνξηθέο πεγέο. Αλ θαλείο δηαβάζεη ηα αξραία θείκελα ηνπ 

Οκήξνπ, αξθεηέο πφιεηο αλαθέξνληαη κε νλφκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θξαζί, ην 

ζηαθχιη ή άιια ζπλαθή, φπσο «πνιπζηάθπινλ Άξλελ» ηεο Βνησηίαο, 

«πνιπζηάθπινλ Ηζηηαίαλ» ηεο Δχβνηαο, «ακπειφελη‟ Δπίδαπξνλ» θαη άιια, θάηη πνπ 

απνδεηθλχεη ηελ ελαζρφιεζε ησλ πξνγφλσλ καο κε ηελ παξαγσγή θξαζηνχ. Αθφκε, 

απνηεινχζε αλαπφζπαζην θνκκάηη ησλ εζίκσλ, δηαθφξσλ ενξηψλ θαη ζπκπνζίσλ θαη 

εδψ θαη πάλσ απφ δχν ρηιηάδεο ρξφληα απηή ε ζπλήζεηα δελ έρεη αιιάμεη, αθνχ αθφκα 

θαη ζήκεξα νη γηνξηέο θαη νη θνηλσληθέο ζπλάμεηο γηα θαγεηφ ζπλδπάδνληαη ζρεδφλ 

πάληα κε ην θξαζί. 

Σν θπηφ ηεο ακπέινπ εκθαλίζηεθε ζηελ άγξηα κνξθή ηνπ πξηλ απφ 7,5 

ρηιηάδεο ρξφληα. Ζ πξψηε θαιιηέξγεηά ηεο άξρηζε θαηά ηε λενιηζηθή επνρή (6000 

π.Υ.) ζηηο πεξηνρέο ηνπ Καπθάζνπ θαη ηεο Μεζνπνηακίαο. Χο πξψηνη ακπεινπξγνί 

ζεσξνχληαη νη Υεηηαίνη (5000 π.Υ.), νη νπκέξηνη (4000 π.Υ.), νη Αηγχπηηνη (4000 

π.Υ.) θαη νη Έιιελεο (4000-3000 π.Υ.) (Καξηπίδεο, 2010). Ζ θαιιηέξγεηά ηνπ ζηελ 

ππφινηπε Δπξψπε άξρηζε αξγφηεξα. ηε ρψξα καο ππάξρεη κεγάινο αξηζκφο 

ακπειψλσλ θαη πνιιέο νηλνπνηεηηθέο κνλάδεο αλά ηηο πφιεηο, φπνπ παξάγνληαη νη 

ηνπηθέο πνηθηιίεο θξαζηνχ ηεο θάζε πεξηνρήο, αλάινγα κε ηε ζχζηαζε ηνπ εδάθνπο 

πνπ επλνεί δηαθνξεηηθέο  πνηθηιίεο ζηαθπιηψλ. Να ζεκεησζεί φηη ε νηλνπνηία ζηε 

ρψξα καο ππάγεηαη ζηνλ ππνθιάδν 159.3 ν νπνίνο κε ηε ζεηξά ηνπ πεξηιακβάλεηαη 

ζηνλ θιάδν 159 – Πνηνπνηία.  

χκθσλα κε ην ιεμηθφ ηεο λέαο ειιεληθήο ηνπ θνπ Γ. Μπακπηληψηε, ε 

εηπκνινγία ηεο ιέμεο «νίλνο» είλαη αβέβαηνπ εηχκνπ θαη είλαη δηαδεδνκέλε ζηηο 

πεξηζζφηεξεο ηλδνεπξσπατθέο γιψζζεο, ρσξίο λα έρεη ηλδνεπξσπατθή πξνέιεπζε 

(ιαηηληθά vinum, ηζπαληθά vino, γεξκαληθά wein, αγγιηθά wine). Ζ ιέμε «θξαζί» 

πξνέξρεηαη απφ ηελ θξάζε, ηελ αλάκεημε, δειαδή, ηνπ νίλνπ κε λεξφ φπσο γηλφηαλ 



 

ζηα ζπκπφζηα ζηελ αξραηφηεηα. Αξγφηεξα, ν φξνο απηφο επεθηάζεθε ζε φια ηα είδε 

νίλνπ, θη έηζη φηαλ αλαθεξφκαζηε ζηνλ νίλν, ρξεζηκνπνηνχκε εμίζνπ θαη ηνλ φξν 

«θξαζί» (Κνξδήο, 1987). 

πσο πξναλαθέξζεθε, ε παξαγσγή θξαζηνχ πξαγκαηνπνηείηαη εδψ θαη 

ρηιηάδεο ρξφληα. Παξφιαπηά, ν θιάδνο ζηελ Διιάδα άξρηζε λα εθβηνκεραλίδεηαη θαη 

λα αλαπηχζζεηαη κε ζχγρξνλα κέζα εδψ θαη πεξίπνπ κηζφ αηψλα, απφ ηε δεθαεηία 

ηνπ ‟60. Ήηαλ ε επνρή πνπ νη κεγάιεο εηαηξίεο ηεο ρψξαο πξαγκαηνπνίεζαλ 

επελδχζεηο θαη ζηξάθεθαλ ζηελ παξαγσγή εκθηαισκέλνπ θξαζηνχ, αθήλνληαο ην 

ρχκα ζε «δεχηεξε κνίξα» (ICAP, 2010)
1
. 

ήκεξα, ν θιάδνο ηεο νηλνπνηίαο ζηελ Διιάδα απνηειεί παξαδνζηαθά έλαλ 

απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο ηνκείο ηφζν ζηελ εγρψξηα αγνξά πνηψλ, φζν θαη ζηελ 

αλάπηπμε θαη πξνψζεζε ειιεληθψλ πξντφλησλ ζηηο αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ. 

πλεηζθέξεη σο έλαλ βαζκφ ζην ΑΔΠ ηεο ρψξαο ελδπλακψλνληαο ηελ νηθνλνκία, θαη 

βνεζά ζηελ δηαθήκηζε ηεο Διιάδαο ζην εμσηεξηθφ. Σα ηειεπηαία ρξφληα, κάιηζηα, 

ππήξμαλ θαη αξθεηά επηδνηνχκελα πξνγξάκκαηα πνπ ζθνπφ είραλ λα βνεζήζνπλ θαη 

λα αλαδείμνπλ λένπο νηλνπαξαγσγνχο ζηελ Διιάδα, θάηη πνπ βειηίσζε ηε θήκε θαη 

ηελ πνηφηεηα ηνπ εκθηαισκέλνπ θξαζηνχ ζηε ρψξα καο (ICAP, 2010). Δλ κέζσ 

θξίζεο, φκσο, ηα πξάγκαηα είλαη ιηγφηεξν επνίσλα γηα ηνλ θιάδν, δηφηη ιφγσ 

έιιεηςεο ξεπζηφηεηαο έρνπλ παξνπζηαζηεί θάπνηα αλαπηπμηαθά εκπφδηα, γηα ηα 

νπνία ζα αθνινπζήζεη ζρεηηθή αλάιπζε. 

 

 

2. Ο ΚΛΑΓΟ 

  

2.1. ΑΝΑΛΤΖ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 

Έλαο απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο ζθνπνχο χπαξμεο ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη ε 

θεξδνθνξία ηνπο. Γηα λα θαζνξηζηνχλ νη ζηξαηεγηθέο πνπ ζα αθνινπζεζνχλ ηελ θάζε 

ρξνληθή ζηηγκή ζηνλ θάζε θιάδν ψζηε λα επέιζεη ε θεξδνθνξία, ζα πξέπεη λα γίλνπλ 

ζπγθεθξηκέλεο αλαιχζεηο ηνπ θιάδνπ πνπ θπξίσο έρνπλ λα θάλνπλ κε ηνλ βαζκφ 

αληαγσληζηηθφηεηαο πνπ ηνλ δηέπεη. χκθσλα κε ηνλ Michael Porter, ε έληαζε ηνπ 

αληαγσληζκνχ θαζνξίδεηαη απφ πέληε βαζηθέο δπλάκεηο αληαγσληζκνχ. Απηέο είλαη: 

 Ζ απεηιή απφ λενεηζεξρφκελεο επηρεηξήζεηο ζηνλ θιάδν. 

                                                           
1 H ICAP Group είλαη κία εηαηξεία παξνρήο επηρεηξεκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ ζπκβάιινπλ 
ζηελ αλάπηπμε ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 



 

 Ζ απεηιή απφ ππνθαηάζηαηα πξντφληα. 

 Ζ δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ πξνκεζεπηψλ. 

 Ζ δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ αγνξαζηψλ. 

 Ο αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ πθηζηάκελσλ επηρεηξήζεσλ ζηνλ θιάδν. 

Οη ίδηεο απηέο δπλάκεηο δηέπνπλ θαη ηνλ θιάδν ηνπ νίλνπ, θάηη πνπ ζα 

αλαιπζεί εληφο ησλ επφκελσλ παξαγξάθσλ. Οη παξαπάλσ απεηιέο-αληαγσληζηηθέο 

πηέζεηο, επεξεάδνπλ έκκεζα ηηο ήδε ππάξρνπζεο επηρεηξήζεηο, ηφζν ζε επίπεδν 

πξντφληνο, φζν θαη ζε επίπεδν επηρείξεζεο, επελδχζεσλ θιπ. πγθεθξηκέλα, ε απεηιή 

απφ λενεηζεξρφκελεο επηρεηξήζεηο ζηνλ θιάδν θαζνξίδεη ηηο ηηκέο ησλ πξντφλησλ ησλ 

ήδε ππαξρνπζψλ επηρεηξήζεσλ, ψζηε νη δεχηεξεο λα έρνπλ αληαγσληζηηθφ 

πιενλέθηεκα έλαληη ησλ πηζαλψλ λέσλ αληαγσληζηψλ. Αθφκα, νη ήδε ππάξρνπζεο 

επηρεηξήζεηο, θάησ απφ ηνλ θφβν εηζαγσγήο λέσλ επηρεηξήζεσλ ζηνλ θιάδν, 

πξαγκαηνπνηνχλ ηηο απαξαίηεηεο επελδχζεηο ψζηε λα κελ απεηιεζεί ε ζέζε ηνπο ζηελ 

αγνξά απφ ηελ είζνδν λέσλ θαη πεξηζζφηεξν πξσηνπνξηαθψλ επηρεηξήζεσλ. 

πλεπψο, ζα κπνξνχζε λα πεη θαλείο φηη ε ζπγθεθξηκέλε απεηιή θαζνξίδεη έκκεζα 

ηφζν ηηο ηηκέο ησλ πξντφλησλ φζν θαη ην χςνο ησλ επελδχζεσλ ησλ θαζηεξσκέλσλ 

επηρεηξήζεσλ. Ζ απεηιή απφ ππνθαηάζηαηα πξντφληα επεξεάδεη ηηο ηηκέο ησλ ηειηθψλ 

πξντφλησλ ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ, θαζψο κία αχμεζε ζηελ ηηκή ηνπ 

πξντφληνο, πηζαλψο λα ζηξέςεη ηνπο θαηαλαισηέο ζηελ αγνξά ππνθαηάζηαησλ 

πξντφλησλ (Μπχξα, νχδν, ηζίπνπξν θ.α.). Ζ δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ 

πξνκεζεπηψλ πξνζδηνξίδεη ζρεδφλ εμ νινθιήξνπ ηηο ηηκέο ησλ πξψησλ πιψλ θαη 

άιισλ εηζξνψλ ηεο επηρείξεζεο, ηδηαίηεξα ζηελ πεξίπησζε φπνπ ε επηρείξεζε έρεη 

πεξηνξηζκέλεο επηινγέο πξνκεζεπηψλ. Ζ δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ αγνξαζηψλ 

επεξεάδεη έκκεζα ηηο δαπάλεο ηεο επηρείξεζεο, θαζψο θαη ηηο επελδχζεηο ηεο, αθνχ νη 

ηζρπξνί αγνξαζηέο απαηηνχλ δαπαλεξέο ππεξεζίεο θαη αμηφπηζηα πξντφληα. Σέινο, ν 

ππάξρσλ αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ επεξεάδεη έκκεζα ηηο ηηκέο ησλ 

πξντφλησλ, ηηο δαπάλεο γηα ηελ παξαγσγή, πξνψζεζε, δηαθήκηζή ηνπ θ.α.. Πην 

αλαιπηηθά: 

 

Απεηιή από λενεηζεξρόκελεο επηρεηξήζεηο ζηνλ θιάδν 

Γεληθά, ε είζνδνο λέσλ επηρεηξήζεσλ ζηνλ θιάδν απνηειεί απεηιή γηα ηηο ήδε 

ππάξρνπζεο θαη θαζηεξσκέλεο επηρεηξήζεηο, δηφηη νη λενεηζεξρφκελεο πξνζπαζνχλ λα 

θεξδίζνπλ κεξίδην αγνξάο, δηεθδηθψληαο ζεκαληηθνχο πφξνπο γηα λα ην επηηχρνπλ ζε 



 

βάξνο ησλ θαζηεξσκέλσλ. Δλαιιαθηηθά, κία λενεηζεξρφκελε επηρείξεζε επηδηψθεη 

φζν ην δπλαηφλ ρακειφηεξν θφζηνο παξαγσγήο ή θαη πψιεζε ησλ πξντφλησλ ηεο ζε 

ηηκή ρακειφηεξε απφ ηελ επηθξαηνχζα ζηελ αγνξά, μεθηλψληαο έηζη έλαλ πφιεκν 

ηηκψλ πξνο ηηο ππάξρνπζεο επηρεηξήζεηο, πηέδνληαο ηηο ηηκέο πξνο ηα θάησ θαη 

ζηελεχνληαο ηα πεξηζψξηα θέξδνπο ηνπο. Με ηνλ έλα ή ηνλ άιιν ηξφπν, κία 

λενεηζεξρφκελε επηρείξεζε κπνξεί λα θινλίζεη ηε ζέζε ζηελ αγνξά κηαο ήδε 

ππάξρνπζαο επηρείξεζεο, απεηιψληαο ηε κε κείσζε κεξηδίνπ αγνξάο, θαλαιηψλ 

δηαλνκήο θαη θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ. 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ζηνλ θιάδν ηεο νηλνπνηίαο δελ ππάξρνπλ ηδηαίηεξα 

πςειά εκπφδηα εηζφδνπ γηα κία λενεηζεξρφκελε επηρείξεζε, θαζψο ην πξντφλ ηεο ζα 

πνπιεζεί θαηά πάζα πηζαλφηεηα, ιφγσ ειιηπνχο γλψζεο ηνπ θαηαλαισηή γηα ηα 

ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θάζε πνηθηιίαο θαη ιφγσ ηνπ ρακεινχ “Brand loyalty” 

(ε πίζηε ηνπ θαηαλαισηή ζε κία κάξθα πξντφληνο) – κφιηο ην 5% ηνπ θαηαλαισηηθνχ 

θνηλνχ ηνπ νίλνπ (Hellastat
2
, Αλάιπζε Αγνξάο, Παξαγσγή θξαζηνχ, Απξίιηνο 2009). 

Παξφια απηά, ιφγσ ηεο πιεζψξαο επηρεηξήζεσλ ζηνλ θιάδν, ππάξρεη έληνλνο 

αληαγσληζκφο θαη γηα κία λενεηζεξρφκελε επηρείξεζε ε καθξνρξφληα βησζηκφηεηά 

ηεο θαη αλάπηπμή ηεο είλαη ακθίβνιεο. Γπλαηφ «θχιιν» γηα κία λενεηζεξρφκελε 

επηρείξεζε απνηειεί ε πξφζβαζή ηεο ζηα δίθηπα δηαλνκήο ηδηαίηεξα ζηηο θάβεο θαη 

ζηνπο ρψξνπο εζηίαζεο. Δλδέρεηαη, φκσο ζπλαληήζεη δπζθνιίεο ζηα δίθηπα ιηαληθήο 

πψιεζεο ιφγσ ησλ πςειψλ απαηηήζεσλ ζηνπο φξνπο εκπνξίνπ πνπ ζα πξέπεη λα 

αληηκεησπίζεη. Παξαηεξείηαη ζπρλή είζνδνο ηδησηψλ ζηνλ θιάδν κε κηθξέο 

πνζφηεηεο θξαζηνχ πνπ δηαηίζεηαη εληφο κηθξνχ ηκήκαηνο ζηεο αγνξάο, θάηη πνπ δελ 

απνηειεί ζνβαξή απεηιή γηα ηηο θαζηεξσκέλεο επηρεηξήζεηο νηλνπνηίαο. 

 

Απεηιή από ππνθαηάζηαηα πξνϊόληα 

Γεληθά, έλα ππνθαηάζηαην πξντφλ/ππεξεζία είλαη απηφ πνπ εθιακβάλεηαη απφ 

ηνλ θαηαλαισηή σο ε ελαιιαθηηθή ιχζε ηθαλνπνίεζεο κίαο αλάγθεο ηνπ. Ζ 

ηθαλνπνίεζε πνπ πξνζθέξεη έλα ππνθαηάζηαην πξντφλ/ππεξεζία ζηνλ θαηαλαισηή, 

δελ θαιχπηεη πιήξσο ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ απφ ηελ θαηαλάισζε ηνπ 

ππνθαηαζηεκέλνπ πξντφληνο, ελψ κεηαβάιιεηαη αλάινγα κε ηελ ηηκή ηνπ 

ππνθαηάζηαηνπ, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ (David Begg, 2006). 

                                                           
2 Hellastat: Διιεληθή Δηαηξεία ηαηηζηηθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ Πιεξνθνξηψλ 



 

πγθεθξηκέλα, ν θιάδνο ηεο νηλνπνηίαο ραξαθηεξίδεηαη απφ έληνλε 

επνρηθφηεηα (φζνλ αθνξά ηηο πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ θαη φρη ηελ παξαγσγή 

θαη δηάζεζε ηνπ πξντφληνο ζηελ αγνξά) θαη γη απηφ ε πίεζε απφ ππνθαηάζηαηα 

πξντφληα είλαη πςειή, θπξίσο ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο πνπ ε δήηεζε γηα θξαζί 

κεηψλεηαη, αθνχ νη θαηαλαισηέο ζηξέθνληαη ζε άιια αιθννινχρα πνηά, φπσο κπχξα 

θαη νχδν. 

Γελ κπνξεί, φκσο, λα αγλνεζεί ε ηάζε ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ γηα πγηεηλφηεξν 

ηξφπν δσήο, ηνπ νπνίνπ ην θξαζί απνηειεί αλαπφζπαζην θνκκάηη. Υαξαθηεξηζηηθή 

είλαη ε θξάζε φηη «έλα πνηήξη θφθθηλν θξαζί ηελ εκέξα θάλεη θαιφ ζηελ πγεία». 

Έηζη, ε δηάδνζε ησλ επεξγεηηθψλ ηδηνηήησλ ηνπ θξαζηνχ γηα ηνλ αλζξψπηλν 

νξγαληζκφ, απμάλεη ηε δήηεζε γηα νίλν, αθφκα θαη απφ θαηαλαισηέο πνπ πξνζέρνπλ 

ηελ πγεία ηνπο θαη δελ θαηαλαιψλνπλ πνιχ αιθνφι ή απνθεχγνπλ ηα «βαξηά» πνηά. 

Δπίζεο, ην εκθηαισκέλν θξαζί ζηνπο ρψξνπο εζηίαζεο έρεη πςειή ηηκή ζε 

ζρέζε κε άιια αιθννινχρα πνηά, γηα απηφ θαη ε θαηαλάισζή ηνπ ζε απηνχο ηνπο 

ρψξνπο είλαη ζρεηηθά ρακειή. κσο, ν θίλδπλνο  πνπ αληηκεησπίδεη ην θξαζί απφ 

άιια πνηά κεηξηάδεηαη ιφγσ ηεο πξνηίκεζεο ησλ θαηαλαισηψλ ζην ρχκα θξαζί, ην 

νπνίν δηαηίζεηαη ζε πξνζηηέο ηηκέο. πκπεξαζκαηηθά, ηα ππνθαηάζηαηα πξντφληα ηνπ 

νίλνπ κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ έληνλεο αληαγσληζηηθέο πηέζεηο ζηηο ππάξρνπζεο 

επηρεηξήζεηο. 

 

Ζ δηαπξαγκαηεπηηθή δύλακε ηωλ πξνκεζεπηώλ 

Οη πξνκεζεπηέο κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ έλαλ θιάδν κέζσ ηεο δπλαηφηεηαο 

πνπ έρνπλ λα απμάλνπλ ηηο ηηκέο ή λα κεηψλνπλ ηελ πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ θαη ησλ 

ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνπλ. Ο θιάδνο ηεο νηλνπνηίαο δηαζέηεη κεγάιν αξηζκφ 

πξνκεζεπηψλ, νη νπνίνη δηαθέξνπλ αλάινγα κε ηε ιεηηνπξγία θαη ην κέγεζνο ηεο 

εθάζηνηε επηρείξεζεο. ηνπο πξνκεζεπηέο ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ 

πεξηιακβάλνληαη ηφζν νη ακπεινπξγνί/ακπεινπξγηθέο επηρεηξήζεηο πνπ ηηο 

πξνκεζεχνπλ κε α‟ χιεο (εθηφο θη αλ νη εηαηξείεο δηαζέηνπλ ηδηφθηεηνπο ακπειψλεο, 

πνπ ηφηε πξνκεζεπηέο ζεσξνχληαη νη επηρεηξήζεηο πνπ ηνπο πξνκεζεχνπλ κε 

ιηπάζκαηα θαη αγξνεθφδηα), φζν θαη νη εηαηξείεο πνπ παξέρνπλ ην κεραλνινγηθφ 

εμνπιηζκφ πνπ ρξεηάδνληαη νη νηλνπαξαγσγηθέο εηαηξείεο θαζ‟ φιε ηε δηαδηθαζία 

εμαγσγήο, κεηαπνίεζεο θαη απνζήθεπζεο νίλνπ. 

ζνλ αθνξά ηνπο πξνκεζεπηέο α‟ πιψλ (δειαδή ζηαθπιηνχ) γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο πνπ δελ έρνπλ ηδηφθηεηνπο ακπειψλεο, ε δηαπξαγκαηεπηηθή ηνπο δχλακε 



 

έλαληη ησλ νηλνπνηεηηθψλ επηρεηξήζεσλ ζεσξείηαη πεξηνξηζκέλε, γηα ην ιφγν φηη ν 

θχξηνο παξάγνληαο δηακφξθσζεο ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο ηηκήο ησλ αγξνηηθψλ 

πξντφλησλ (θαη άξα θαη ηνπ ζηαθπιηνχ) είλαη νη θαηξηθέο ζπλζήθεο. Γειαδή, δελ είλαη 

ζην ρέξη ηνπ πξνκεζεπηή ην χςνο ηεο ηηκήο πνπ ζα ζέζεη ηελ εθάζηνηε πεξίνδν γηα 

ηελ πψιεζε ζηαθπιηνχ. Δμππαθνχεηαη, φηη νη επηρεηξήζεηο κε ηδηφθηεηνπο ακπειψλεο 

δελ δηαηξέρνληαη απφ ηέηνηνπ είδνπο δηαπξαγκαηεπηηθέο απεηιέο, αλ θαη εμαξηψληαη 

ην ίδην απφ ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο. 

Οη επηρεηξήζεηο κε ηδηφθηεηεο εθηάζεηο ακπειψλσλ ζεσξνχλ σο πξνκεζεπηέο 

α‟ πιψλ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ηνπο πξνκεζεχνπλ κε ιηπάζκαηα θαη αγξνεθφδηα. Οη α‟ 

χιεο απηέο δελ εθιείπνπλ απφ ηελ αγνξά, θαζψο ηα απνζέκαηα επαξθνχλ. Αιιά 

αθφκα θαη ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, δελ είλαη δχζθνιε ε εηζαγσγή ηνπο απφ άιιεο 

ρψξεο. Απηφ ηζρχεη απφ άπνςε επάξθεηαο ησλ αγαζψλ απηψλ, δηφηη απφ νηθνλνκηθή 

άπνςε ηα πξάγκαηα είλαη ηειείσο δηαθνξεηηθά, θπξίσο απφ ηνλ Ηνχλην ηνπ 2015 κε 

ηελ επηβνιή ησλ capital controls ζηελ Διιάδα. πλήζσο ηα ιηπάζκαηα δελ έρνπλ 

πνιχ πςειέο ηηκέο θαη, φζν γηα ηα αγξνεθφδηα (πνπ κπνξεί λα είλαη θαη κεραλήκαηα), 

ζπγθαηαιέγνληαη ζηα θεθαιαηνπρηθά αγαζά ησλ επηρεηξήζεσλ. Τπφ άιιεο ζπλζήθεο, 

φζν πςειή ηηκή θη αλ έρνπλ, ε αγνξά ηνπο ζα γίλεη κία θνξά θη έθηνηε ζα 

ζπκβάιινπλ ζηελ παξαγσγή κε θάπνηα απφζβεζε ζε βάζνο ρξφλνπ. ηελ Διιάδα ηνπ 

ζήκεξα, φκσο, ε αγνξά ησλ αγαζψλ απηψλ είλαη εμαηξεηηθά δχζθνιε, θαζψο απφ ηηο 

ηξάπεδεο δελ επηηξέπεηαη ε κεηαθίλεζε κεγάισλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ πξνο ην 

εμσηεξηθφ απφ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα θαη ζπλεπψο ε αγνξά θεθαιαηνπρηθνχ 

εμνπιηζκνχ πιένλ θαζίζηαηαη έσο θαη αδχλαηε. πλεπψο, γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί κία 

αγνξά απφ μέλνπο πξνκεζεπηέο, πξέπεη λα ζπκθσλεζεί ε θαηαβνιή ελφο κηθξνχ 

ρξεκαηηθνχ πνζνχ απφ ηελ εθάζηνηε επηρείξεζε γηα ηνλ εθ ησλ πξαγκάησλ αθξηβφ 

εμνπιηζκφ, κε ηελ απνπιεξσκή λα δηαξθεί έσο θαη ρξφληα. Δπνκέλσο, ηνλ ηειεπηαίν 

ιφγν ζηελ πεξίπησζε ηεο αγνξάο ηδηαίηεξα αθξηβψλ αγαζψλ ηνλ έρνπλ νη 

πξνκεζεπηέο, νη νπνίνη έρνπλ αξρίζεη, πιένλ, λα ράλνπλ ηελ εκπηζηνζχλε ηνπο ζηηο 

ειιεληθέο επηρεηξήζεηο σο πξνο ηνλ ηξφπν θαη ηε δπλαηφηεηα απνπιεξσκήο ησλ 

αγαζψλ. 

Οη πξνκεζεπηέο ζπζθεπαζηψλ απνζήθεπζεο ηνπ θξαζηνχ – θπξίσο γπάιηλσλ 

ζπζθεπαζηψλ – έρνπλ έληνλε δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε απέλαληη ζηνπο νηλνπνηνχο, 

αθνχ νη εηαηξείεο πνπ παξάγνπλ ηέηνηεο ζπζθεπαζίεο ζηελ Διιάδα είλαη κηθξέο ζε 

αξηζκφ θαη, πνιιέο θνξέο, ε πξνζθνξά ηνπο δελ θαιχπηεη ηε δήηεζε ησλ νηλνπνηψλ, 

κε απνηέιεζκα νη ηηκέο λα είλαη πςειέο.  



 

Αλαθνξηθά κε ηελ δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε πνπ αζθνχλ νη ππφινηπνη  

πξνκεζεπηέο ηνπ θιάδνπ ηεο νηλνπνηίαο, απηή ζεσξείηαη κηθξή θαζψο ε πξνζθνξά 

πξνέξρεηαη απφ κεγάιν αξηζκφ επηρεηξήζεσλ, πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε θαζεζηψο 

απμεκέλνπ αληαγσληζκνχ. 

 

Ζ δηαπξαγκαηεπηηθή δύλακε ηωλ αγνξαζηώλ 

Ζ απαίηεζε ησλ θαηαλαισηψλ γηα ηελ αγνξά ελφο πξντφληνο είλαη ε 

ρακειφηεξε δπλαηή ηηκή ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πςειφηεξε πνηφηεηα. Γηα ην ιφγν 

απηφ, νη αγνξαζηέο ζπλήζσο κπνξνχλ αλ επεξεάζνπλ έλαλ θιάδν νδεγψληαο ηηο 

επηρεηξήζεηο ηνπ ζην λα αληαγσλίδνληαη εληνλφηεξα κεηαμχ ηνπο γηα ην πνηα ζα 

πξνζθέξεη ζην θαηαλαισηηθφ θνηλφ ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ζπλδπαζκφ πνηφηεηαο-

ηηκήο. 

Απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο αγνξαζηέο ησλ πξντφλησλ νηλνπνηίαο είλαη νη 

ρνλδξέκπνξνη-αληηπξφζσπνη – πνπ είλαη σο επί ηνλ πιείζηνλ κεγάιεο επηρεηξήζεηο – 

δηφηη αλαιακβάλνπλ ηε δηαθίλεζε ησλ πξντφλησλ ζε πνιιά ζεκεία πψιεζεο 

θαιχπηνληαο κεγάιεο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο. Ζ δηαπξαγκαηεπηηθή ηνπο δχλακε 

έλαληη ησλ νηλνπνηψλ είλαη ηζρπξή ζηελ αξρή, ιφγσ φηη νη δεχηεξνη εμαξηψληαη απφ 

ηελ πξνβνιή πνπ αζθείηαη ζηα πξντφληα ηνπο κέζσ ησλ δηθηχσλ δηαλνκήο ησλ 

ρνλδξεκπφξσλ. ηε ζπλέρεηα, φκσο, φηαλ νη νηλνπνηνί απνθηήζνπλ 

αλαγλσξηζηκφηεηα απφ ην θαηαλαισηηθφ θνηλφ, δελ θξίλνπλ απαξαίηεηε ηελ πξνβνιή 

ηνπο κέζα απφ ηα δίθηπα δηαλνκήο ησλ ρνλδξεκπφξσλ θαη ηφηε ε δηαπξαγκαηεπηηθή 

ηνπο δχλακε έλαληη ησλ νηλνπνηεηηθψλ επηρεηξήζεσλ κεηψλεηαη. 

ζνλ αθνξά ηηο θάβεο, ιφγσ ηεο πιεζψξαο πξνκεζεπηψλ θαη εηηθεηψλ 

θξαζηνχ πνπ δηαζέηνπλ ζεσξείηαη φηη έρνπλ θάπνηα δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε έλαληη 

ησλ νηλνπαξαγσγψλ. Απηφ γηαηί ην ξάθη ηεο θάβαο απνηειεί θαη κέζν πξνβνιήο ηεο 

εηηθέηαο, ζπλεπψο, νη παξαγσγνί ζέινπλ λα βάινπλ ηα πξντφληα ηνπο ζηηο θάβεο, 

αιιά απηέο έρνπλ πάληα ηνλ ηειεπηαίν ιφγν. 

Σα ζνχπεξ κάξθεη, κε ηε ζεηξά ηνπο, έρνπλ θαη απηά πςειή 

δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε έλαληη ησλ νηλνπαξαγσγψλ, δηφηη επηδηψθνπλ φζν ην 

δπλαηφλ κεγαιχηεξεο εθπηψζεηο θαη πξνζθνξέο ζηα πξντφληα ηνπο 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ νίλσλ) ιφγσ ηεο πςειήο απήρεζήο ηνπο πξνο ην 

θαηαλαισηηθφ θνηλφ. Δπίζεο, ηνπο ρξεψλνπλ ελνίθην γηα ην ξάθη πνπ ζα θηινμελήζεη 

ην πξντφλ ηνπο, απνθαζίδνπλ γηα ην επίπεδν ηνπνζέηεζήο ηνπ αλάινγα κε ην πφζν 

θαιά πιεξψλεη ν νηλνπνηφο θαη ηνπ νξίδνπλ έλα κέγηζην ρξνληθφ πεξηζψξην πψιεζήο 



 

ηνπ, εηδάιισο απηφ επηζηξέθεηαη θαη κέλεη απνχιεην. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη ν 

θαηαλαισηήο πην εχθνια αγνξάδεη έλα πξντφλ νίλνπ απφ ην ζνχπεξ κάξθεη, 

ζπλδπάδνληαο ηελ αγνξά απηή θαη κε άιιεο, παξά απφ ηελ θάβα. 

ζν γηα ηνπο ρψξνπο εζηίαζεο, απηνί αζθνχλ ζρεηηθά πεξηνξηζκέλεο 

αληαγσληζηηθέο πηέζεηο πξνο ηηο κεγάιεο νηλνβηνκεραλίεο κε θαηνρπξσκέλα εκπνξηθά 

ζήκαηα θξαζηνχ. Οη αληαγσληζηηθέο ηνπο πηέζεηο, φκσο, έλαληη ησλ κηθξφηεξσλ 

νηλνβηνκεραληψλ απμάλνληαη, επεηδή νη ρψξνη απηνί είλαη – νπζηαζηηθά – έλα κέζν 

πξνβνιήο θαη δηαθήκηζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πξντφλησλ θξαζηνχ, δηφηη νη κηθξέο 

επηρεηξήζεηο νίλνπ έρνπλ κεγάιε αλάγθε ηελ πξνβνιή απφ ηνπο ρψξνπο εζηίαζεο. 

Σέινο νη ηδηψηεο-θαηαλαισηέο απνηεινχλ ηνπο ηειηθνχο απνδέθηεο ησλ 

πξντφλησλ, κέζσ ησλ θαηαζηεκάησλ ιηαληθήο ή ησλ ρψξσλ εζηίαζεο – ςπραγσγίαο 

θαη, νπζηαζηηθά έρνπλ ην ηειεπηαίν ιφγν γηα ηελ αγνξά ελφο πξντφληνο. Αλ έλα 

πξντφλ ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο ηεο πιεηνςεθίαο ησλ ηειηθψλ θαηαλαισηψλ ζα 

αγνξαζηεί ζε ζπληνκφηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ έλα άιιν πξντφλ πνπ δελ ηηο 

ηθαλνπνηεί. Οη πξνηηκήζεηο γηα έλα πξντφλ πνηθίινπλ θαη δηαθέξνπλ απφ ηνλ έλα 

θαηαλαισηή ζηνλ άιιν ή απφ κία νκάδα θαηαλαισηψλ ζε κία άιιε, γη απηφ θαη νη 

επηρεηξήζεηο θάλνπλ πξνζπάζεηεο λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο πξνηηκήζεηο απηέο. Με άιια 

ιφγηα, έλα νπνηνδήπνηε πξντφλ, άξα θαη ζπγθεθξηκέλα ν νίλνο, δεκηνπξγείηαη κε 

ζθνπφ λα αξέζεη ζην θαηαλαισηηθφ θνηλφ, λα γίλεη αγαπεηφ θαη λα αγνξαζηεί. 

πκπεξαζκαηηθά, ν ηδηψηεο-ηειηθφο θαηαλαισηήο ίζσο λα έρεη θαη ηε κεγαιχηεξε 

δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε απφ νπνηνλδήπνηε άιιν αγνξαζηή. 

Δλ θαηαθιείδη, νη δηαπξαγκαηεπηηθέο πηέζεηο απφ ηνπο αγνξαζηέο θαη φηαλ ε 

επηρείξεζε είλαη αθφκα λέα, είλαη πςειέο, δηφηη έρεη αλάγθε ηφζν λα κπεη ζε δίθηπα 

δηαλνκήο θαη πψιεζεο, φζν θαη λα πξνβιεζεί κέζα απφ απηά. ηε ζπλέρεηα, φκσο, 

φηαλ κία επηρείξεζε επεθηαζεί, εληζρπζεί θαη θαηαμησζεί ζηα κάηηα ηνπ θαηαλαισηή, 

νη αληαγσληζηηθέο πηέζεηο απφ ηνπο αγνξαζηέο κεηψλνληαη. Πάληα, φκσο, ζα 

ππάξρνπλ πηέζεηο απφ ηνπο αγνξαζηέο, θαζψο νη πξνηηκήζεηο θαη νη αλάγθεο ησλ 

ηειηθψλ θαηαλαισηψλ αιιάδνπλ ζπλερψο θαη ν ζθνπφο ηεο θάζε επηρείξεζεο είλαη λα 

ζπλαληά θαη λα ηθαλνπνηεί απηέο ηηο αλάγθεο ζπληνκφηεξα απφ ηνπο αληαγσληζηέο 

ηεο. 

 

Ο αληαγωληζκόο κεηαμύ ηωλ πθηζηάκελωλ επηρεηξήζεωλ ζηνλ θιάδν 

ηνπο πεξηζζφηεξνπο θιάδνπο νη επηρεηξήζεηο είλαη αιιεινεμαξηψκελεο, αλ 

ζθεθηνχκε φηη κία αληαγσληζηηθή θίλεζε απφ κία επηρείξεζε (κείσζε ηηκψλ, παθέηα 



 

πξνζθνξψλ, εηδηθέο εθπηψζεηο θιπ) έρεη εκθαλέο αληίθηππν ζηηο ππφινηπεο 

επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ θαη ηηο νδεγεί ζε αλάινγεο ελέξγεηεο. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη 

φηαλ κία επηρείξεζε πξαγκαηνπνηεί αληαγσληζηηθή ελέξγεηα, ην θάλεη θπξίσο γηα λα 

θεξδίζεη κεξίδην αγνξάο ησλ θαηαλαισηψλ έλαληη ησλ αληαγσληζηψλ ηεο. Σηο 

πεξηζζφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ απηέο νη ελέξγεηεο έρνπλ ηα επηζπκεηά 

απνηειέζκαηα, ηνπιάρηζηνλ βξαρππξφζεζκα. Οπφηε, νη ίδηεο ελέξγεηεο ζα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ ελ ζπλερεία απφ ηηο πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ ζε κία 

πξνζπάζεηα λα κελ ράζνπλ ή λα μαλαθεξδίζνπλ κεξίδην αγνξάο. 

πγθεθξηκέλα ν θιάδνο ηεο νηλνπνηίαο ζηελ Διιάδα ραξαθηεξίδεηαη απφ 

έληνλν αληαγσληζκφ, θαζψο ζε απηήλ δξαζηεξηνπνηείηαη πιήζνο νηλνπαξαγσγηθψλ 

επηρεηξήζεσλ. ηνλ θιάδν ηεο νηλνπνηίαο ππάξρεη ππεξπξνζθνξά πξντφληνο, ηφζν ζε 

φγθν φζν θαη ζε πιήζνο εηηθεηψλ θξαζηνχ φισλ ησλ θαηεγνξηψλ, θαη απηφ ζπληειεί 

ζηε δηακφξθσζε αγνξάο κε έληνλν αληαγσληζκφ θαη χπαξμε πνιιψλ ππνθαηάζηαησλ 

πξντφλησλ (αιθννινχρσλ πνηψλ, αλαςπθηηθψλ θ.α.). Ο αληαγσληζκφο, κάιηζηα, 

γίλεηαη εληνλφηεξνο ζε ζπλζήθεο φπσο νη ηξέρνπζεο, κεησκέλεο δήηεζεο θαη 

πεξηνξηζκνχ ηεο θαηαλάισζεο. Δμαηηίαο ηνπ έληνλνπ αληαγσληζκνχ θαη ηεο 

αδπλακίαο εθκεηάιιεπζεο νηθνλνκηψλ θιίκαθαο (πνπ ζα κπνξνχζαλ λα κεηψζνπλ ην 

θφζηνο ησλ πξντφλησλ), νη κηθξνκεζαίεο ηδίσο επηρεηξήζεηο ζηξέθνληαη ζηε 

δηαθνξνπνίεζε θαη βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξαγφκελσλ νίλσλ, επελδχνληαο ζε 

λέα εθζπγρξνληζκέλα νηλνπνηεία θαη πξνζεθηηθή επηινγή ηεο πξψηεο χιεο. Δπίζεο, 

επελδχνπλ ζηελ έξεπλα, ψζηε λα πξνζζέζνπλ λέεο πνηθηιίεο, ραξκάληα θαη κεζφδνπο 

νηλνπνίεζεο ζηελ γθάκα ησλ πξντφλησλ ηνπο. 

Σν δίθηπν δηαλνκήο είλαη θαζνξηζηηθφ γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ νκαιή 

ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ, αθνχ κέζα απφ απηφ νη εηαηξείεο κπνξνχλ λα 

απνθηήζνπλ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα, πξνζπαζψληαο λα θεξδίζνπλ φζν ην 

δπλαηφ κεγαιχηεξν κεξίδην αγνξάο. Με ηελ πιεζψξα νηλνπαξαγσγηθψλ 

επηρεηξήζεσλ, ππάξρεη κεγάινο αληαγσληζκφο γηα ηα δίθηπα δηαλνκήο, θπξίσο απφ ηηο 

κεγάιεο επηρεηξήζεηο νη νπνίεο επηζπκνχλ λα δηαλείκνπλ ηα πξντφληα ηνπο ζηα κεγάια 

αζηηθά θέληξα. 

Ζ πξνβνιή ησλ εκπνξηθψλ ζεκάησλ ζεσξείηαη εμίζνπ ζεκαληηθή, 

πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε αλαγλσξηζηκφηεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ θξαζηψλ. 

πλεπψο, επελδχζεηο ζηε δηαθήκηζε πξαγκαηνπνηνχληαη απφ φιεο – ηηο κεγάιεο 

ηνπιάρηζηνλ – νηλνπαξαγσγηθέο επηρεηξήζεηο θαη ν αληαγσληζκφο ζην επίπεδν απηφ 

έγθεηηαη ζην θαηά πφζν ε πξνβνιή ηνπ πξντφληνο ζα ειθχζεη ην θαηαλαισηηθφ θνηλφ. 



 

Να ζεκεησζεί φηη ηα κέζα γηα ηελ πξνβνιή ησλ πξντφλησλ απηψλ είλαη πεξηνξηζκέλα 

ζε ζρέζε κε ηελ πιεζψξα ησλ εηηθεηψλ θαη ησλ επσλπκηψλ, άξα θαη ν αληαγσληζκφο 

έληνλνο. 

Σέινο, έλα αθφκα εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη επηρεηξήζεηο γηα λα 

αληηκεησπίζνπλ ηνλ αληαγσληζκφ, είλαη ε ηηκή ηνπ πξντφληνο ηνπο, αιιά θπξίσο νη 

πξνζθνξέο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ. Με ρακειέο ηηκέο θαη ηθαλνπνηεηηθέο πξνζθνξέο 

θεξδίδνπλ κέξνο απφ ην θαηαλαισηηθφ θνηλφ ζε βάξνο ησλ αληαγσληζηψλ ηνπο.  

Αθνινπζεί κία πεξηιεπηηθή θαη θαηαλνεηή γξαθηθή απεηθφληζε ησλ 

δπλάκεσλ ηνπ Porter πνπ αλαπηχρζεθαλ παξαπάλσ: 

 

Γηάγξακκα 2.1.1.: Γξαθηθή απεηθφληζε ησλ δπλάκεσλ ηνπ Porter γηα ηνλ 

θιάδν ηεο νηλνπνηίαο. 

 

 

2.2. ΑΝΑΛΤΖ SWOT 

Ζ αλάιπζε SWOT γηα έλαλ θιάδν είλαη απαξαίηεηε γηα λα γίλεη θαηαλνεηή ε 

δνκή, νη δπλάκεηο, νη αδπλακίεο ηνπ θαη γεληθά, ηα ζεκαληηθά ζεκεία πνπ απαηηνχλ 

πξνζνρή ψζηε ν θάζε παξαγσγφο πνπ εληάζζεηαη ζε απηφλ λα γλσξίδεη πνηεο 

ζηξαηεγηθέο ζα πξέπεη λα αθνινπζήζεη. Δίλαη κία απεηθφληζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

ηνπ θιάδνπ. Σα ραξαθηεξηζηηθά ζεκεία ηνπ θάζε θιάδνπ είλαη ηέζζεξα: ηα Γπλαηά 

Αληαγσληζκφο 
κεηαμχ ησλ 

Τθηζηάκελσλ 
Δπηρεηξήζεσ:

ΤΦΖΛΟ

Απεηιή απφ 
Νενεηζεξρφκε

λεο 
Δπηρεηξήζεηο:

ΥΑΜΖΛΖ

Γηαπξαγκαηεπ
ηηθή Γχλακε 
Αγνξαζηψλ:

ΤΦΖΛΖ -> 
ΜΔΣΡΗΑ

Απεηιή απφ 
Τπνθαηάζηαη
α Πξντφληα:

ΤΦΖΛΖ

Γηαπξαγκαηεπ
ηηθή Γχλακε 

Πξνκεζεπηψλ:

ΜΔΣΡΗΑ



 

εκεία ηνπ (S – Strengths), ηα Αδχλαηα εκεία (W – Weaknesses), νη Δπθαηξίεο ηνπ 

(O – Opportunities) θαη νη Απεηιέο ηνπ (T – Threats). Σα δπλαηά θαη αδχλαηα ζεκεία 

ηνπ θιάδνπ αλήθνπλ ζηνπο εζσηεξηθνχο παξάγνληεο ηνπ θιάδνπ, ελψ νη επθαηξίεο 

θαη νη απεηιέο είλαη εμσηεξηθνί παξάγνληεο. Μία ηέηνηνπ είδνπο αλάιπζε ζα πξέπεη 

λα πξαγκαηνπνηείηαη ζπλερψο απφ ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ θάζε θιάδνπ, δηφηη ηα 

παξαπάλσ ζεκεία δχλαληαη λα κεηαβάιινληαη αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο πνπ 

πθίζηαληαη ζηε ρψξα, ζε επίπεδν θνηλσληθφ, νηθνλνκηθφ θ.α.. 

ζνλ αθνξά ζπγθεθξηκέλα ηνλ θιάδν ηεο νηλνπνηίαο ζηελ Διιάδα, ηα ζεκεία 

απηά πξσηίζησο ζα αλαιπζνχλ θαη ζηε ζπλέρεηα ζα παξνπζηαζηνχλ κε κνξθή 

γξαθήκαηνο. 

 

 

Γπλαηά εκεία 

ηα Γπλαηά εκεία ηνπ θιάδνπ αλήθεη ε καθξαίσλε παξάδνζε ηνπ νίλνπ 

ζηελ Διιάδα, αθνχ, φπσο αλαθέξζεθε ζηελ εηζαγσγή, έρεη ηηο ξίδεο ηεο ρηιηάδεο 

ρξφληα πίζσ. Ο Έιιελαο δελ κπνξεί παξά λα είλαη εμνηθεησκέλνο κε ην πξντφλ απηφ, 

θαζψο απνηειεί εδψ θαη πάξα πνιιά ρξφληα αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο 

θαζεκεξηλφηεηάο ηνπ θαη φρη κφλν. 

Δπίζεο, νη κειέηεο ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ δείρλνπλ φηη κία κηθξή πνζφηεηα 

θξαζηνχ αλ θαηαλαιψλεηαη εκεξεζίσο, θάλεη θαιφ ζηνλ νξγαληζκφ (Θ. Λέιεθαο, 

2009). Αλ κε ηη άιιν, απηφ είλαη έλα γεγνλφο πνπ εληζρχεη ηελ θαηαλάισζε θξαζηνχ 

απφ ην θαηαλαισηηθφ θνηλφ. 

Αθφκα, ην θιίκα ηεο ρψξαο καο σο εχθξαην, ραξαθηεξίδεηαη πνιχ επλντθφ γηα 

ηελ αλάπηπμε θαη ηελ απφδνζε ησλ ακπειψλσλ, πνπ απνηεινχλ ηελ πξψηε χιε γηα 

ηελ παξαγσγή θξαζηνχ. Με άιια ιφγηα, ην θιίκα θαη ππέδαθνο ηεο Διιάδαο, είλαη 

έλα δπλαηφ «φπιν» ησλ Διιήλσλ νηλνβηνκεράλσλ, θαζψο ιίγεο πηζαλφηεηεο έρνπλ λα 

ζηεξεζνχλ ηελ α‟ χιε γηα ηελ παξαγσγή θξαζηνχ. πλεπψο, ζηελ Διιάδα ζα ππάξρεη 

πάληα κία ηθαλνπνηεηηθή πνζφηεηα ειιεληθνχ νίλνπ πνπ ζα θαιχπηεη ηε δήηεζε ζηελ 

αγνξά. 

Κάηη πνπ δίλεη ειπίδα ζηνπο παξαγσγνχο νίλνπ θαη ζεσξείηαη δπλαηφ ζεκείν 

ηνπ θιάδνπ, είλαη φηη ηα νηλνπνηεία, θπξίσο ηα κεγάια, ζπλερψο εθζπγρξνλίδνληαη 

απνθηψληαο λέεο, βειηησκέλεο πξαθηηθέο νηλνπνίεζεο, θαζηζηψληαο ην πξντφλ 

πνηνηηθά αλαβαζκηζκέλν ζε ζρέζε κε παιηφηεξα. 



 

Σν ίδην γεγνλφο ζπληειεί θαη ζηελ αλαγλψξηζε ηνπ ειιεληθνχ νίλνπ ζην 

εμσηεξηθφ ηα ηειεπηαία ρξφληα, απνδίδνληάο ηνπ βξαβεία πνηφηεηαο ζε δηάθνξεο 

εθζέζεηο. Απνηέιεζκα απηνχ είλαη λα αλαβαζκίδεηαη ην ειιεληθφ θξαζί ζηηο αγνξέο 

ηνπ εμσηεξηθνχ θαη, λα απμάλεηαη ε αγνξά ηνπ, εληζρχνληαο ηηο ειιεληθέο 

νηλνβηνκεραλίεο θαη ζε έλα βαζκφ θαη ηελ νηθνλνκία ηνπ θιάδνπ θαη ηεο ρψξαο. 

 

Αδύλαηα εκεία 

Δθηφο απφ ηα Γπλαηά εκεία ηνπ θιάδνπ, ζηνπο εζσηεξηθνχο παξάγνληεο 

αλήθνπλ θαη ηα Αδχλαηα εκεία ηα νπνία είλαη εμίζνπ, αλ φρη θαη ζεκαληηθφηεξα απφ 

ηα δχν. ηνλ θιάδν ηεο νηλνπνηίαο απηά είλαη, αξρηθά, ε δηαθνξνπνίεζε ηεο 

ακπεινθαιιηέξγεηαο απφ ηελ νηλνπαξαγσγή, ελλνψληαο, φηη ε θαηνρή εθηάζεσλ 

ακπειηψλ απφ ηνπο νηλνπαξαγσγνχο είλαη θάηη πνπ απνηειεί εμαίξεζε. πλήζσο νη 

ακπεινθαιιηεξγεηέο απνηεινχλ ηνπο πξνκεζεπηέο ησλ νηλνπαξαγσγηθψλ 

επηρεηξήζεσλ, θάηη πνπ απμάλεη ηελ ηηκή ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο, αθνχ κέζα ζηα 

θφζηε γηα ηελ παξαγσγή θξαζηνχ εληάζζεηαη θαη ε αγνξά πξψηεο χιεο. Απηφ κπνξεί 

λα έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηε κείσζε ηεο θαηαλάισζεο ιφγσ απμεκέλεο ηηκήο. 

ηε ζπλέρεηα, ν θιάδνο ηεο νηλνπαξαγσγήο δελ ραξαθηεξίδεηαη απφ 

νηθνλνκίεο θιίκαθαο. Μπνξεί ζηελ Διιάδα λα είλαη απφ ηνπο αξραηφηεξνπο θαη λα 

ππάξρνπλ θάπνηεο κεγάιεο επηρεηξήζεηο νίλνπ, αθφκα θαη λα έρνπλ έληνλε εμαγσγηθή 

δξαζηεξηφηεηα, αιιά δελ είλαη ηφζν αλεπηπγκέλεο ψζηε λα δηέπνληαη απφ νηθνλνκίεο 

θιίκαθαο. Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ην θξαζί λα παξάγεηαη κε πςειφ θφζηνο θαη ε 

πεξεηαίξσ αλάπηπμε ησλ επηρεηξήζεσλ λα γίλεηαη φιν θαη δπζθνιφηεξε θαη, άξα ν 

θιάδνο λα παξακέλεη ζε κία ζρεηηθά ζηάζηκε θαηάζηαζε. 

Δπίζεο, είλαη γεγνλφο φηη ην εκθηαισκέλν θξαζί είλαη αθξηβφ, ηδηαίηεξα ζηνπο 

ρψξνπο εζηίαζεο. Απηφ είλαη θάηη  πνπ δξα απνηξεπηηθά ζηελ θαηαλάισζή ηνπ, αθνχ 

ζπλήζσο νη θαηαλαισηέο επηιέγνπλ ρχκα θξαζί γηα λα ζπλνδεχζνπλ ην θαγεηφ ηνπο. 

Σν ρχκα θξαζί, φκσο, ζηεξείηαη εηηθέηαο ζηηο πεξηζζφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ θαη ε 

πψιεζή ηνπ κπνξεί λα είλαη θαη παξάλνκε, εληζρχνληαο ηελ παξανηθνλνκία ηνπ 

θιάδνπ. αλ ηειηθφ απνηέιεζκα, ζπκπηέδνληαη ηα πεξηζψξηα θέξδνπο ησλ παξαγσγψλ 

θξαζηνχ, θάηη πνπ ηνπο νδεγεί θαη ζε νηθνλνκηθή απνδπλάκσζε. 

Αθφκα, ην αδχλακν ειεγθηηθφ ζχζηεκα ζηελ Διιάδα, επλνεί ηελ παξαγσγή 

θαη πψιεζε ιηγφηεξν πνηνηηθνχ νίλνπ αθφκα θαη απφ εξαζηηέρλεο παξαγσγνχο, πνπ 

δελ πιεξνί ηηο απαξαίηεηεο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ θαηαλάισζε. ε ζπλδπαζκφ κε ην 

ρακειφ επίπεδν γλψζεο ηνπ Έιιελα θαηαλαισηή γηα ηα πξντφληα ηνπ νίλνπ, ε 



 

πψιεζε κε πνηνηηθνχ νίλνπ απμάλεηαη θαη κε ηνλ θαηξφ δηακνξθψλεηαη ε άπνςε φηη 

ην κε πνηνηηθφ θαη – ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο – ρχκα θξαζί είλαη ε λφξκα. Κάηη ηέηνην 

νδεγεί ζηε ιαλζαζκέλε εθηίκεζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ θαινχ θξαζηνχ θαη δελ εληζρχεη 

ηηο πσιήζεηο πνηνηηθνχ εκθηαισκέλνπ θξαζηνχ ζηε ρψξα, κε απνηέιεζκα νη 

επηρεηξήζεηο πνπ δελ έρνπλ κεγάιεο πσιήζεηο εγρψξηα θαη δελ εμάγνπλ λα αδπλαηνχλ 

κε ηνλ θαηξφ. 

Σέινο, κπνξεί ην ειιεληθφ θξαζί λα εμάγεηαη ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ θαη 

αξθεηέο απφ ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο λα έρνπλ εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα, αιιά ε 

ζηξαηεγηθή πξνψζεζήο ηνπ είλαη, γεληθά, ειιηπήο. ηηο ρψξεο ζηηο νπνίεο εμάγνληαη 

κεγάιεο πνζφηεηεο ειιεληθνχ θξαζηνχ, δηακέλνπλ πνιιέο θαη κεγάιεο νκνγελεηαθέο 

θνηλφηεηεο νη νπνίεο απνξξνθνχλ ηε κεγαιχηεξε πνζφηεηα ηνπ θξαζηνχ (ΖΠΑ, 

Γεξκαλία θ.α.). Δπνκέλσο, ην θξαζί πνπ εμάγεηαη ζε απηέο ηηο ρψξεο, είλαη απηφ πνπ, 

νπζηαζηηθά, δεηνχλ νη νκνγελεηαθέο θνηλφηεηεο. Απηφ πνπ ιείπεη είλαη ε δηαθήκηζή 

ηνπ ζε κεγαιχηεξν εχξνο ηνπ θνηλνχ θαη ε ελεκέξσζή ηνπ γηα ηηο πνηθηιίεο θαη ηελ 

πνηφηεηά ηνπ. Δπίζεο, ε Διιάδα αλήθνληαο ζηελ ΔΔ πνπ είλαη ε κεγαιχηεξε ήπεηξνο-

παξαγσγφο θξαζηνχ ηνπ θφζκνπ, δελ θαηάθεξε λα εθκεηαιιεπηεί ηηο ζηξαηεγηθέο ηεο 

ΔΔ θαη ηα δίθηπα δηαλνκήο ηεο ζηηο ρψξεο εθηφο απηήο, ψζηε λα θαηαζηήζεη ην 

ειιεληθφ θξαζί γλσζηφ ζην επξχ θνηλφ. 

 

Δπθαηξίεο 

Πξνρσξψληαο πξνο ηνπο εμσηεξηθνχο παξάγνληεο, απηνί είλαη νη Δπθαηξίεο 

θαη νη Απεηιέο γηα ηνλ θιάδν. ζνλ αθνξά ηηο Δπθαηξίεο, ε ζηξνθή ζηελ πνηφηεηα 

πνπ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα κπνξεί λα απνβεί αξθεηά θεξδνθφξα. 

Μέρξη πξηλ θάπνηα ρξφληα, ζηε ζπλείδεζε ηνπ θαηαλαισηή – θπξίσο ηνπ μέλνπ – ην 

ειιεληθφ θξαζί ήηαλ ηαπηφζεκν κε ηε ξεηζίλα. Σψξα πηα, νη νηλνβηνκεραλίεο 

επελδχνπλ ζηελ αλάπηπμε ηνπο θαη ζηελ πνηφηεηα ηνπ θξαζηνχ αλά πνηθηιία, ψζηε λα 

απνθαηαζηαζεί ε θήκε ηνπ ειιεληθνχ θξαζηνχ ζην εμσηεξηθφ. Έηζη, φρη κφλν ζα 

θαηαλαιψλεηαη πεξηζζφηεξν ειιεληθφ θξαζί – σο πνηνηηθφ πνηφ –, αιιά επίζεο ζα 

δηθαηνινγείηαη κία αχμεζε ζηελ ηηκή ηνπ. 

Δπηπξνζζέησο, νη ειιεληθέο νηλνβηνκεραλίεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

ζπκπηέζνπλ ηα θφζηε παξαγσγήο ηνπο ψζηε λα θάλνπλ ηα πξντφληα ηνπο 

αληαγσληζηηθφηεξα ζην εμσηεξηθφ, ρσξίο ππνβάζκηζε ηεο πνηφηεηάο ηνπο. Απηφ 

κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηελ αγνξά ή θαιιηέξγεηα κεγάισλ θαη επαξθψλ εθηάζεσλ 

ακπειψλσλ απφ ηηο νηλνβηνκεραλίεο. Δπηπρψο, ην έδαθνο θαη ην θιίκα ηεο Διιάδαο 



 

επλνεί ηελ θαιιηέξγεηα ακπέινπ θαη, αλ νη παξαγσγνί θαηάθεξλαλ λα έρνπλ ζηε 

δηάζεζή ηνπο – απφ ηδηφθηεηεο εθηάζεηο – ηελ α‟ χιε (ζηαθχιη), ζα απαιιάζζνληαλ 

απφ ην θφζηνο αγνξάο ηεο, ζπλεπψο, ζα κπνξνχζαλ λα κεηψζνπλ ηελ ηηκή ηνπ 

ηειηθνχ πξντφληνο γηα λα γίλνπλ πην αληαγσληζηηθνί  θαη λα θεξδίζνπλ κεγαιχηεξν 

κεξίδην αγνξάο. 

Μία αθφκα επθαηξία ηνπ θιάδνπ είλαη ε δηείζδπζε ησλ παξαγσγψλ ζε λέεο, 

αλαπηπζζφκελεο αγνξέο. Σέηνηεο αγνξέο είλαη ε Κίλα, ε Ρσζία θαη ε Ηλδία. Ζ Κίλα 

είλαη θαη απηή κία παξαγσγφο ρψξα, αιιά πξνο ην παξφλ αλαπηπζζφκελε, ζηελ νπνία 

ε θαηαλάισζε θξαζηνχ απμάλεηαη ρξφλν κε ην ρξφλν, ην ίδην θαη ε παξαγσγή ηεο, 

αιιά ππάξρνπλ πεξηζψξηα γηα εηζαγσγή θξαζηνχ απφ άιιεο ρψξεο, ιφγσ ηνπ ρξφλνπ 

πνπ απαηηνχλ νη ακπεινθαιιηέξγεηεο γηα λα απνδψζνπλ θαξπνχο έηνηκνπο πξνο 

επεμεξγαζία γηα ηελ παξαγσγή νίλνπ. Ζ Ρσζία θαη ε Ηλδία είλαη ρψξεο πνπ δελ 

παξάγνπλ θξαζί, φρη ζε βαζκφ πνπ λα κπνξεί λα θαιχςεη ηε δήηεζε. πλεπψο, είλαη 

αγνξέο γεκάηεο επθαηξίεο γηα ηηο ειιεληθέο νηλνβηνκεραλίεο. 

Αθφκα, ηα επηδνηνχκελα πξνγξάκκαηα πνπ εθπνλεί θαηά θαηξνχο ε ΔΔ, αλ κε 

ηη άιιν, είλαη νη κεγαιχηεξεο επθαηξίεο ηηο νπνίεο κπνξνχλ λα εθκεηαιιεπηνχλ νη λένη 

νηλνπαξαγσγνί γηα λα ηδξχζνπλ θαη λα αλαπηχμνπλ ηηο επηρεηξήζεηο ηνπο. Έηζη, εθηφο 

απφ ηε ρξεκαηηθή βνήζεηα, κπνξνχλ λα βαζηζηνχλ ζηνπο αληίζηνηρνπο θνξείο θαη γηα 

ζέκαηα λνκηθά, πηζηνπνίεζεο θαη άιια. 

Σέινο, είλαη ηάζε ηα ηειεπηαία ρξφληα νη ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ 

ζηελ Διιάδα. Κπξίσο ν αγξνηνπξηζκφο βξίζθεηαη ζε έμαξζε. Μέξνο ηνπ 

αγξνηνπξηζκνχ είλαη θαη ν νηλνηνπξηζκφο, θάηη πνπ επλνεί ηελ εμνηθείσζε ησλ 

ηνπξηζηψλ κε ηελ παξαγσγή ηνπ ειιεληθνχ θξαζηνχ, πεηπραίλνληαο ηαπηφρξνλα θαη 

ηε δηαθήκηζή ηνπ. 

 

Απεηιέο 

ζν γηα ηηο Απεηιέο ηνπ θιάδνπ, πνιιά αθνχγνληαη ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο 

γηα πηζαλή επηβνιή θφξνπ ζην θξαζί (πεξίπνπ €0,20/ιίηξν). χκθσλα κε ηνλ 

παξαγσγφ θν Μπνπηάξε κία επηβνιή θφξνπ ζην θξαζί, φζν κηθξή θη αλ είλαη, νδεγεί 

ζηελ παξαλνκία, απμάλνληαο ηελ παξανηθνλνκία θαη ηελ πψιεζε ρχκα θξαζηνχ, 

ρσξίο ηελ απαξαίηεηε ζπλνδεπηηθή απφδεημε. πκπιεξψλεη φηη ε θίλεζε απηή ζα 

πιήμεη πνιιέο νηθνγέλεηεο νηλνπαξαγσγψλ θαη ηελ νηλνπαξαγσγή ηεο ρψξαο ζην 

ζχλνιφ ηεο, ελψ ην θξαζί είλαη απφ ηα ειάρηζηα είδε ζηελ Διιάδα πνπ παξνπζηάδεη 

αλάθακςε ηα ηειεπηαία ρξφληα. Δπηπιένλ, πέξα απφ ηηο νηλνβηνκεραλίεο, ζα πιεγεί ε 



 

εγρψξηα θαηαλάισζε θξαζηνχ ζην ζχλνιφ ηεο δηφηη νπζηαζηηθά ζα είλαη έλαο θφξνο 

επί ηεο θαηαλάισζεο θξαζηνχ, αθνχ ζα εθαξκνζηεί θαη ζηηο εηζαγφκελεο εηηθέηεο. 

Μία αθφκα απεηιή ηνπ θιάδνπ είλαη ε νηθνλνκηθή θξίζε πνπ δηαλχεη ε ρψξα 

ηα ηειεπηαία ρξφληα. Ζ έιιεηςε ξεπζηφηεηαο, φρη κφλν κεηψλεη ηελ θαηαλάισζε απφ 

ηελ πιεπξά ηνπ αγνξαζηή ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο, αιιά πεξηνξίδεη θαη ηηο δπλαηφηεηεο 

ησλ επηρεηξήζεσλ γηα επηπιένλ έξεπλεο γηα αλάπηπμε, δηαθήκηζε, αχμεζε παξαγσγήο 

θ.α.. Με απνθνξχθσκα ηελ επηβνιή capital controls, φπνπ ε εμαγσγή θεθαιαίνπ απφ 

ηηο ηξάπεδεο είλαη πεξηνξηζκέλε θαη ε δηαθίλεζε ξεπζηνχ αδχλακε, νη παξαγσγνί 

φισλ ησλ θιάδσλ έρνπλ απνδπλακσζεί, θαζψο είηε δελ είλαη ζε ζέζε λα αγνξάδνπλ 

κεγάιεο πνζφηεηεο α‟ χιεο επί πηζηψζεη, είηε αιιάδνπλ νη ζπκθσλίεο κε ηνπο 

πξνκεζεπηέο. 

Δπίζεο, ιφγσ ηεο αλεμέιεγθηεο δηαθίλεζεο ηνπ ρχκα θξαζηνχ, ε νπνία 

πξαγκαηνπνηείηαη θξπθά, ππάξρεη ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ 

πθηζηάκελσλ επηρεηξήζεσλ. Γηα παξάδεηγκα, νη ζηαηηζηηθέο κειέηεο γηα ηελ 

παξαγσγή, ηε δήηεζε, ηνλ αληαγσληζκφ θιπ, εμάγνπλ ιαλζαζκέλα απνηειέζκαηα, 

δηφηη κπνξεί λα ζπλππνινγίδεηαη έλα επίπεδν παξάλνκεο δηαθίλεζεο, αιιά ε 

εθηίκεζή ηνπ πνιιέο θνξέο είλαη ιαλζαζκέλε. πλεπψο, νη επηρεηξήζεηο δελ μέξνπλ 

αθξηβψο ην επίπεδν αληαγσληζκνχ γηα λα δηακνξθψζνπλ ηηο θαηάιιειεο ζηξαηεγηθέο 

ελέξγεηεο. 

Δπηπιένλ, ηα ηειεπηαία έηε έρεη γίλεη άλνδνο ζηελ εηζαγσγή θξαζηνχ απφ 

ηξίηεο ρψξεο (π.ρ. Βνπιγαξία), πνπ κε ηε κέζε ηζνηηκία ηνπ έηνπο 2015 

(1BGN=0.51€ πεγή: Σξάπεδα ηεο Διιάδνο) ζπκθέξεη πεξηζζφηεξν ηνπο θαηαλαισηέο 

ε αγνξά θξαζηνχ απφ απηέο, ιφγσ ηεο θαλεξά κηθξφηεξεο ηηκήο ηνπο. 

Αθφκε, έρεη παξαηεξεζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα κία αζηάζεηα ζηηο θαηξηθέο 

ζπλζήθεο, ηφζν παγθφζκηα, φζν θαη ζηελ Διιάδα, κε απξφζκελα θαη έληνλα θαηξηθά 

θαηλφκελα. Κάηη ηέηνην είλαη αβέβαην πψο ζα επεξέαδε ηελ παξαγσγή ζηαθπιηνχ, 

αιιά δελ παχεη λα απνηειεί απεηιή γηα ηνπο ακπεινθαιιηεξγεηέο, θαη σο εθ ηνχηνπ 

γηα φιν ηνλ θιάδν. 

Μία αθφκα απεηιή πνπ έρεη λα θάλεη κε ην ρχκα θξαζί, είλαη ε πψιεζε 

εηζαγφκελσλ νίλσλ σο ειιεληθά. Απηφ έρεη πνιιέο θνξέο ζαλ απνηέιεζκα ηελ 

ηαχηηζε ζηε ζπλείδεζε ηνπ θαηαλαισηή ηνπ ζπρλά «θζελνχ» εηζαγφκελνπ θξαζηνχ 

κε ην ειιεληθφ. Έηζη, ζην κπαιφ ησλ θαηαλαισηψλ ππνβαζκίδεηαη ε πνηφηεηα ηνπ 

ειιεληθνχ θξαζηνχ, θάηη πνπ κε δπζθνιία ρηίζηεθε ηα ηειεπηαία ρξφληα. 



 

Σέινο, φπσο έρνπκε ήδε αλαθέξεη, αγθάζη απνηειεί ε ζρεηηθά πςειή ηηκή ηνπ 

εκθηαισκέλνπ θξαζηνχ. Αιιά, φρη κφλν φηαλ πξφθεηηαη γηα ηελ αγνξά ηεο Διιάδαο, 

αιιά θαη ηνπ εμσηεξηθνχ. Γεγνλφο είλαη φηη ζην εμσηεξηθφ ππάξρεη έληνλνο 

αληαγσληζκφο γηα ηα ειιεληθά θξαζηά, δηφηη ρψξεο ησλ Νέσλ Υσξψλ θαηαθηνχλ 

γξήγνξα εδάθε ιφγσ ηεο δπλαηφηεηαο ηνπο λα παξάγνπλ θαη λα πσινχλ θξαζί πνιχ 

θζελφηεξα απφ ην ειιεληθφ θαη φρη ρακειφηεξεο πνηφηεηαο απφ απηφ. 

ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ν αληίζηνηρνο πίλαθαο πνπ αθνξά ηελ παξαπάλσ 

αλάιπζε: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Πίλαθαο 2.2.1.: SWOT αλάιπζε ηνπ θιάδνπ ηεο νηλνπνηίαο (2015) 

Γπλαηά εκεία (S) Αδύλαηα εκεία (W) 

 Μαθξαίσλε παξάδνζε νηλνπνίεζεο ζηε 

ρψξα θαη εμνηθείσζε ησλ θαηαλαισηψλ 

κε απηφ. 

 Δπεξγεηηθέο ηδηφηεηεο ηνπ θξαζηνχ ζηελ 

πγεία. 

 Δπλντθέο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο θαη 

θαηάιιεια εδάθε. 

 Νέεο, βειηησκέλεο πξαθηηθέο 

νηλνπνίεζεο θαη επελδχζεηο ζε 

ζχγρξνλα νηλνπνηία. 

 Αλαβαζκηζκέλε θαη αλαγλσξηζκέλε 

πνηφηεηα ειιεληθψλ θξαζηψλ, ηδίσο ηα 

ηειεπηαία ρξφληα. 

 Γηαθνξνπνίεζε ηεο εγρψξηαο 

ακπεινθαιιηέξγεηαο απφ ηελ 

νηλνπνίεζε. 

 Τςειφ θφζηνο παξαγσγήο εμαηηίαο 

έιιεηςεο νηθνλνκηψλ θιίκαθαο. 

 Τςειή ηηκνιφγεζε ησλ εκθηαισκέλσλ 

θξαζηψλ ζηνπο ρψξνπο εζηίαζεο. 

 Αδχλακν ειεγθηηθφ ζχζηεκα. 

 Υακειφ επίπεδν γλψζεο ηνπ Έιιελα 

θαηαλαισηή γηα ην θξαζί. 

 Διιηπήο ζηξαηεγηθή πξνψζεζεο ηνπ 

ειιεληθνχ θξαζηνχ ζην εμσηεξηθφ. 

 

Δπθαηξίεο (O) Απεηιέο (T) 

 Δπέλδπζε ζηελ πνηφηεηα θαη ζηελ 

έξεπλα. 

 πκπίεζε ηνπ θφζηνπο πνπ θάλεη ηα 

πξντφληα πην αληαγσληζηηθά (ζε επίπεδν 

ηηκήο) απέλαληη ζηα πξντφληα ηξίησλ 

ρσξψλ. 

 Γηείζδπζε ζε λέεο αγνξέο (Κίλα, Ρσζία, 

Ηλδία). 

 Δπηδνηηθά πξνγξάκκαηα απφ ηελ ΔΔ. 

 Δλαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ 

(αγξνηνπξηζκφο, νηλνηνπξηζκφο). 

 Πηζαλή επηβνιή εηδηθνχ θφξνπ 

θαηαλάισζεο ζην θξαζί. 

 Οηθνλνκηθή θξίζε, έιιεηςε 

ξεπζηφηεηαο ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπ 

θιάδνπ. 

 ηξέβισζε αληαγσληζκνχ εμαηηίαο ηνπ 

παξεκπνξίνπ θαη ηεο αλεμέιεγθηεο 

δηαθίλεζεο ρχκα θξαζηνχ. 

 Αχμεζε εηζαγσγψλ νηθνλνκηθφηεξσλ 

θξαζηψλ απφ ηξίηεο ρψξεο. 

 Αζηάζεηα θαηξηθψλ ζπλζεθψλ. 

 Πψιεζε ησλ εηζαγφκελσλ ρχκα 

θξαζηψλ σο «ειιεληθά». 

 Έληνλνο αληαγσληζκφο ζην εμσηεξηθφ 

απφ ηα θξαζηά ησλ «Νέσλ Υσξψλ». 

 

 

 



 

3. ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΟΗΝΟΤ 

 

3.1. ΑΜΠΔΛΧΝΔ 

πσο ήδε αλαθέξζεθε, ε νηλνπνηία απνηειεί έλαλ απφ ηνπο παξαδνζηαθνχο 

ηνκείο ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία. Ζ πξψηε χιε γηα ηελ παξαγσγή θξαζηνχ είλαη ην 

ζηαθχιη, θαη γη‟ απηφ ε αλάπηπμε ηεο βηνκεραλίαο θξαζηνχ είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλε 

κε ηελ ακπεινπξγία ζηε ρψξα καο θαη εμαξηάηαη απφ ηηο θιηκαηνινγηθέο θαη 

εδαθνινγηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζε θάζε πεξηνρή θάζε πεξίνδν. Φπζηθά, 

νπνηαδήπνηε θαηαζηξνθή ή αιινίσζε ζηνπο ακπειψλεο ηεο ρψξαο ζα έρεη 

δπζάξεζηεο ζπλέπεηεο ζηνλ θιάδν ηνπ νίλνπ. Γη‟ απηφ ην ιφγν έρεη κεγάιε ζεκαζία ε 

πγεία ηνπ ζηαθπιηνχ, πφζν κάιινλ αλ θάπνηνο παξαγσγφο επηζπκεί λα παξάμεη έλαλ 

νίλν πνπ λα μερσξίδεη πνηνηηθά απφ ηνπο ππφινηπνπο ή λα πιεξνί θάπνηεο 

ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο πνηφηεηαο. 

ηελ Διιάδα θαιιηεξγνχληαη πεξίπνπ 300 πνηθηιίεο ζηαθπιηψλ απφ 150.000 

ακπεινθαιιηεξγεηέο. Μεγάιν κέξνο ησλ παξαγφκελσλ ζηαθπιηψλ απνξξνθάηαη απφ 

ηνπο νηλνπαξαγσγνχο. ηε ρψξα καο ε ακπεινθαιιηέξγεηα θαηαιακβάλεη πεξίπνπ 1,3 

εθαηνκκχξηα ζηξέκκαηα. ηηο κέξεο καο, νη πεξηζζφηεξεο πνηθηιίεο ζηαθπιηψλ πνπ 

θαιιηεξγνχληαη είλαη γεγελείο, πνπ ζεκαίλεη φηη έρνπλ αλαπηπρζεί θαη θαιιηεξγεζεί 

ζηηο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο απφ ηα βάζε ησλ αηψλσλ. Ζ πιεζψξα απηή πνηθηιηψλ δίλεη 

κία κεγάιε γθάκα θξαζηψλ ηα νπνία έρνπλ δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά κεηαμχ ηνπο 

θαη κε βάζε απηά θαηεγνξηνπνηνχληαη, φπσο π.ρ. κε βάζε ην ρξψκα, ηε γιπθχηεηά 

ηνπο, ηελ πεξηεθηηθφηεηα ζε δηνμείδην ηνπ άλζξαθα θ.α.. 

ε παγθφζκηα θιίκαθα, ε ζπλνιηθή έθηαζε ακπειψλσλ ππνινγίδεηαη ζηα 

7.600 ρηιηάδεο εθηάξηα πεξίπνπ (ή 76 εθαηνκκχξηα ζηξέκκαηα). Ζ ΔΔ θαηέρεη ηηο 

κεγαιχηεξεο εθηάζεηο ακπειψλσλ, πνζνζηφ πεξίπνπ 50%, ζχκθσλα κε κειέηεο ηνπ 

2010, πνζνζηφ πνπ κεηαθξαζκέλν ζε θαζαξνχο αξηζκνχο αληηζηνηρεί ζε ζρεδφλ 

3.800 ρηιηάδεο εθηάξηα ή 38 εθαηνκκχξηα ζηξέκκαηα. Ζ Διιάδα βξίζθεηαη ζηελ 12
ε
 

ζέζε παγθνζκίσο κε πνζνζηφ 1,5% ησλ ζπλνιηθψλ εθηάζεσλ ακπειψλσλ. Απφ 

ρψξεο εθηφο ΔΔ, κεγάιν κεξίδην θαηέρεη ε Κίλα, κε πνζνζηφ 6,22% θέξλνληάο ηελ 

ζηελ ηέηαξηε ζέζε, θαζψο επίζεο θαη νη ΖΠΑ κε πνζνζηφ 5,2% αγγίδνληαο ηελ 

πέκπηε ζέζε (Γεκφπνπινο Γ. 2013). 

Δληφο ηεο ΔΔ, ε ρψξα κε ηηο κεγαιχηεξεο εθηάζεηο ακπειψλσλ είλαη ε 

Ηζπαλία, κε πνζνζηφ 15%, αθνινπζνχλ νη Γαιιία θαη Ηηαιία κε πνζνζηφ 11% 



 

έθαζηε. Οη ηξεηο απηέο ρψξεο ηα ηειεπηαία έηε κνλίκσο αληαγσλίδνληαη γηα ηελ 

πξσηηά ζηελ παξαγσγή νίλνπ, κε ηελ Ηζπαλία λα βξίζθεηαη ζπλήζσο ζηελ πξψηε 

ζέζε θαη ηηο άιιεο δχν ρψξεο λα ελαιιάζζνληαη κεηαμχ δεχηεξεο θαη ηξίηεο ζέζεο. 

Αλαιπηηθά ε ζπλνιηθέο εθηάζεηο ακπειψλσλ ηεο Διιάδαο, ηεο ΔΔ θαη παγθνζκίσο 

γηα πξνεγνχκελα έηε ζην Παξάξηεκα Α. 

 

3.2. ΟΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ 

Οη επηρεηξήζεηο νίλνπ ζηελ Διιάδα ρσξίδνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο: είλαη 

κηθξνχ/κεζαίνπ κεγέζνπο επηρεηξήζεηο θαη κεγάινπ κεγέζνπο. Οη κηθξνχ/κεζαίνπ 

κεγέζνπο ππεξηεξνχλ ζε αξηζκφ έλαληη ησλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ θαη, παξάγνπλ 

ηφζν ρχκα φζν θαη εκθηαισκέλν θξαζί δηαζέηνληάο ην ζηελ ηνπηθή αγνξά. Οη 

επηρεηξήζεηο απηέο έρνπλ αμηφινγε παξνπζία ζηελ αγνξά, έρνληαο θαζηεξψζεη 

πξντφληα πςειήο πνηφηεηαο θαη ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, 

νη κεγάινπ κεγέζνπο επηρεηξήζεηο θπξίσο εζηηάδνπλ ζηελ παξαγσγή εκθηαισκέλνπ 

θξαζηνχ (φρη ρχκα) θαη κάιηζηα, είλαη πεξηνξηζκέλεο πνζφηεηαο κε ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ην νπνίν δηαλέκεηαη ζηελ αγνξά κέζσ εηδηθεπκέλσλ εηαηξεηψλ θαη 

εθηεηακέλσλ δηθηχσλ δηαλνκήο, θαιχπηνληαο ζεκαληηθά κεξίδηα ηεο εγρψξηαο 

αγνξάο. Κάπνηεο απφ απηέο, δε, έρνπλ επεθηαζεί θαη ζε αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ. Οη 

επηρεηξήζεηο απηέο έρνπλ καθξνρξφληα παξνπζία ζηνλ θιάδν, ζχγρξνλεο 

νηλνπνηεηηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη δηαζέηνπλ ηζρπξά εκπνξηθά ζήκαηα. 

Πέξα απφ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, ππάξρνπλ θαη 

αξθεηνί αγξνηηθνί ζπλεηαηξηζκνί θαη ελψζεηο απηψλ, πνπ παξάγνπλ θαη θξαζί εθηφο 

ησλ ηπρφλ άιισλ πξντφλησλ πνπ παξάγνπλ, νη νπνίνη αληηπξνζσπεχνπλ ζεκαληηθφ 

θνκκάηη ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο. Οη ζπλεηαηξηζκνί, σο επί ην πιείζηνλ, παξάγνπλ 

ρχκα θξαζί θαη ην δηαζέηνπλ ζηελ νηλνβηνκεραλία. 

Γηα λα απνθηήζεη ν αλαγλψζηεο - κε ηε ρξήζε αξηζκψλ - κία ακπδξή εηθφλα 

γηα ηνλ θιάδν ηεο νηλνπνηίαο ζηελ Διιάδα, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ην 2005 

ππήξραλ 484 επηρεηξήζεηο πνπ παξήγαγαλ νίλν, ελψ ην 2010, πέληε ρξφληα αξγφηεξα, 

ηα νηλνπνηία έθηαζαλ ηα 680 ζε αξηζκφ, ρσξίο λα ζπκπεξηιακβάλνληαη νη 

ζπλεηαηξηζκνί. Δίλαη αμηφινγε ε αχμεζε θαηά πεξίπνπ 200 κνλάδεο ζηνλ θιάδν, θάηη 

πνπ αληηπξνζσπεχεη γξήγνξε αλάπηπμε ηεο νηλνπνηίαο. Ζ Διιάδα ηφηε παξήγαγε 

πεξηζζφηεξεο απφ 1500 εηηθέηεο νίλσλ. Απηφο ν αξηζκφο, βέβαηα, ίζρπε ζηελ αξρή, 

αθφκα, ηεο επηθείκελεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. 

 



 

3.3. ΓΗΚΣΤΟ ΓΗΑΝΟΜΖ 

Σα δίθηπα δηαλνκήο ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη ζπλάξηεζε ηνπ κεγέζνπο θαη ηεο 

δχλακήο ηνπο πξνο ηελ αγνξά. Οη κεγάιεο νηλνβηνκεραλίεο δηαζέηνπλ ηα δηθά ηνπο 

δίθηπα δηαλνκήο έρνληαο εληνπίζεη ηα ζεκεία ηεο αγνξάο ζηα νπνία πξέπεη θαη 

κπνξνχλ λα δηεηζδχζνπλ. Έηζη, ην πξντφλ απφ ηελ παξαγσγή απνζηέιιεηαη απ‟ 

επζείαο ζηα θπξηφηεξα ζεκεία ηεο «θξχαο» αγνξάο (εζηηαηφξηα, ηαβέξλεο, θαθεηέξηεο 

θιπ) αιιά θαη ηεο «δεζηήο» αγνξάο (κεγαιχηεξεο αιπζίδεο ζνχπεξ κάξθεη, θάβεο 

θιπ). 

Οη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, απφ ηελ άιιε, δελ έρνπλ δηθά ηνπο δίθηπα 

δηαλνκήο αιιά ην θπξηφηεξν θαλάιη ηνπο απνηεινχλ νη ρνλδξέκπνξνη, νη νπνίνη 

πξνκεζεχνληαη ην πξντφλ ζε ηηκή ρνλδξηθήο θαη ην δηαλέκνπλ ζηελ αγνξά. πλήζσο, 

νη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο δελ κπνξνχλ λα θαιχςνπλ κεγάιν κέξνο ηεο αγνξάο 

ζηα αζηηθά θέληξα, γη απηφ θαηεπζχλνληαη πεξηζζφηεξν ζηα λεζηά θαη ζηελ επαξρία. 

ηνλ θιάδν ηνπ νίλνπ, εθηφο απφ ηηο επηρεηξήζεηο παξαγσγήο, ππάξρνπλ θαη 

επηρεηξήζεηο εηζαγσγήο, νη νπνίεο εηζάγνπλ πξντφληα νίλνπ απφ ην εμσηεξηθφ, 

δηαλέκνληάο ηα ζηα ζεκεία πψιεζεο. Οξηζκέλεο απφ απηέο, έρνληαο έλα αξθεηά 

εθηεηακέλν δίθηπν δηαλνκήο, αλαιακβάλνπλ ηε δηαλνκή θαη εγρψξησλ νίλσλ ζηελ 

ειιεληθή αγνξά. 

Σέινο, ζηνλ θιάδν εκθαλίζζεθαλ θαη επηρεηξήζεηο πνπ εμεηδηθεχηεθαλ ζηελ 

δηαθίλεζε πνηνηηθψλ ειιεληθψλ θξαζηψλ απφ ην ρψξν ησλ ιεγφκελσλ «κηθξψλ 

παξαγσγψλ», βνεζψληαο έηζη ζηελ δηάδνζε θαη θαζηέξσζε απηήο ηεο θαηεγνξίαο 

πξντφλησλ. 

 

3.4. ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΟΗΝΧΝ 

Οη νίλνη ζηε ρψξα καο ηαμηλνκνχληαη ζε ηξεηο κεγάιεο θαηεγνξίεο: 

 ΠΟΠ (Πξνζηαηεπφκελε Ολνκαζία Πξνέιεπζεο). Ζ νπνία κε ηε ζεηξά 

ηεο πεξηιακβάλεη δχν ππνθαηεγνξίεο: 

 ΟΠΑΠ (Ολνκαζία Πξνέιεπζεο Αλσηέξαο Πνηφηεηαο) 

 ΟΠΔ (Ολνκαζία Πξνέιεπζεο Διεγρφκελε) 

Οη ΟΠΑΠ θαη ΟΠΔ ζα κπνξνχζαλ κε ηε ζεηξά ηνπο λα 

ραξαθηεξηζηνχλ σο: 

o «Γιπθχο Φπζηθφο» 

o «Φπζηθψο Γιπθφο» 



 

 ΠΓΔ (Πξνζηαηεπφκελε Γεσγξαθηθή Έλδεημε). ηελ θαηεγνξία απηή 

αλήθνπλ: 

 «Σνπηθνί Οίλνη» 

 «Οίλνη θαηά παξάδνζε» 

 Πνηθηιηαθνί Οίλνη. 

 Υσξίο έλδεημε ΠΟΠ ή ΠΓΔ. 

 

Γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ πξναλαθεξζέλησλ θαηεγνξηψλ απφ ηνλ αλαγλψζηε, 

αθνινπζεί πεξαηηέξσ αλάιπζε. 

Ξεθηλψληαο απφ ηα θξαζηά Π.Ο.Π., πξνέξρνληαη απφ απζηεξά θαζνξηζκέλε 

θαη αλαγλσξηζκέλε ακπεινπξγηθή δψλε, ελψ πξνζδηνξίδνληαη απζηεξά ε πνηθηιία, ε 

ηνπνζεζία, ε θαιιηεξγεηηθή ηερληθή, αθφκε θαη ε ζηξεκκαηηθή απφδνζε ηνπ 

ακπειηνχ. 

ζν γηα ηελ παξαγσγή νίλσλ ΠΓΔ, αθνινπζεί ειαθξψο επηφηεξεο 

πξνδηαγξαθέο απφ απηή ησλ ΠΟΠ. Χζηφζν, φζνλ αθνξά ηνπο Σνπηθνχο Οίλνπο 

ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο ζρεηηθά κε ηε γεσγξαθηθή πεξηνρή παξαγσγήο, 

ηελ θαηαγσγή ησλ ζηαθπιηψλ αιιά θαη ηηο πνηθηιίεο ακπέινπ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη. 

Οη νίλνη κε νλνκαζία «Καηά Παξάδνζε» αθνξνχλ δχν νίλνπο πνπ παξάγνληαη 

απνθιεηζηηθά ζηε γεσγξαθηθή επηθξάηεηα ηεο Διιάδαο, ηε Ρεηζίλα θαη ηε Βεξληέα 

Εαθχλζνπ. 

Οη Πνηθηιηαθνί Οίλνη είλαη κία λέα θαηεγνξία πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ ηελ 

ΔΔ, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηεί ν αληαγσληζκφο απφ ηηο απμαλφκελεο εηζαγσγέο 

νίλσλ απφ Σξίηεο Υψξεο θαη ε νπνία επηηξέπεη ζε νίλνπο πνπ δελ είλαη ΠΟΠ ή ΠΓΔ 

λα αλαγξάθνπλ ελδείμεηο ζρεηηθά κε ην έηνο ζπγθνκηδήο, ηηο νηλνπνηήζηκεο πνηθηιίεο 

ακπέινπ απφ ηηο νπνίεο παξαζθεπάδνληαη. Οη θνηλνηηθή λνκνζεζία πξνβιέπεη θαη εδψ 

απζηεξέο δηαηάμεηο γηα ηελ πηζηνπνίεζε ησλ νίλσλ. Χζηφζν, έσο ζήκεξα ην ειιεληθφ 

θξάηνο δελ έρεη ζεζπίζεη  αλάινγε εζληθή λνκνζεζία, κε απνηέιεζκα νη επηηξαπέδηνη 

νίλνη πνπ παξάγνληαη ζηελ Διιάδα λα κελ έρνπλ ην δηθαίσκα λα ζπκπεξηιεθζνχλ 

ζηελ θαηεγνξία ησλ πνηθηιηαθψλ νίλσλ. 

Σέινο, νη νίλνη ρσξίο ΠΟΠ ή ΠΓΔ, είλαη νη ππφινηπνη επηηξαπέδηνη νίλνη πνπ 

πξνέξρνληαη απφ πεξηνρέο θαη πνηθηιίεο πνπ δελ πιεξνχλ ηηο απζηεξέο πξνυπνζέζεηο 

πνπ θαζνξίδεη ν λφκνο γηα ηηο πξνεγνχκελεο θαηεγνξίεο, ρσξίο απηφ λα παξαπέκπεη 

θαη‟ αλάγθε ζε πνηνηηθή δηαθνξνπνίεζε (ICAP, 2010). 



 

χκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ζηελ Διιάδα θαη ζηελ ΔΔ, νη 

παξαγφκελνη νίλνη ππνρξενχληαη λα θέξνπλ κία εθ ησλ παξαπάλσ ελδείμεσλ. 

 

3.5. ΔΞΔΛΗΞΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΟΗΝΟΤ 

3.5.1. ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ 

Κάηη πνπ αλαθέξζεθε ζηελ αξρή ηεο κειέηεο, είλαη φηη ν θιάδνο ηεο 

νηλνπνηίαο άξρηζε λα απνθηά ζηαδηαθά ηε ζεκεξηλή ηνπ κνξθή απφ ηε δεθαεηία ηνπ 

‟60. Απφ ηφηε έσο ζήκεξα ε παξαγσγή νίλνπ δελ παξνπζηάδεη πνιχ κεγάιεο 

κεηαβνιέο, παξά κφλν απμνκεηψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη είηε κε θαηξηθέο ζπλζήθεο πνπ 

είραλ επηθξαηήζεη, είηε κε κεηαβνιή ζε θάπνηα ηηκή (πξψηεο χιεο, κέζσλ 

παξαγσγήο, ηηκήο εηζαγφκελνπ ζηαθπιηνχ θιπ) είηε κε άιινπο παξάγνληεο, φπσο ε 

κεηαβνιή ζηηο εμαγσγέο νίλνπ. Ζ Διιάδα είλαη κία αλεξρφκελε δχλακε ζηελ 

παξαγσγή ηνπ θξαζηνχ, φκσο ζε παγθφζκηνπο φξνπο παξαγσγήο είλαη πνιχ κηθξή. 

Αλαιπηηθφηεξα, θαηά ηα έηε 2000-2001 έσο θαη 2004-2005, ε εγρψξηα 

παξαγσγή θηλήζεθε αλνδηθά κε κέζν εηήζην ξπζκφ 7,3%. πγθεθξηκέλα, απφ ην 2002 

θη έπεηηα, ην ειιεληθφ θξαζί άξρηζε λα «ηαμηδεχεη» ζηηο ΖΠΑ. Δθείλε ηελ πεξίνδν, 

ινηπφλ, 2002-2004, ε παξαγσγή παξνπζίαζε αχμεζε κε κέζν φξν έηνπο 17,94%. ηε 

ζπλέρεηα, απφ ην 2004 έσο ην 2011, ν θιάδνο παξνπζίαζε ζπλερή κείσζε παξαγσγήο 

– κε εμαίξεζε ηελ πεξίνδν 2007-2008 –, κε ηε κεγαιχηεξε πνζνζηηαία πηψζε ην έηνο 

2009, νπφηε θαη «ρηχπεζε» ε θξίζε ηελ ειιεληθή νηθνλνκία. Σν 2010, φκσο, ε 

Διιάδα είρε αλέβεη ζηελ έθηε ζέζε φζνλ αθνξά ηελ παξαγσγή νίλνπ, θαη βξηζθφηαλ 

κεηά ηηο ρψξεο Γαιιία. Ηηαιία, Ηζπαλία, Γεξκαλία θαη Πνξηνγαιία, κε κέζε εηήζηα 

παξαγσγή 3-3,5 εθαηνκκχξηα Hl (ICAP, 2010). Απφ ηε ζπλνιηθή παξαγσγή ηεο 

Δπξψπεο, ην 2,5% αληηζηνηρεί ζηελ ειιεληθή παξαγσγή θξαζηνχ. 

Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε απφ ηνλ αλαγλψζηε, αθνινπζεί αλαιπηηθφο 

πίλαθαο πνπ απεηθνλίδεη ηελ ειιεληθή παξαγσγή γηα ηα έηε 1990-2015: 

 

 

 

 

 

 

 



 

Πίλαθαο 3.5.1.1.: Διιεληθή νηλνπαξαγσγή 1990-2015 (ζε 1000 hl) 

 

 

Δπίζεο, ζηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδεηαη δηαγξακκαηηθά θαη ε κεηαβνιή αλά ηα 

έηε ηεο νηλνπαξαγσγήο ζηελ Διιάδα (ζηνλ θάζεην άμνλα παξνπζηάδεηαη ε 

πνζνζηηαία κεηαβνιή): 

 

Γηάγξακκα 3.5.1.1.: Μεηαβνιή ζηελ ειιεληθή νηλνπαξαγσγή 1990-2015 

 

Πεγή: Τπνπξγείν Γεσξγίαο 
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Απφ ηνπο ηχπνπο θξαζηνχ πνπ παξάγνληαη ζηε ρψξα καο, ην κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ αληηπξνζσπεχνπλ νη ιεπθνί νίλνη (ζπλήζσο 65-70%), ζηνπο νπνίνπο 

πεξηιακβάλεηαη θαη ε ξεηζίλα. Σα εξπζξά θξαζηά θαιχπηνπλ πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 

30%-35%, ελψ ην ππφινηπν αληηζηνηρεί ζηα εξπζξσπά (ξνδέ). πγθεθξηκέλα, θαηά ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα 1988-2009 ε παξαγσγή ηνπο αληηπξνζσπεχεηαη κε πνζνζηά 65,6% 

έσο 80,3%. Ζ ζπλνιηθή παξαγσγή ιεπθψλ νίλσλ ηεο πεξηφδνπ 2008/09 αλήιζε ζε 

2.595 ρηι. HL, ελψ γηα ηελ πεξίνδν 2009/10 δε μεπέξαζε ηηο 2.410 HL, κεησκέλε 

θαηά 7,1%. Αληίζηνηρα, νη εξπζξνί θαη εξπζξσπνί νίλνη θάιπςαλ κεξίδηα απφ 19,7% 

σο 34,4% ην εμεηαδφκελν δηάζηεκα. Σν 2008/09 παξήρζεζαλ 1.260 ρηι. HL εξπζξψλ 

θαη εξπζξσπψλ νίλσλ, ελψ κεηψζεθαλ γηα ηελ πεξίνδν 2009/10 (ΤΠΑΑΣ
3
, 2010). 

ην Παξάξηεκα Β παξαηίζεηαη πίλαθαο θαη δηάγξακκα κε ηε ζπλνιηθή παξαγσγή 

νίλνπ ηεο Διιάδαο γηα ηα έηε 1989-2013 θαη 1990-2014 αληίζηνηρα, φπσο θαη ε 

παξαγσγή γηα θάζε θαηεγνξία νίλνπ γηα ηα έηε 2000-2012 (Πίλαθαο Β1, Γηάγξακκα 

Β1, Πίλαθαο Β3). 

ηελ Διιάδα, έρεη γίλεη επαλάζηαζε ζηνλ θιάδν ηνπ θξαζηνχ ηηο δχν 

ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, κε ζηξνθή ζηελ πνηφηεηα θαη πξνζπάζεηεο δηαρψξηζεο ηνπ 

θαινχ θξαζηνχ απφ ηε θζελή ξεηζίλα ζηε ζπλείδεζε ηνπ θαηαλαισηή. χκθσλα κε 

ηα πην πξφζθαηα ζηνηρεία γηα ηελ ειιεληθή παξαγσγή νίλνπ κε ηελ θαηαγξαθή πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 31 Ηνπιίνπ 2015, ηα απνζέκαηα ζε θξαζί βξίζθνληαλ ζε έλα 

απφ ηα πην ρακειά ηζηνξηθά επίπεδα (θάηη ιηγφηεξν απφ 1,4 εθαηνκκχξηα hl), θάηη 

πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ πνιχ κηθξή θεηηλή παξαγσγή ζε ζηαθχιη ιφγσ θαηξηθψλ 

ζπλζεθψλ. πλεπψο, είλαη έληνλε ε αλάγθε ησλ νηλνπνηψλ γηα ηξνθνδφηεζε κε 

πξψηε χιε. Με ηφζν πεξηνξηζκέλε παξαγσγή, φκσο, ζα πεξίκελε θαλείο κία αχμεζε 

ζηελ ηηκή ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο, θάηη πνπ δε ζπλέβε. Οη ηηκέο ηνπ θξαζηνχ 

παξέκεηλαλ ζηα επίπεδα ηνπ 2014, θάηη πνπ νδεγεί ζηγά-ζηγά ηνπο νηλνπαξαγσγνχο 

ζε νηθνλνκηθέο δπζπξαγίεο. Ζ δηαηήξεζε ησλ ηηκψλ ζε απηά ηα επίπεδα, δελ 

δηθαηνινγείηαη κε ηελ νηθνλνκηθή θξίζε νχηε ηα capital controls, αθνχ ππήξραλ 

πεξηνρέο ζηηο νπνίεο ε ηηκή απμήζεθε παξά ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγήο (π.ρ. 

Ακχληαην, Αγρίαινο θ.α.) θαη, πεξηνρέο ζηηο νπνίεο ε ηηκή κεηψζεθε παξά ηε κείσζε 

ηεο παξαγσγήο (π.ρ. Αραΐα, Κξήηε θ.α.) (ΤΠΑΑΣ, 2015). 

 

                                                           
3 ΤΠΑΑΣ: Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ 
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ζνλ αθνξά ηελ παγθφζκηα παξαγσγή νίλνπ, απφ ηα ηειεπηαία έηε 

θπκαίλεηαη απφ πεξίπνπ 270 εθαηνκκχξηα hl έσο θαη 285 εθαηνκκχξηα hl. Γηα 

παξάδεηγκα, ην 2009 ε παξαγσγή είρε αγγίμεη ην πνζφ ησλ 271 πεξίπνπ 

εθαηνκκπξίσλ hl, ελψ ην 2011 είρε ζθαξθαιψζεη ζηα 285 εθαηνκκχξηα hl. 

Σειεπηαίεο κεηξήζεηο έρνπλ δείμεη φηη ε παγθφζκηα παξαγσγή πιεζηάδεη ηα 272 

εθαηνκκχξηα hl, πξαγκαηνπνηψληαο αχμεζε θαηά 2% ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν 

έηνο. 

Καηά ηα έηε 2009-2011, ε θαηάηαμε ζηηο επείξνπο ζχκθσλα κε ηελ παξαγσγή 

έρεη σο εμήο: 

Πξψηε έξρεηαη ε Δπξψπε, κε ην κεγαιχηεξν πνζφ παξαγσγήο νίλνπ, πνπ ν 

κέζνο φξνο ηξηεηίαο αγγίδεη ηα 173.491.579,8 hl. Αθνινπζεί ε Νφηηνο Ακεξηθή, ε Β. 

Ακεξηθή (ζπλνιηθά ε Ακεξηθή θαηέρεη ην 17% ηεο παγθφζκηαο παξαγσγήο νίλνπ), ε 

Αζία, ε Χθεαλία θαη, ηέινο, ε Αθξηθή. Ζ παξαγσγή ησλ Ζπείξσλ ζε λνχκεξα, 

απεηθνλίδεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

 

Πίλαθαο 3.5.2.1.: Παξαγσγή θξαζηνχ αλά ηηο Ζπείξνπο (2010-2011) (ζε hl) 

Ήπεηξνο  / Έηνο 2009 2010 2011 Μ.Ο ηξηεηίαο 

1. Δπξψπε 172.545.050,1 171.535.531,1 176.394.158,3 173.491.579,8 

2. Ν. Ακεξηθή 26.133.867,7 33.108.046,1 35.571.242,5 31.604.385,43 

3. Β. Ακεξηθή 27.885.771,5 27.104.208,4 28.421.843,7 27.803.941,2 

4. Αζία 18.770.641,3 19.351.913,8 19.484.559,1 19.202.371,4 

5. Χθεαλία 13.499.969,9 13.265.090,2 13.106.212,4 13.290.424,17 

Κόζκνο 270.759.108,2 275.243.056,1 284.359.789,6 276.787.318 
Πεγή: http://faostat3.fao.org/download/FB/BC/E 

Ζ ΔΔ εθηφο απφ ηελ πξψηε ζέζε ζε εθηάζεηο ακπειψλσλ παγθνζκίσο, θαηέρεη 

ηελ πξψηε ζέζε θαη ζηελ παξαγσγή νίλνπ (Γεληθή Γηεχζπλζε Γεσξγίαο, 2004), 

αληηπξνζσπεχνληαο ην 60% ηεο παγθφζκηαο παξαγσγήο (κέζνο φξνο ηξηεηίαο 2009-

2011: 158.595.828,3 hl). Ζ ρψξα ηεο ΔΔ κε ηε κεγαιχηεξε παξαγσγή θξαζηνχ γηα ην 

2015 είλαη ε Ηηαιία, κε παξαγσγή 48.869.000 hl. Αθνινπζνχλ νη Γαιιία θαη Ηζπαλία 

κε 47.373.000 hl θαη 36.600.000 hl αληίζηνηρα. Ζ ζεηξά απηή δελ πξνθαιεί θακία 

έθπιεμε ζηνπο γλψζηεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο νηλνπνηίαο, θαζψο νη ηξεηο απηέο ρψξεο 

είλαη θαηά θφξνλ απηέο κε ηε κεγαιχηεξε παξαγσγή ζηελ Δπξψπε, εδψ θαη πνιιά 
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 Οη πνζφηεηεο έρνπλ αληιεζεί απφ: http://faostat3.fao.org/download/FB/BC/E (έρνπλ κεηαηξαπεί ζε Hl) 

http://faostat3.fao.org/download/FB/BC/E
http://faostat3.fao.org/download/FB/BC/E


 

ρξφληα (ΚΔΟΟΔ
5
, 2015). ην Παξάξηεκα Β αθνινπζεί ζρεηηθφο πίλαθαο κε ηελ 

παξαγσγή νίλνπ ζε επηιεγκέλεο, νηληθνχ ελδηαθέξνληνο ρψξεο, γηα ηα έηε 2009-2011 

(Πίλαθαο Β2). 

πγθεθξηκέλα, νη πξψηεο εθηηκήζεηο γηα ηε θεηηλή παξαγσγή ζηε Γαιιία 

αλακέλεηαη λα είλαη 46,5 εθαηνκκχξηα εθαηφιηηξα νίλνπ (χκθσλα κε ην Σκήκα 

ηαηηζηηθήο θαη Πξνβιέςεσλ). Ο φγθνο απηφο ζα είλαη ειαθξά απμεκέλνο ζε ζρέζε 

κε ηνλ φγθν ησλ ηειεπηαίσλ πέληε εηψλ (+2%) (ΚΔΟΟΔ, 2015). 

 

Πίλαθαο 3.5.2.2.: Οη 3 πξψηεο ρψξεο παξαγσγήο νίλνπ ζηελ ΔΔ (2014-2015) 

(πνζφηεηα ζε hl) 

 

Πεγή: faostat 

 

Απφ ηηο ρψξεο κε αλεξρφκελε παξαγσγή νίλνπ, ε Αξγεληηλή θαη ε Κίλα 

παξάγνπλ παξφκνηεο πνζφηεηεο νίλνπ, αιιά ηελ ηξηεηία 2009-2011 ε Κίλα 

πξνεγήζεθε ηεο Αξγεληηλήο κε κέζν φξν παξαγσγήο πεξίπνπ 16 εθαηνκκχξηα hl, 

έλαληη 15 εθαηνκκπξίσλ hl ηεο Αξγεληηλήο. Ζ δεχηεξε, θαηά ην 2015 

πξαγκαηνπνίεζε κία κηθξή πηψζε, παξάγνληαο 13.358.000 hl. Μέζα ζηα επφκελα 

ρξφληα αλακέλεηαη αικαηψδεο αλάπηπμε ηεο παξαγσγήο νίλνπ ζηελ Κίλα, δεδνκέλνπ 

φηη ηα ακπέιηα απαηηνχλ 4-5 ρξφληα έσο φηνπ δψζνπλ ζνδεηά, ζπλ φηη 

πξαγκαηνπνηήζεθε έλσζε 17 θηλέδηθσλ νξγαληζκψλ νίλνπ (CWAA – China Wine 

Associations Alliance) ψζηε λα απμεζνχλ νη εγρψξηεο πσιήζεηο, αιιά θαη λα δηαδνζεί 

ε θνπιηνχξα ηνπ θξαζηνχ. Δπίζεο, ε Υηιή είλαη κία ρψξα κε πνιχ κεγάιε θαη 

αλεξρφκελε παξαγσγή, ε νπνία ην 2015 παξνπζίαζε αχμεζε 23% ζε ζρέζε κε ηελ 

πξνεγνχκελε ρξνληά (8.700.000 hl). ε παξφκνηα επίπεδα κε ηε Υηιή θπκαίλεηαη θαη 

ε Απζηξαιία, ηεο νπνίαο ε πνξεία παξαγσγήο είλαη ζρεηηθά ζηαζεξή κέρξη θαη 

ζήκεξα. Σε κεγαιχηεξε αχμεζε ζηελ παξαγσγή θξαζηνχ απφ φιεο ηηο ρψξεο πνπ 

εμεηάζηεθαλ, ηελ παξνπζίαζε ε Γεκνθξαηία ηεο Σζερίαο, κε πνζνζηφ 42%. 

 

 

                                                           
5 ΚΔΟΟΔ: Κεληξηθή πλεηαηξηζηηθή Έλσζε Ακπειννηληθψλ Πξντφλησλ, www.keosoe.gr 



 

4. ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ ΟΗΝΟΤ 

 

4.1. ΔΓΥΧΡΗΑ ΑΓΟΡΑ 

Ζ αγνξά ηνπ θξαζηνχ, γεληθά, πεξηιακβάλεη θπξίσο ηνπο ρψξνπο δηαζθέδαζεο 

θαη εζηίαζεο, αιιά πξννξίδεηαη θαη γηα νηθηαθή θαηαλάισζε. Υσξίδεηαη ζηελ 

ιεγφκελε «δεζηή αγνξά» πνπ είλαη ηα ζνχπεξ κάξθεη, νη θάβεο θαη νπνηνδήπνηε άιιν 

θαηάζηεκα δηαζέηεη εηηθέηεο θξαζηνχ πξνο αγνξά απφ ηνπο θαηαλαισηέο θαη, ζηε 

«θξχα αγνξά» πνπ είλαη νη ρψξνη εζηίαζεο (εζηηαηφξηα, ηαβέξλεο, κπαξ θ.α.) φπνπ ν 

θαηαλαισηήο κπνξεί λα θαηαλαιψζεη δηάθνξεο εηηθέηεο θξαζηνχ. Ζ δηαλνκή ησλ 

πξντφλησλ πξαγκαηνπνηείηαη θαηά θχξην ιφγν κέζσ ρνλδξεκπφξσλ θαη 

αληηπξνζψπσλ, ελψ ηα ζνχπεξ κάξθεη θαη νη θάβεο απνηεινχλ ηα βαζηθφηεξα ζεκεία 

ιηαληθήο πψιεζεο. 

Γεληθά, ε πνξεία ηεο θαηαλάισζεο νίλνπ ζηελ Διιάδα είλαη απμεηηθή απφ ηελ 

πεξίνδν 1995/96 έσο θαη ην 2010/11 εθηφο ειαρίζησλ πεξηπηψζεσλ πνπ εκθάληζε 

κείσζε. Δμάιινπ, αμίδεη λα ηνληζηεί φηη έλα πνιχ κεγάιν πνζνζηφ (πεξίπνπ 90%) 

απφ ηελ παξαγσγή νίλνπ θαηαλαιψλεηαη εγρσξίσο. Μία έξεπλα πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2008 απφ ηελ εηαηξεία GPO
6
 θαη ην ΤΠΑΑΣ, έδεημε φηη ν 

Έιιελαο θαηαλαισηήο φηαλ πξφθεηηαη λα επηιέμεη αλάκεζα ζηα αιθννινχρα πνηά, 

έρεη ζαλ πξψηε επηινγή ηνπ ην θξαζί, αλεμάξηεηα απφ ην θχιν ηνπ, ηελ ειηθία ηνπ, 

ην επίπεδν ηεο κφξθσζήο ηνπ, ηεο εηζνδεκαηηθήο θαηάζηαζεο θαη ηνπ ηφπνπ 

θαηνηθίαο ηνπ. πγθεθξηκέλα, ε έξεπλα έδεημε φηη απφ ηνλ πιεζπζκφ ηεο Διιάδαο, ην 

κεγάιν πνζνζηφ ησλ 63,1% θαηαλαιψλνπλ αιθννινχρα πνηά, ην 16% φρη θαη ην 

ππφινηπν 20,8% δήισζε φηη θαηαλαιψλεη αιθννινχρα πνηά κφλν ζε εηδηθέο 

πεξηπηψζεηο. Απφ φζνπο δειψζεθε φηη θαηαλαιψλνπλ αιθνφι, νη 54,9% πξνηηκνχλ 

θξαζί, νη 20,4% κπχξα, νη 7,9% ηζίπνπξν ή νχδν, νη 7% νπίζθη θαη νη 7,3% ινηπά 

αιθννινχρα πνηά (βφηθα, ηδηλ, ξνχκη, θ.α.). 

Δπίζεο, ε θαηαλάισζε ηνπ θξαζηνχ δηαθνξνπνηείηαη φζνλ αθνξά ην ρχκα 

θξαζί θαη ην εκθηαισκέλν. Απφ φηη θαίλεηαη, ν Έιιελαο θαηαλαισηήο πξνηηκά ην 

ρχκα θξαζί έλαληη ηνπ εκθηαισκέλνπ γηα ηε δηαζθέδαζή ηνπ, κε πνζνζηφ πξνηίκεζεο 

ηνπ πξψηνπ πεξίπνπ 60% θαη ζπλεπψο ηνπ δεχηεξνπ θνληά ζην 40%. Να ζεκεησζεί 

φηη ζηελ θαηεγνξία ρχκα θξαζί αλήθνπλ θαη νη ζπζθεπαζίεο αζθψλ πνπ ζπλαληψληαη 

                                                           
6 GPO: Ζ G.P.O. είλαη Αλψλπκε εηαηξία έξεπλαο, επηθνηλσλίαο, κειεηψλ θαη ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ απεπζχλεηαη ζε 

ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο, δεκφζηεο επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνχο, θνηλσληθνχο θνξείο θαη επαγγεικαηηθέο ελψζεηο, πνιηηηθά 
θφκκαηα θαη πξνζσπηθφηεηεο. 



 

ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηα ξάθηα ησλ ζνχπεξ κάξθεη. Αμηνζεκείσην είλαη φηη ε 

θαηαλάισζε εηζαγφκελνπ θξαζηνχ θπκαίλεηαη ζηα 5% κε 8%, δηφηη ε εγρψξηα 

παξαγσγή θαιχπηεη ηε δήηεζε ησλ θαηαλαισηψλ. ρεηηθά κε ηνπο ηχπνπο ηνπ νίλνπ, 

ζεκεηψλεηαη φηη ηα επηηξαπέδηα θξαζηά θαιχπηνπλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο 

ζπλνιηθήο αγνξάο, ελψ ηα θξαζηά Ολνκαζίαο Πξνέιεπζεο Αλψηεξεο Πνηφηεηαο 

(ΟΠΑΠ) εθηηκάηαη φηη αληηπξνζσπεχνπλ κεξίδην ηεο ηάμεο ηνπ 10%-12% (ICAP, 

2010). Δπηπξνζζέησο, κία ηάζε πνπ επηθξαηεί ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηελ εγρψξηα 

αγνξά νίλνπ, είλαη ε δηάζεζε απφ super markets θξαζηψλ ηδησηηθήο εηηθέηαο, σο επί 

ην πιείζηνλ ειιεληθήο παξαγσγήο θαη ζε εμαηξεηηθά αληαγσληζηηθέο ηηκέο. 

Παξαηεξνχκε, φηη παξά ηελ νηθνλνκηθή θξίζε πνπ έθαλε ηελ εκθάληζή ηεο ην 

2009 θαη πξνθάιεζε κείσζε ζηελ παξαγσγή νίλνπ, ε θαηαλάισζή ηνπ ζηελ Διιάδα 

θαηά απηφ ην έηνο θαη ην επφκελν, αλήιζε ζε 3,2 εθαηνκκχξηα hl. ρη κφλν ε θξίζε 

δελ επεξέαζε αξλεηηθά ηελ θαηαλάισζε θξαζηνχ, αιιά πξνθάιεζε θαη αχμεζή ηεο 

θαηά 15% ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά. Ο ιφγνο είλαη φηη ην θξαζί 

πξνζέιθπζε ην θαηαλαισηηθφ θνηλφ ησλ πην βαξέσλ πνηψλ (φπσο νπίζθη, βφηθα, ηδηλ 

θιπ.) πνπ, ζπλήζσο, είλαη θαη αθξηβφηεξα. 

 

4.2. ΠΑΓΚΟΜΗΑ ΑΓΟΡΑ 

Ζ παγθφζκηα θαηαλάισζε ραξαθηεξίδεηαη γεληθά ζηαζεξή. πγθεθξηκέλα, ην 

έηνο 2007 ππνινγίζηεθε ζηα 240,6 εθαηνκκχξηα hl, ελψ ην έηνο 2010 πιεζίαζε ζηα 

238 εθαηνκκχξηα hl (Κ. Πέηξνπ, 2012). Απφ ηφηε, φκσο, έσο ην 2014, ζχκθσλα κε 

κειέηε ηεο Vinexpo
7
 ζε ζπλεξγαζία κε ηελ αγγιηθή εηαηξεία εξεπλψλ IWSR, ε 

θαηαλάισζε θξαζηνχ ζε παγθφζκην επίπεδν έβαηλε ζπλερψο απμαλφκελε, 

πξαγκαηνπνηψληαο αχμεζε θαηά 2,7%. Δπηπιένλ, κία άιιε κειέηε απφ ηελ ίδηα 

εηαηξεία πξνβιέπεη φηη ζην κέιινλ, θαη ζπγθεθξηκέλα θαηά ηελ επφκελε πεληαεηία, ε 

θαηαλάισζε θξαζηνχ ζα απμεζεί πεξαηηέξσ, αγγίδνληαο ην πνζνζηφ αχμεζεο 3,5%, 

κεγαιχηεξν απφ απηφ ηεο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ. ε απηφ βνήζεζε ε ηαρεία 

αλάπηπμε ζηελ παξαγσγή θξαζηνχ ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ, ηεο Κίλαο αιιά θαη 

ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ, πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ αχμεζε ησλ ζπλνιηθψλ 

απνζεκάησλ θξαζηνχ θαη άξα εληζρχνπλ θαη ηελ θαηαλάισζή ηνπ. 

Ζ Δπξψπε θαηαλαιψλεη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηεο παγθφζκηαο παξαγσγήο, 

ην νπνίν θαηά ην έηνο 2007 είρε αγγίμεη ην 67%. ηελ αγνξά απηή ππάξρεη ζπλερήο 

                                                           
7 Γηεζλήο έθζεζε θξαζηνχ θαη πνηψλ. 



 

αλάπηπμε, αθφκα θη αλ πξαγκαηνπνηείηαη κε αξγνχο ξπζκνχο. Πην ζπγθεθξηκέλα, έσο 

ηψξα ε Γαιιία θαηέρεη ηελ πξψηε ζέζε ζηελ θαηαλάισζε εξπζξνχ νίλνπ θαη, 

αληίζηνηρα, ε γεηηνληθή Ηηαιία ηελ πξψηε ζέζε ζηελ θαηαλάισζε ιεπθνχ νίλνπ. 

Δπίζεο, αλαπηπζζφκελεο αγνξέο θαη κε κεγάιε δπλακηθή ζεσξνχληαη απηέο 

ησλ ΖΠΑ, ηεο Αξγεληηλήο θαη ηεο Κίλαο, ζηηο νπνίεο ε θαηαλάισζε κάιινλ ζα 

εθηνμεπζεί θαηά ηελ επφκελε πεξίνδν κειέηεο (2015-2020) ηεο Vinexpo. Δηδηθά ε 

αγνξά ησλ ΖΠΑ θαη ηεο Κίλαο, θαηαηάζζνληαη ζηηο πξψηεο 10 πην θαηαλαισηηθέο 

αγνξέο θξαζηνχ ζε φγθν (ΠΑΔΓΔ
8
, 2015). 

χκθσλα κε έξεπλα ηεο Τπεξεζίαο Πιεξνθνξηψλ ηνπ Wine Intelligence, νη 

ηέζζεξηο πην ειθπζηηθέο αγνξέο θξαζηνχ γηα ην 2015 είλαη θαηά ζεηξά νη ΖΠΑ, ε 

Γεξκαλία, ε Ηαπσλία θαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην. Υαξαθηεξηζηηθφ ησλ δχν πξψησλ 

αγνξψλ είλαη ε εχξσζηε νηθνλνκία ηνπο θαη ν κεγάινο φγθνο εκπνξίνπ ηνπ θξαζηνχ 

απφ θαη πξνο απηέο. Οη ΖΠΑ, δε, αλακέλεηαη λα θαηέρνπλ ηελ πξσηηά γηα δέθα αθφκα 

ζπλερή έηε. Ζ Ηαπσλία, απφ ηελ άιιε πιεπξά ηνπ πιαλήηε, ζεσξείηαη ε πην ψξηκε 

αγνξά θξαζηνχ ηεο Αζίαο. πλαγσλίζηεθε κε ηελ Κίλα γηα ηε ζέζε απηή, αιιά 

χζηεξα απφ κία ππνηίκεζε ηνπ θηλεδηθνχ λνκίζκαηνο (γνπάλ) θαη θάπνηεο 

απαγνξεχζεηο σο πξνο ηα αγαζά πνιπηειείαο εληφο ηεο Κίλαο, ε Ηαπσλία θαηάθεξε λα 

αλειηρζεί (ΔΝΟΛΟΓΗΑ
9
, 2015). 

Γηεπθξηληζηηθά, νη εηδηθνί πηζηεχνπλ φηη, γεληθά, ε αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο 

θξαζηνχ νθείιεηαη ζηελ αχμεζε ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ, θαη φρη ζηελ θαηά 

θεθαιήλ αχμεζε ηεο θαηαλαιψζηκεο πνζφηεηαο. 

 

4.3. ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΣΖ ΕΖΣΖΖ 

Οξηζκέλνη απφ ηνπο θπξηφηεξνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ δήηεζε ηνπ 

νίλνπ είλαη ε ηηκή ηνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ην δηαζέζηκν εηζφδεκα ησλ θαηαλαισηψλ, νη 

δηαηξνθηθέο ζπλήζεηέο ηνπο, ε επνρηθφηεηα, ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά, ε κφδα 

θαη ν ηνπξηζκφο (ΔΤΔ
10

). 

Πην αλαιπηηθά, ηπρφλ κεηαβνιέο ηεο ηηκήο, δελ επεξεάδνπλ δξαζηηθά ηε 

ζπλνιηθή δεηνχκελε πνζφηεηα ηνπ θξαζηνχ. Απηφ πνπ ζα αιιάμεη κε κία αχμεζε ηεο 

ηηκήο, είλαη ε κεηαθχιεζε ησλ θαηαλαισηψλ ζε θζελφηεξα θξαζηά, φπσο είλαη απηά 

                                                           
8 ΠΑΔΓΔ: Παλειιήληα πλνκνζπνλδία Δλψζεσλ Γεσξγηθψλ πλεηαηξηζκψλ. Ζ ΠΑΔΓΔ είλαη ην θεληξηθφ ζπληνληζηηθφ 

φξγαλν ησλ αγξνηηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ θαη ε δηνίθεζε ηεο (δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην θαη γεληθή ζπλέιεπζε) πξέπεη λα εθιέγεηαη 
απφ παλειιήλην ζπλέδξην αληηπξνζψπσλ πνπ πξνθχπηνπλ κε άκεζε θαη θαζνιηθή ςεθνθνξία κεηαμχ ησλ ζπλεηαηξηζηψλ φιεο 

ηεο Υψξαο. 
9 ΔΝΟΛΟΓΗΑ: ειεθηξνληθφ πεξηνδηθφ πνπ αθνξά ην θξαζί (http://www.oinologia.com.gr/publications/e-nologia). 
10 ΔΤΔ: Δζληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία Διιάδνο 



 

πνπ πσινχληαη ρχκα, θαη φρη εκθηαισκέλα. Απηφ νθείιεηαη ζηελ επξεία δηάδνζε ηνπ 

θξαζηνχ ζε φια ηα εηζνδεκαηηθά ζηξψκαηα, αιιά θαη ζηελ χπαξμε πνιιψλ ηχπσλ 

θξαζηνχ ζε κία επξεία πνηθηιία ηηκψλ. 

Αληίζηνηρα, ζε ζπλζήθεο κείσζεο ηνπ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο, φπσο ηα 

ηειεπηαία έηε πνπ ζηελ Διιάδα ππάξρεη νηθνλνκηθή θξίζε, ν θαηαλαισηήο επηιέγεη 

θζελφηεξα πνηά, φπσο θξαζί, κπχξα, νχδν θαη ηζίπνπξν, έλαληη αθξηβφηεξσλ πνηψλ 

φπσο νπίζθη, βφηθα θ.α.. Χζηφζν, αθφκα θαη ε θαηαλάισζε θξαζηνχ επεξεάδεηαη 

απφ κία ηέηνηα νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, αθνχ κεηψλεηαη ε θαηαλάισζή ηνπ ζε ρψξνπο 

ςπραγσγίαο/εζηίαζεο (θξχα αγνξά), είηε ιφγσ πεξηνξηζκνχ ησλ εμφδσλ εθηφο νηθίαο, 

είηε ιφγσ ππνθαηάζηαζεο κε άιια θζελφηεξα πξντφληα, ελψ ηαπηφρξνλα νη 

νηλνπαξαγσγνί δηνρεηεχνπλ ηα πξντφληα ηνπο πεξηζζφηεξν ζε θάβεο θαη ζνχπεξ 

κάξθεη (δεζηή αγνξά). Καηά θνηλή εθηίκεζε, ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε ηεο 

δήηεζεο ζηνπο ρψξνπο εζηίαζεο δηαδξακαηίδεη ε ηηκή δηάζεζεο, ε νπνία ζε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο ιεηηνπξγεί αλαζηαιηηθά γηα ηα εκθηαισκέλα θξαζηά θαη νδεγεί ζε 

ππνθαηάζηαζή ηνπο απφ άιια πνηά. 

εκαληηθή επίδξαζε ζηελ θαηαλάισζε νίλνπ έρνπλ ηα θαηαλαισηηθά 

πξφηππα θαη νη δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο. Σα ηειεπηαία έηε πιεζαίλνπλ ηα 

απνηειέζκαηα εξεπλψλ πνπ απνδεηθλχνπλ ηηο επεξγεηηθέο επηδξάζεηο ηφζν ηνπ 

θφθθηλνπ φζν θαη ηνπ ιεπθνχ θξαζηνχ ζηελ πγεία. Σν παξαπάλσ ζε ζπλδπαζκφ κε ηε 

ζηξνθή ησλ θαηαλαισηψλ πξνο ηελ πγηεηλή δηαηξνθή, έρνπλ σο απνηέιεζκα ηε 

ζεηηθή πξνδηάζεζε ηνπ θαηαλαισηή απέλαληη ζην θξαζί θαη ηελ αχμεζε ηεο 

θαηαλάισζεο. Χζηφζν, ππάξρεη θαη ε άιιε πιεπξά, εθείλε ηεο επέθηαζεο ηνπ ηνκέα 

ησλ εζηηαηνξίσλ γξήγνξεο εζηίαζεο (fast food), αιιά θαη γεληθφηεξα ηνπ ζεκαληηθνχ 

πεξηνξηζκνχ ηνπ δηαζέζηκνπ ρξφλνπ γηα γεχκαηα (ιφγσ ησλ έληνλσλ ξπζκψλ ηνπ 

ζχγρξνλνπ ηξφπνπ δσήο), ηα νπνία επηδξνχλ αξλεηηθά ζηελ δήηεζε θξαζηνχ θαη 

επλννχλ ππνθαηάζηαηα πξντφληα (κπχξα, αλαςπθηηθά θ.ά.). Παξφιαπηά, ε 

επεξγεηηθή δξάζε πνπ θαίλεηαη λα έρεη ην θξαζί ζηελ πγεία, ζηα πιαίζηα ελφο 

ηζνξξνπεκέλνπ δηαηηνινγίνπ, επηδξά ζεηηθά ζηε δήηεζή ηνπ, θαη εμηζνξξνπεί ηελ 

αξλεηηθή επίδξαζε ησλ παξαπάλσ παξαγφλησλ. 

Δπηπιένλ, ην θξαζί είλαη έλα πξντφλ πνπ ζηελ Διιάδα παξνπζηάδεη 

επνρηθφηεηα, θαζψο ε πεξίνδνο πςειήο θαηαλάισζεο μεθηλά ηνλ Οθηψβξην θάζε 

έηνπο θαη δηαξθεί πεξίπνπ 7 κήλεο κέρξη ην Μάην. Σν θαηλφκελν απηφ νθείιεηαη 

θπξίσο ζην φηη, ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο εμαηηίαο ηεο αχμεζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο νη 

θαηαλαισηέο ζηξέθνληαη ζε ππνθαηάζηαηα πξντφληα θαη θπξίσο ηε κπχξα ή ηα 



 

αλαςπθηηθά. Ζ επνρηθφηεηα επεξεάδεη θαη ηε δήηεζε ζε ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο 

ηνπ θξαζηνχ, κηαο θαη ην θαινθαίξη πξνηηκάηαη ν ιεπθφο νίλνο απφ ηνλ θφθθηλν. Ζ 

δήηεζε ηνπ θξαζηνχ απμάλεηαη θπξίσο θαηά ηελ πεξίνδν ησλ ενξηψλ, αθνχ είλαη 

απαξαίηεην ζπλνδεπηηθφ γηα ηα ενξηαζηηθά γεχκαηα αιιά θαη θαηάιιειε επηινγή σο 

δψξν. 

ζν γηα ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά, κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηε 

δεηνχκελε πνζφηεηα παξαγσγήο νίλνπ αιιά θαη ην είδνο ηνπ νίλνπ, ψζηε λα 

ηθαλνπνηνχληαη νη αλάγθεο ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ, ησλ δηαθφξσλ ειηθηαθψλ 

νκάδσλ θαη ησλ ηάζεσλ πνπ δηακνξθψλνληαη. Γηα ην ιφγν απηφ απνηεινχλ 

παξάγνληα δήηεζεο. εκεηψλεηαη, φηη ζχκθσλα κε ην λφκν (Νφκνο 3730/2008) 

απαγνξεχεηαη ε πψιεζε αιθννινχρσλ πνηψλ ζε άηνκα ειηθίαο θάησ ησλ 18 εηψλ. 

Χζηφζν, δελ κπνξεί λα αγλνεζεί απηή ε ειηθηαθή νκάδα, θαζψο νη έιεγρνη ζηα 

ζεκεία πψιεζεο αιθννινχρσλ πνηψλ είλαη ειιηπήο θαη επηπιένλ, ε θαηαλάισζε ζην 

ζπίηη είλαη ππαξθηή. Δθφζνλ, ν πιεζπζκφο ηεο Διιάδαο ηα ηειεπηαία έηε απμάλεηαη 

κε ξπζκφ 0,5% ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Δ..Τ.Δ. (βι. πίλαθα παξαξηήκαηνο), ν 

αξηζκφο ησλ νηνλεί θαηαλαισηψλ θξαζηνχ δελ κεηαβάιιεηαη ζεκαληηθά. 

Αθφκε έλαο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηε δήηεζε ηνπ θξαζηνχ είλαη ε κφδα. 

Καζψο ν κέζνο θαηαλαισηήο ραξαθηεξίδεηαη απφ ζρεηηθή άγλνηα γηα ην πξντφλ πνπ 

θαηαλαιψλεη, νη πξνηηκήζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηα αιθννινχρα πνηά επεξεάδνληαη 

ζεκαληηθά απφ ηηο ηάζεηο ηεο επνρήο. Ο θαηαλαισηήο δηακνξθψλεη άπνςε θαη 

θαηαλαισηηθέο πξνηηκήζεηο βαζηδφκελνο ζηελ πξνβνιή ηνπ πξντφληνο, ηε δηαθήκηζε 

ηεο θάζε εηηθέηαο, ηηο θξηηηθέο πνπ ιακβάλεη ν θάζε ηχπνο θξαζηνχ, ηα βξαβεία, 

αθφκα θαη απφ ηηο ζπδεηήζεηο κε ηνλ θνηλσληθφ ηνπ πεξίγπξν. 

Έλαο άιινο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηε δήηεζε ηνπ νίλνπ είλαη ν 

εηζεξρφκελνο ηνπξηζκφο ζηε ρψξα καο. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Γ.Γ. ηεο 

Δ..Τ.Δ., νη αθίμεηο αιινδαπψλ ηνπξηζηψλ θαηέγξαςαλ αχμεζε θαηά ηελ πεξίνδν 

2000-2007, κε κέζν εηήζην ξπζκφ κεηαβνιήο 4,6%, σζηφζν έθηνηε παξαηεξείηαη 

πηψζε. Δηδηθφηεξα, ην 2009 αθίρζεζαλ ζηελ Διιάδα ζπλνιηθά 14,9 εθαη., έλαληη 

15,9 εθαη. ην 2008, θαηαγξάθνληαο κείσζε 6,4%. Ζ πηψζε ησλ αθίμεσλ (θαηά 5,3%) 

ζπλερίζηεθε θαη ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2010. Πξέπεη λα επηζεκαλζεί, φηη ν ηνπξηζκφο 

πέξαλ ηεο αχμεζεο ηεο δήηεζεο θξαζηνχ εγρσξίσο, επηδξά ζηε δηάδνζε θάπνησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ εγρψξησλ πξντφλησλ ζην εμσηεξηθφ, φπσο ιφγνπ ράξε ηεο 

ξεηζίλαο παιηφηεξα ή θαη ηψξα πηα γεληθφηεξα ηνπ θξαζηνχ. 



 

Σέινο, ζηνπο ζεκαληηθνχο πξνζδηνξηζηηθνχο παξάγνληεο ηεο δήηεζεο 

θξαζηνχ, ζα κπνξνχζακε λα πξνζζέζνπκε θαη ηε δηαθήκηζε. Σα πεξηνδηθά 

απνηεινχλ ην θπξηφηεξν κέζν πξνβνιήο θαη δηαθήκηζεο πξντφλησλ θξαζηνχ. Απηφ 

πνπ θάλεη, φκσο, ε δηαθήκηζε, δελ είλαη λα επεξεάδεη ηε ζπλνιηθή δήηεζε θξαζηνχ 

ζηε ρψξα καο, αιιά, θπξίσο, λα ζηξέθεη ην θαηαλαισηηθφ θνηλφ πξνο ζπγθεθξηκέλεο 

επσλπκίεο. 

πκπεξαζκαηηθά, ε ηηκή θαη ην δηαζέζηκν εηζφδεκα επεξεάδνπλ θαζνξηζηηθά 

ηε δήηεζε θξαζηνχ θαζψο ν αληαγσληζκφο απφ ηα ππνθαηάζηαηα πξντφληα είλαη 

ηδηαίηεξα έληνλνο. Δπίζεο, ε επνρηθφηεηα θαη ν εηζεξρφκελνο ηνπξηζκφο απνηεινχλ 

ζεκαληηθνχο παξάγνληεο πξνζδηνξηζκνχ ηεο δήηεζεο ησλ πξντφλησλ νίλνπ. Γηα 

παξάδεηγκα, ε κείσζε ησλ ηνπξηζηηθψλ αθίμεσλ ην 2009 θαηά 6,4%, επεξέαζε 

αξλεηηθά ηελ εγρψξηα θαηαλάισζε νίλνπ. 

 

 

5. ΔΜΠΟΡΗΟ ΟΗΝΟΤ 

 

5.1. ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΔΜΠΟΡΗΟ 

Γελ ζα κπνξνχζε λα απνδνζεί θαιχηεξα ε εηθφλα γηα ην παγθφζκην εκπφξην 

ηνπ νίλνπ, ψζηε λα απνθηήζεη ν αλαγλψζηεο κία πην ζθαηξηθή εηθφλα εμ αξρήο, απφ 

ηε θξάζε ηεο Γεληθήο Γηεπζχληξηαο ηνπ OIV (Organization Internationale de la Vigne 

et du Vin - Γηεζλήο Οξγαληζκφο Ακπέινπ θαη Οίλνπ) Jean-Marie Aurand, ε νπνία 

είπε «ήκεξα, νη δύν ζηηο πέληε θηάιεο πνπ θαηαλαιώλνληαη ζηνλ θόζκν, δελ 

πξνέξρνληαη από ηε ρώξα ζηελ νπνία θαηαλαιώλνληαη» (ΚΔΟΟΔ, 2015). 

Δλλνψληαο, φηη θαηά κέζν φξν, ην 40% ησλ νίλσλ πνπ θαηαλαιψλνληαη παγθνζκίσο, 

είλαη εηζαγφκελνη. 

Σα ηειεπηαία έηε, νη επξσπαίνη αληηπξνζσπεχνπλ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 

εμαγσγέσλ παγθνζκίσο. Οη ηξεηο ρψξεο πνπ έρνπλ ην πξνβάδηζκα ζηηο παγθφζκηεο 

εμαγσγέο νίλνπ είλαη θαη νη ηξεηο ρψξεο κε ηε κεγαιχηεξε παξαγσγή εληφο ηεο 

Δπξψπεο, δειαδή, νη Ηηαιία, Γαιιία θαη Ηζπαλία. χκθσλα κε πξφζθαηα ζηνηρεία, 

γηα ην έηνο 2014 ν κεγαιχηεξνο εμαγσγέαο απφ ηηο ρψξεο απηέο ήηαλ ε Ηζπαλία, κε 

φγθν παξαγσγήο ίζν κε 22,8 εθαηνκκχξηα hl, απμεκέλν θαηά 22% ζε ζρέζε κε ην 

2013. Αθνινπζεί ε Ηηαιία κε φγθν ίζν κε 20,3 εθαηνκκχξηα hl, απμεκέλν θαηά 1,7% 

θαη ηέινο ε Γαιιία κε φγθν 12,9 εθαηνκκχξηα hl, ειαθξψο κεησκέλν (θαηά 1,3%) ζε 



 

ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο. Ζ Ηζπαλία έρεη ην πξνβάδηζκα έλαληη ηεο Ηηαιίαο, 

ιφγσ αχμεζεο ζηηο πσιήζεηο ηνπ ρχκα θξαζηνχ.  

 

5.2. ΔΗΑΓΧΓΔ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ 

ηελ Διιάδα, εθηφο απφ ην θξαζί πνπ παξάγεηαη εγρψξηα, θαηαλαιψλεηαη θαη 

εηζαγφκελν θξαζί. Οη εηζαγσγηθέο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ είλαη ζρεηηθά ιίγεο θαη 

αζρνινχληαη κε ηελ εηζαγσγή θαη άιισλ νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ. Οη εηζαγσγέο 

νίλνπ, βέβαηα, αληηθαηνπηξίδνληαη κε κηθξά πνζνζηά κεηαμχ 5-8%. Οη ρψξεο απφ ηηο 

νπνίεο εηζάγεη ε ρψξα καο είλαη θπξίσο ρψξεο ηεο ΔΔ, απφ φπνπ ην πνζνζηφ 

εηζαγφκελνπ θξαζηνχ είλαη ην ζπληξηπηηθφ 95%-99%. Σν ππφινηπν πνζνζηφ 

πξνέξρεηαη απφ Σξίηεο ρψξεο. 

Ζ κεγαιχηεξε ρψξα πξνκεζεπηήο θξαζηνχ ηεο Διιάδα είλαη ε Ηηαιία (ICAP, 

2010). Σν 2009 ε ρψξα απηή θάιπςε ην 70% ησλ εηζαγσγψλ ζε πνζφηεηα. Γεληθά, ηα 

πνζνζηά πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηηο εηζαγσγέο ηεο Διιάδαο κε ηηαιηθφ νίλν 

θπκαίλνληαη ζε παξφκνηα επίπεδα κέρξη ζήκεξα. Ζ Γαιιία θαη ε Ηζπαλία είλαη 

αληίζηνηρα ε δεχηεξε θαη ε ηξίηε ρψξα πξνκεζεπηήο νίλνπ πξνο ηελ Διιάδα, κε 

πνζνζηά πνπ ην 2009 ήηαλ 9% θαη 8% αληίζηνηρα, ειάρηζηα κπξνζηά ζηηο πνζφηεηεο 

πνπ δέρεηαη ε ρψξα καο απφ ηε γεηηνληθή Ηηαιία. 

Σν ππφινηπν πνζνζηφ εηζαγσγψλ θαιχθζεθε απφ Σξίηεο Υψξεο, ζηηο νπνίεο 

εληάζζνληαη θαη νη ΖΠΑ. Οη εηζαγσγέο νίλνπ απφ ηηο ΖΠΑ «θέξδηζαλ» ην ειιεληθφ 

θνηλφ ηνπ θιάδνπ, θαζψο απνηέιεζαλ ην 30% ησλ εηζαγσγψλ απφ Σξίηεο Υψξεο, θαη 

ην 2% ηνπ ζπλφινπ ησλ εηζαγσγψλ. Σν ππφινηπν πνζνζηφ ηνπ εηζαγφκελνπ θξαζηνχ 

πξνήξζε απφ ρψξεο φπσο ε Υηιή, ε Αξγεληηλή, ε Μνιδαβία, σζηφζν απηά ηα κεγέζε 

είλαη πνιχ κηθξά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Γηάγξακκα 5.2.1.: Υψξεο εηζαγσγήο νίλνπ απφ ηελ Διιάδα 

 

Πεγή: ICAP: Κιαδηθή Μειέηε Οηλνπνηία 2010 

 

Ζ Ηηαιία θαη ε Βνπιγαξία είλαη παξαδνζηαθέο ρψξεο εηζαγσγήο νίλνπ πξνο 

ηελ Διιάδα. Αλακέλεηαη αχμεζε ηεο εηζαγσγήο νίλνπ απφ ηηο ρψξεο απηέο κέζα 

ζηνπο επφκελνπο κήλεο, ιφγσ ρακειήο θεηηλήο παξαγσγήο ηεο Διιάδαο (βι. 

παξάγξαθν 2.5.1.). 

 

5.3. ΔΛΛΖΝΗΚΔ ΔΞΑΓΧΓΔ 

5.3.1. ΔΛΛΖΝΗΚΔ ΔΞΑΓΧΓΔ ΟΗΝΟΤ 

Ζ Διιάδα είλαη κία ρψξα ηεο νπνίαο έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ εκπνξηθνχ 

ηζνδπγίνπ ζηεξίδεηαη ζηελ εμαγσγή πξντφλησλ. Δμάγεη ηα πξντφληα ηεο ζε φιν ηνλ 

θφζκν, θαη κάιηζηα, ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ζεκαληηθή αχμεζε 

ησλ εμαγσγψλ ζε ρψξεο εθηφο ΔΔ. Μέρξη πξηλ κία ηξηεηία, ην 2012, δηαθαηλφηαλ φηη 

νη εμαγσγέο πξνο ηηο ρψξεο ηεο Βνξείνπ Ακεξηθήο παξνπζηάδνπλ αχμεζε θηάλνληαο 

ην 30% πεξίπνπ ηνπ φγθνπ ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ, αλ θαη ηα ειιεληθά πξντφληα 

ζηηο ρψξεο απηέο θαηέρνπλ πνιχ κηθξφ κεξίδην, πεξί ηνπ 5%. Οη ΖΠΑ απνηεινχλ 

πιένλ κία απφ ηηο θπξηφηεξεο ρψξεο εμαγσγψλ. Οη αγνξέο πνπ παξακέλνπλ πην πηζηέο 

ζηα ειιεληθά πξντφληα είλαη ε Γεξκαλία θαη ε Ηηαιία. Δπίζεο, δξαζηεξηνπνηείηαη 

ελεξγά ηφζν ζηηο ρψξεο ησλ Βαιθαλίσλ φζν θαη ζηελ Σνπξθία. 

Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη πίλαθαο ζρεηηθά κε ηηο εμαγσγέο πξντφλησλ πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηνλ Διιαδηθφ ρψξν. 

 



 

Πίλαθαο 5.3.1.1.: Οη ζπλνιηθέο εμαγσγέο ηεο Διιάδαο αλά γεσγξαθηθή 

πεξηνρή (ζε εθαηνκκχξηα επξψ). (ζην Παξάξηεκα Γ αθνινπζεί αλαιπηηθφο πίλαθαο 

γηα ηηο ρψξεο ηεο πθειίνπ – Πίλαθαο Γ2). 

Γεωγξαθηθέο 

Πεξηνρέο 

Δμαγωγέο 2012 Δμαγωγέο 2011 Πνζνζηηαία 

κεηαβνιή 

εμαγωγώλ 12/11 

ΔΔ (15) 6.905,6 7.068,3 -2,3% 

Υώξεο 

Γηεύξπλζεο EE 

(2004)
11

 

1.762,1 1.749,7 0,7% 

Β. Ακεξηθή 857,2 769,7 11,4% 

Άιιεο 

Αλεπηπγκέλεο 

ρώξεο 

188,6 150,9 25,0% 

Τπόινηπεο ΟΟΑ 

(εθηόο Ν. Κνξέαο) 

972,2 840,7 15,6% 

Βαιθάληα 2.805,8 2.633,1 6,6% 

Κνηλνπνιηηεία 

Αλεμάξηεηωλ 

Κξαηώλ (ΚΑΚ) 

641,4 526,7 21,8% 

Μ. Αλαηνιή & Β. 

Αθξηθή 

1.381,3 1.274,5 8,4% 

Υώξεο Αθξηθήο 

(Δθηόο Β. 

Αθξηθή) 

134,1 135,4 -0,9% 

Ν.Α. Αζία 341,6 266,0 28,4% 

Λαηηληθή Ακεξηθή 73,3 49,7 47,4% 

Ηλδία 59,0 53,5 10,3% 

Κίλα 290,1 269,9 7,5% 

Λνηπέο Υώξεο 592,0 394,7 50,0% 

ΤΝΟΛΟ 17.004,3 16.182,8 5,1% 
Πεγή: Παλειιήληνο χλδεζκνο Δμαγσγέσλ, 2013 

Οη εμαγσγέο είλαη πνιχ ζεκαληηθέο θαη απνηεινχλ κία ζηξαηεγηθή δσηηθήο 

ζεκαζίαο γηα ηελ επηβίσζε θαη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ησλ επηρεηξήζεσλ. Πφζν 

κάιινλ, φηαλ πξφθεηηαη γηα έλα πξντφλ κε παγθφζκηα αληαπφθξηζε φπσο είλαη ην 

θξαζί. Πεξίπνπ νη κηζέο απφ ηηο νηλνπαξαγσγηθέο επηρεηξήζεηο πνπ εδξεχνπλ ζηελ 

Διιάδα, αζρνινχληαη – είηε εμ νινθιήξνπ είηε ζε ζπλδπαζκφ κε άιιεο 

δξαζηεξηφηεηεο – κε ηηο εμαγσγέο νίλνπ. Οη επηρεηξήζεηο ηεο Διιάδαο κε εμαγσγηθφ 

ραξαθηήξα, εμάγνπλ ηφζν ζε ρψξεο ηεο Δπξψπεο – φπσο Γεξκαλία, Πνισλία, 

Απζηξία, θ.α. –, φζν θαη ζε ρψξεο εθηφο απηήο – φπσο ΖΠΑ, Καλαδάο θ.α.. Οη 

εμαγσγέο πξαγκαηνπνηνχληαη θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, αιιά ν κεγαιχηεξνο 

                                                           
11 Οη ρψξεο απηέο είλαη: Σζερία, Κχπξνο, Δζζνλία, Οπγγαξία, Λεηνλία, Ληζνπαλία, Μάιηα, Πνισλία, ινβαθία θαη ινβελία. 



 

φγθνο νίλνπ εμάγεηαη ηνπο κήλεο Φεβξνπάξην θαη Μάξηην. ην παξαθάησ δηάγξακκα 

δηαθξίλνληαη νη θπξηφηεξεο ρψξεο πξννξηζκνχ γηα ην ειιεληθφ θξαζί. 

 

Γηάγξακκα 5.3.1.1.: Κπξηφηεξεο ρψξεο πξννξηζκνχ νίλνπ 2014 

 

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα, ε Γεξκαλία απνηειεί ηνλ θπξηφηεξν πξννξηζκφ 

ειιεληθνχ νίλνπ θαη, κάιηζηα κε κεγάιε δηαθνξά απφ ηηο επφκελεο ζπκθέξνπζεο 

αγνξέο. Γηα ηελ ηξηεηία 2007-2010 ε αμία ηνπ εμαγφκελνπ θξαζηνχ πξνο ηε Γεξκαλία 

θπκαηλφηαλ απφ πεξίπνπ 24 εθαηνκκχξηα επξψ, έσο θάηη ιηγφηεξν απφ 27 

εθαηνκκχξηα επξψ, κε ηε δεχηεξε πην θεξδνθφξα αγνξά λα είλαη νη ΖΠΑ κε αμία 

πεξί ησλ 7 εθαηνκκπξίσλ επξψ ζηαζεξά (ICAP, 2013). Απφ ην 2010 έσο ην 2014 ν 

δεχηεξνο θαη ηξίηνο ζπκθέξσλ πξννξηζκφο ηνπ ειιεληθνχ θξαζηνχ είλαη ε Γαιιία θαη 

νη ΖΠΑ. ην ζεκείν, απηφ αμίδεη λα ζεκεησζεί, φηη ε Γεξκαλία, νη ΖΠΑ θαζψο 

επίζεο θαη ν Καλαδάο, είλαη ρψξεο κε ηζρπξέο νκνγελεηαθέο θνηλφηεηεο, πνπ 

ζχκθσλα κε ηνπο παξάγνληεο ηεο αγνξάο απνξξνθνχλ κεγάιν κέξνο ησλ εμαγσγψλ. 

Απηφ ζεκαίλεη φηη, λαη κελ ππάξρεη δήηεζε γηα ειιεληθφ θξαζί ζηηο ρψξεο απηέο, 

αιιά ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ θαζειψλεηαη ζε έλα κηθξφ κέξνο ηεο αγνξάο πνπ 

είλαη νη νκνγελείο, κελ αθήλνληαο πεξηζψξηα δηάδνζήο ηνπ ζηελ επξχηεξε αγνξά. ην 

Παξάξηεκα Γ παξαηίζεηαη παξφκνην δηάγξακκα κε ηνπο θπξηφηεξνπο πξννξηζκνχο 

νίλνπ γηα ην έηνο 2009, πξνο ζχγθξηζε (Γηάγξακκα Γ2), φπσο θαη άιινη πίλαθεο θαη 

δηαγξάκκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο ειιεληθέο εμαγσγέο νίλνπ θαη φρη κφλν. 

Ζ δηάθξηζε ησλ ειιεληθψλ θξαζηψλ ζην εμσηεξηθφ έγθεηηαη ζην επίπεδν ηεο 

πνηφηεηάο ηνπο, θαζψο αξρίδεη λα μεπεξληέηαη ην ζηεξεφηππν πνπ επηθξαηνχζε ρξφληα 

ζην εμσηεξηθφ, φηη ην ειιεληθφ θξαζί είλαη θπξίσο ε ξεηζίλα. Σα ειιεληθά θξαζηά 



 

έρνπλ θαηά θαηξνχο απνζπάζεη κεγάιν αξηζκφ δηαθξίζεσλ ζε δηεζλείο δηαγσληζκνχο. 

Σν θπξηφηεξν brand name ειιεληθνχ θξαζηνχ ζην εμσηεξηθφ ήηαλ ην «αληνξίλε» 

θαη νη πνηθηιίεο «Αζχξηηθν» θαη «Vinsanto» (Αιεμαλδξήο, 2013). Δπίζεο, δηαηίζεληαη 

θαη ζε αληαγσληζηηθέο ηηκέο, θάηη πνπ απνηέιεζε θξηηήξην δηείζδπζεο ζηηο μέλεο 

αγνξέο. Χζηφζν, θάηη πνπ παξαηεξήζεθε θαη ζε έλα βαζκφ δεκίσζε ηνπο Έιιελεο 

παξαγσγνχο πνπ εμήγαγαλ ζε ρακειέο ηηκέο ην πξντφλ ηνπο, είλαη φηη φζν ρακειέο θη 

αλ ήηαλ νη ηηκέο ηνπ θξαζηνχ ζηηο μέλεο αγνξέο, ππήξραλ θαη παξαγσγνί πνπ δηέζεηαλ 

θξαζί ζηηο αγνξέο απηέο ζε εμίζνπ ρακειέο ηηκέο, αιιά κε πνιχ κηθξφηεξα θφζηε 

παξαγσγήο απφ ην ειιεληθφ θξαζί. Απνηέιεζκα απηνχ ήηαλ νη Έιιελεο παξαγσγνί 

λα έρνπλ πάξα πνιχ ζηελά πεξηζψξηα θέξδνπο. Απηνί νη αληαγσληζηέο πξνέξρνληαη 

απφ ρψξεο ηνπ Νένπ Κφζκνπ, θπξίσο ηε Υηιή, ηελ Αξγεληηλή, ηελ Απζηξαιία θαη ηε 

Νφηην Αθξηθή. Οη ιφγνη πνπ νη παξαγσγνί απφ ηηο ρψξεο απηέο κπνξνχλ λα έρνπλ 

πνιχ ρακειφ θφζηνο παξαγσγήο, είλαη λνκηθνί, θαζψο δελ ρξεηάδεηαη λα πιεξνχλ ηηο 

πξνυπνζέζεηο πνπ πξέπεη λα πιεξνί ν Έιιελαο παξαγσγφο βαζηδφκελνο ζην 

Δπξσπατθφ λνκηθφ πιαίζην. 

 

5.3.2. ΔΜΠΟΓΗΑ ΣΗ ΔΞΑΓΧΓΔ ΟΗΝΟΤ 

Βέβαηα, θακία εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα δελ πξαγκαηνπνηείηαη ρσξίο εκπφδηα, 

νπνηαζδήπνηε θχζεσο θη αλ είλαη απηά. Αθφκα θαη ζηελ εμαγσγή θξαζηνχ ε θάζε 

ρψξα εμαγσγέαο έξρεηαη αληηκέησπε κε εκπφδηα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ ηφζν κε ην ίδην 

ην πξντφλ θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ ην εμάγεη, φζν θαη κε ηνπο λφκνπο ηεο ρψξαο 

εηζαγσγέα, ή κε ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ή ηηο νηθνλνκηθέο αιιαγέο πνπ 

πθίζηαληαη ζηηο ρψξεο (ICAP, 2013). Σα εκπφδηα ρσξίδνληαη ζε ηξεηο κεγάιεο 

θαηεγνξίεο: 

1) Οηθνλνκηθά εκπφδηα 

2) Δκπφδηα κάξθεηηλγθ (πξνψζεζεο, branding, labeling, δηαθνξνπνίεζεο 

πξντφληνο θα) 

3) Πνιηηηθά εκπφδηα 

Παξαθάησ παξαηίζεηαη ζρεηηθφο πίλαθαο κε ηα εκπφδηα γηα ηελ εμαγσγή 

ειιεληθνχ νίλνπ. 

 

 

 

 



 

Πίλαθαο 5.3.2.1.: Καηεγνξίεο εκπνδίσλ γηα ηελ εμαγσγή ειιεληθνχ νίλνπ 

 

 

πσο θαίλεηαη θαη ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα, φζνλ αθνξά ηα νηθνλνκηθά 

εκπφδηα γηα ηελ εμαγσγή ειιεληθνχ νίλνπ, ην πξψην ζηε ιίζηα είλαη νη πςειέο ηηκέο 

ηνπ πξντφληνο. Ζ πςειή ηηκή ηνπ θξαζηνχ είλαη απνηέιεζκα ηεο αχμεζεο ηνπ 

θφζηνπο παξαζθεπήο ηνπ (αχμεζε ηηκψλ α‟ πιψλ, αχμεζε ηηκήο εξγαζίαο, αχμεζε 

ηηκήο κεραλεκάησλ θ.α.) θαη κεηαθνξάο ηνπ. 

ζν γηα ηα εκπφδηα ζηελ πξνψζεζε ηνπ νίλνπ, κέζα ζε απηά αλαθέξεηαη θαη 

ην θαθφ παξειζφλ. Χο θαθφ παξειζφλ ελλνείηαη ε θαθή εηθφλα ηνπ πξντφληνο ζην 

παξειζφλ, δειαδή έσο θαη 10 έηε πξηλ, φπνπ ε Διιάδα δελ εμήγαγε ηφζν κεγάιεο 

πνζφηεηεο θξαζηνχ, αιιά πεξηζζφηεξν ξεηζίλαο, κε απνηέιεζκα λα έρεη 

δεκηνπξγεζεί ε εηθφλα «θηελνχ» πξντφληνο γηα ην ειιεληθφ θξαζί.  

Έλα αθφκα εκπφδην πνπ έρεη λα θάλεη κε ηελ πξνψζεζε ηνπ ειιεληθνχ 

θξαζηνχ ζηε δηεζλή αγνξά, είλαη ν αληαγσληζκφο πνπ πθίζηαηαη ην πξντφλ απφ ηηο 

ρψξεο ηνπ Νένπ Κφζκνπ (Εειαλδία, Αξγεληηλή, Απζηξαιία, Υηιή θαη Ν. Αθξηθή) νη 

νπνίεο παξνπζηάδνπλ ξαγδαία αλάπηπμε ζηηο εμαγσγέο νίλνπ θαη κε ρακειφηεξεο 

ηηκέο. Οη ρακειφηεξεο ηηκέο ηνπ θξαζηνχ ησλ ρσξψλ απηψλ είλαη απνηέιεζκα 

θζελφηεξνπ εξγαηηθνχ θφζηνπο θαη κεζφδσλ παξαγσγήο, νη νπνίεο φκσο δελ 

επηηξέπνληαη εληφο ησλ νξίσλ ηεο ΔΔ, νπφηε εθ ησλ πξαγκάησλ ε Διιάδα δελ κπνξεί 

λα αληαγσληζηεί εχθνια ηηο πξναλαθεξζείζεο ρψξεο. 

 

 



 

6. Ο ΚΛΑΓΟ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ 

 

6.1. ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΣΖ ΚΡΗΖ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ 

Δίλαη πιένλ γεγνλφο ε νηθνλνκηθή θξίζε πνπ καζηίδεη αξθεηέο ρψξεο ηνπ 

θφζκνπ απφ ηα ηέιε ηεο πξνεγνχκελεο δεθαεηίαο θαη, ε Διιάδα είλαη κία απφ απηέο. 

ήκεξα, έμη ρξφληα κεηά, θάπνηεο απφ ηηο ρψξεο πνπ επιήγεζαλ θαηάθεξαλ λα 

νξζνπνδήζνπλ. ηελ Διιάδα, φκσο, ε θαηάζηαζε έρεη παξνπζηάζεη ειάρηζηε έσο 

κεδακηλή βειηίσζε. Απηφ είλαη έλα γεγνλφο πνπ πιήηηεη θαη ηνπο ηξεηο ηνκείο 

παξαγσγήο ηεο Διιάδαο, ηνλ αγξνηηθφ ηνκέα, ηε βηνκεραλία-κεηαπνίεζε θαη ην 

εκπφξην, αθνχ δελ αθήλεη πεξηζψξηα γηα αλάπηπμε θαη επέθηαζή ηνπο. Φπζηθά, 

πιήηηεηαη θαη ν θιάδνο ηεο νηλνπνηίαο. 

Ζ νηλνπνηία απνηειεί έλαλ απφ ηνπο πιένλ παξαδνζηαθνχο ηνκείο κε 

ζπκκεηνρή ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα. Οη επελδχζεηο πνιιψλ επηρεηξήζεσλ ηα ηειεπηαία 

έηε κε ζηφρν ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηε βειηίσζε ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, 

είραλ ζαλ απνηέιεζκα ηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε θαη ηνλ εκπινπηηζκφ ηεο εγρψξηαο 

παξαγσγήο θαη ηελ πξνζθνξά κεγάιεο πνηθηιίαο πξντφλησλ θξαζηνχ, πνπ έρνπλ 

απνζπάζεη δηεζλείο δηαθξίζεηο. 

Χζηφζν, ε παξαηεηακέλε νηθνλνκηθή θξίζε πνπ έπιεμε ηελ ειιεληθή 

νηθνλνκία δεκηνχξγεζε ζνβαξά εκπφδηα ζηελ αλαπηπμηαθή πνξεία ηνπ θιάδνπ. 

χκθσλα κε απνηειέζκαηα θιαδηθήο κειέηεο ηεο ICAP, θαίλεηαη φηη ε εγρψξηα 

παξαγσγή γηα ηελ πεληαεηία 2004/05-2008/09, ππνρψξεζε κε κέζν εηήζην ξπζκφ 

2,6%. Αθφκα, ηελ ηειεπηαία πεληαεηία 2009/10-2013/14, ε παξαγσγή γηα ηα ηξία 

πξψηα έηε έβαηλε κεηνχκελε, θη εθεί δηαθαίλεηαη ε επίπησζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο 

ζηνλ θιάδν, ελψ ηα δχν επφκελα ρξφληα παξνπζίαζε θάπνηα αλάθακςε (ICAP, 

2012). 

Απφ ηελ πιεπξά ησλ επηρεηξήζεσλ, θαη δε, ησλ λέσλ, πνιινί παξαγσγνί 

ζηαθπιηνχ θαη θξαζηνχ δελ κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ ηηο επηρεηξήζεηο ηνπο ρσξίο 

επηδνηήζεηο απφ επξσπατθνχο ή άιινπο θνξείο. πλ ηνηο άιινηο, κε ηελ επηβνιή 

capital control απφ ηνλ Ηνχλην ηνπ 2015, ην ρξήκα ζε ξεπζηή κνξθή είλαη πην 

πεξηνξηζκέλν απφ πνηέ θαζηζηψληαο ζρεδφλ αδχλαηεο ηηο αγνξέο ηνηο κεηξεηνίο – απφ 

ηελ πιεπξά ησλ επηρεηξήζεσλ – φπσο θαη ηηο πιεξσκέο πξνο ηνπο πξνκεζεπηέο 

πξψησλ πιψλ. Οχησο ή άιισο, νη πιεξσκέο κεγάισλ πνζψλ είζηζηαη λα 

πξαγκαηνπνηνχληαη κέζσ ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ. Σν πξφβιεκα πνπ 



 

παξνπζηάδεηαη, φκσο, ηψξα, είλαη φηη φιν θαη πεξηζζφηεξνη πξνκεζεπηέο δεηνχλ 

πξνπιεξσκέο γηα λα είλαη ζίγνπξνη φηη ζα ιάβνπλ ην ρξεκαηηθφ πνζφ πνπ ηνπο 

αλαινγεί, φκσο κε απηφλ ηνλ ηξφπν δπζθνιεχνληαη νη εγρψξηεο επηρεηξήζεηο, δηφηη 

ηνπο δεηείηαη λα πιεξψζνπλ ηα ρξεκαηηθά πνζά γηα ηηο πξψηεο χιεο πξνηνχ λα έρνπλ 

θάπνην θέξδνο απφ ηελ πψιεζε ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο.  πσο αλαθέξζεθε θαη 

παξαπάλσ, νη πξνκήζεηεο γηα ηνπο ακπεινθαιιηεξγεηέο είλαη ηα αγξνεθφδηα, 

κεραλήκαηα θαη ιηπάζκαηα, γηα ηνπο νηλνπαξαγσγνχο είλαη ηα ζηαθχιηα (αλ δελ 

έρνπλ ηδηφθηεηεο εθηάζεηο), νη θηάιεο, ηα πψκαηα θαη ηα βαξέιηα απνζήθεπζεο, ηα 

νπνία σο επί ην πιείζηνλ είλαη εηζαγφκελα. Έηζη, νη πξνπιεξσκέο πξνκεζεηψλ είλαη 

αδχλαην ή πνιχ δχζθνιν λα πξαγκαηνπνηεζνχλ, θπξίσο φηαλ πξφθεηηαη γηα κηθξνχο 

παξαγσγνχο πνπ δελ δηαζέηνπλ ζεκαληηθά θεθάιαηα. Σα κεγαιχηεξα νηλνπνηία, ίζσο 

λα κπνξνχλ λα δηαπξαγκαηεπηνχλ σο πξνο ηνλ ηξφπν πιεξσκήο ησλ πξνκεζεπηψλ, 

δηφηη δηαζέηνπλ κεγαιχηεξα θεθάιαηα θαη ιφγσ ηνπ θχξνπο ηνπο ζηελ αγνξά θαη ηεο 

δήηεζεο ηνπ πξντφληνο ηνπο απφ ην θνηλφ εκπλένπλ πεξηζζφηεξε εκπηζηνζχλε ζηνπο 

πξνκεζεπηέο. 

Δπηπιένλ, ιφγσ θξίζεο ν θιάδνο ζηελ Διιάδα, αλαπηχζζεηαη κε ρακεινχο 

ξπζκνχο, ραξαθηεξηδφκελνο απφ ζηαζηκφηεηα. Λφγσ ηεο θξίζεο κεηψλεηαη ην 

εηζφδεκα ησλ θαηαλαισηψλ, νη νπνίνη ηψξα πηα ζα ζθεθηνχλ δχν θνξέο φηαλ 

πξφθεηηαη γηα ηελ αγνξά πξντφλησλ πνπ δελ είλαη πξψηεο αλάγθεο. Λφγσ κείσζεο 

εηζνδήκαηνο, δειαδή ξεπζηνχ ρξήκαηνο, έρεη κεησζεί ε κέζε εηήζηα θαηαλάισζε 

αιθννινχρσλ πνηψλ γεληθά – θπξίσο ησλ πην δπλαηψλ, φπσο νπίζθη, βφηθα θ.α. –, 

θαηά ζπλέπεηα θαη ηνπ θξαζηνχ, γη απηφ θαη ν θιάδνο παξνπζηάδεη ηέηνηα δπζθνιία 

ζηελ αλάπηπμε. Αμηνζεκείσην είλαη φηη ην εκθηαισκέλν θξαζί ζην κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ ηεο θαηαλάισζήο ηνπ ππνθαηαζηάζεθε απφ ην ρχκα πνπ είλαη ζαθψο 

θζελφηεξν, θάηη πνπ παξνπζηάδεη εκπφδηα ζηνλ θιάδν, ιφγσ ηεο παξάλνκεο 

δηαθίλεζήο ηνπ θαη ηεο ακθίβνιεο πνηφηεηαο. Σελ ηειεπηαία πεληαεηία (2009/10-

2013/14) ε κέζε εηήζηα θαηαλάισζε νίλνπ δηακνξθψζεθε ζε επίπεδα ηεο ηάμεο ησλ 

3 εθαηνκκπξίσλ hl, κεησκέλε θαηά 9% πεξίπνπ ζπγθξηηηθά κε ην κέζν φξν ηεο 

πξνεγνχκελεο πεληαεηίαο (2004/05-2008/09), απνηέιεζκα ηεο νηθνλνκηθήο 

δπζπξαγίαο ησλ θαηαλαισηψλ. Λφγσ κείσζεο ηεο εγρψξηαο δήηεζεο γηα θξαζί, νη 

παξαγσγνί ζηξέθνληαη πξνο ηηο αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ. Παξά ηε ζηξνθή, φκσο, 

απηή, νη εμαγσγέο δε θάλεθαλ λα είλαη άκεζα πξνζνδνθφξεο, αθνχ ελψ ην 2009 

παξνπζίαζαλ έμαξζε, απφ ην 2010 θη χζηεξα άξρηζαλ λα ππνρσξνχλ. Σα έηε 2011/12 

θαη 2012/13 ν βαζκφο εμαγσγηθήο επίδνζεο ήηαλ 11% θαη 9,6% αληίζηνηρα. Ζ 



 

ηειεπηαία παξαηήξεζε, φκσο, γηα ην 2014 παξνπζηάδεη κία αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 2% 

ζηηο εμαγσγέο νίλνπ. 

Σέινο, δελ ζα κπνξνχζε λα παξαιεηθζεί ε πηζαλή επηβνιή θφξνπ ζηελ 

θαηαλάισζε θξαζηνχ, θάηη πνπ ζπδεηείηαη πνιχ ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο, σο 

απνηέιεζκα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη πξνζπάζεηαο ηεο θπβέξλεζεο γηα κείσζε ηνπ 

δεκνζηνλνκηθνχ ειιείκκαηνο. Έσο ηελ παξνχζα ρξνληθή ζηηγκή γίλεηαη ζπδήηεζε 

απφ ηνπο αξκφδηνπο γηα επηβνιή €0,20/ιίηξν θξαζηνχ. χκθσλα κε απζεληίεο ηνπ 

θιάδνπ, κία νπνηαδήπνηε επηβνιή θφξνπ ζα έζπξσρλε παξαγσγνχο θαη θαηαλαισηέο 

ζηελ παξανηθνλνκία θαη πψιεζε ρχκα θξαζηνχ ρσξίο ηηο απαξαίηεηεο πξνδηαγξαθέο 

θαη πεηζηήξηα πψιεζεο γηα ηελ εθνξία. Με άιια ιφγηα, ζα απμεζεί ε παξάλνκε 

πψιεζε ηνπ ρχκα θξαζηνχ, θάηη πνπ φρη κφλν δελ ζα θάλεη θαιφ ζηε γεληθή 

νηθνλνκία ηεο ρψξαο, αιιά ζα πιήμεη θαη ηνλ θιάδν ηεο νηλνπνηίαο ζην ζχλνιφ ηνπ. 

Απηφ γηαηί, ζχκθσλα κε ηνλ λφκν πξνζθνξάο-δήηεζεο, κία νπνηαδήπνηε αχμεζε ηεο 

ηηκήο ζπξψρλεη ηε δήηεζε πξνο ηα θάησ, εηδηθά φηαλ πξφθεηηαη γηα πξντφληα πνπ δελ 

είλαη αλαγθαία ζηελ επηβίσζε. Σα αιθννινχρα πνηά αλήθνπλ ζε απηή ηελ θαηεγνξία 

πξντφλησλ. ηα αιθννινχρα πνηά κία αχμεζε ηεο ηηκήο ηνπο, νδεγεί ζε κείσζε ηεο 

δήηεζήο ηνπο. Σα αθξηβά πνηά (νπίζθη, βφηθα θ.α.) ππνθαζίζηαληαη απφ θζελφηεξα 

(θξαζί, νχδν, ηζίπνπξν θ.α.), αιιά θαη γηα ηα θζελφηεξα ε δήηεζε κεηψλεηαη θαη, 

ζπγθεθξηκέλα γηα ην θξαζί, ε κεηαηφπηζε ηεο δήηεζεο νδεγείηαη πξνο ην ρχκα. 

Οπζηαζηηθά, ππάξρεη κεηαηφπηζε ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ, απφ ηα αθξηβά ζηα 

θζελά θαη απφ ηα θζελά ζηα θζελφηεξα. Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε, παξαθάησ 

αλαιχεηαη ε επίπησζε πνπ έρεη ζηνλ θιάδν ηεο νηλνπνηίαο ζηελ Διιάδα ε πψιεζε 

ρχκα θξαζηνχ, αιιά θαη ε αχμεζε ηεο δήηεζήο ηνπ, φπσο επίζεο θαη ε δηαζπλνξηαθή 

παξάλνκε δηαθίλεζε αιθννινχρσλ πνηψλ. 

 

6.1.1. ΟΗ ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΣΖ ΠΧΛΖΖ ΥΤΜΑ ΚΡΑΗΟΤ 

πσο ηνλίζηεθε παξαπάλσ, ε νηθνλνκηθή θξίζε επηθέξεη κία αχμεζε ζηε 

δήηεζε ηνπ ρχκα θξαζηνχ, κε απνηέιεζκα λα απμάλνληαη νη πσιήζεηο ηνπ. Σν 

πξφβιεκα κε ηε δηαθίλεζε ηνπ ρχκα θξαζηνχ είλαη φηη δελ πθίζηαηαη ζσζηή 

δηαρείξηζε. Ζ πψιεζή ηνπ είλαη αλαπφθεπθηε θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο επηζπκεηή 

ηφζν γηα ηνπο ίδηνπο ηνπο παξαγσγνχο, φζν θαη γηα ηνπο αγνξαζηέο αιιά θαη γηα ηνπο 

ηειηθνχο θαηαλαισηέο πνπ ην πξνηηκνχλ ζηα θέληξα εζηίαζεο. Σν θπξηφηεξν 

κεηνλέθηεκα ζηε δηαρείξηζή ηνπ, είλαη φηη θπθινθνξεί ζηελ αγνξά ρσξίο ηαπηφηεηα, 

ρσξίο πξνδηαγξαθέο αθφκα θαη παξάλνκα.  



 

Σν ρχκα θξαζί είλαη εθ ησλ πξαγκάησλ θζελφηεξν απφ ην εκθηαισκέλν, δηφηη 

έρεη απαιιαγεί απφ ην ζηάδην ηεο εκθηάισζεο, ην νπνίν πξνζζέηεη θφζηνο ζηνλ 

παξαγσγφ θαη απμάλεη ηελ ηειηθή ηηκή ηνπ. πλεπψο, ε δήηεζή ηνπ είλαη κεγαιχηεξε 

απφ απηή ηνπ εκθηαισκέλνπ θαη, κάιηζηα, φζν κεηψλεηαη ην εηζφδεκα ησλ 

θαηαλαισηψλ απηή απμάλεηαη, επνκέλσο, ζπλεηζθέξεη θαη ζην θεθάιαην ηεο 

επηρείξεζεο θαη δεκηνπξγεί νηθνλνκίεο θιίκαθαο. Γηα ην ιφγν απηφ, ε αγνξά ηνπ 

ρχκα θξαζηνχ ζηεξίδεη έληνλα ηελ αγνξά ηνπ εκθηαισκέλνπ θαη, γεληθά ηελ εγρψξηα 

νηλνπαξαγσγή. 

Ζ πξαγκαηηθφηεηα, ζηελ Διιάδα, είλαη δηαθνξεηηθή φζνλ αθνξά ην ρχκα 

θξαζί. Ζ πψιεζή ηνπ γίλεηαη παξάλνκα ρσξίο λα πιεξνχληαη νη πξνδηαγξαθέο 

αζθάιεηαο ηνπ θαηαλαισηή. Λφγσ φηη πσιείηαη ρσξίο ηαπηφηεηα ζηα θέληξα 

εζηίαζεο, δελ κπνξεί λα πηζηνπνηεζεί ε πνηφηεηά ηνπ. Αθφκα θαη ηα κέζα 

απνζήθεπζήο ηνπ κπνξεί λα επηθέξνπλ ηελ νμείδσζε ηνπ πξντφληνο θαη λα 

ππνβηβάζνπλ ηελ πνηφηεηά ηνπ ζην ρείξηζην επίπεδν κε πηζαλφ θίλδπλν βιάβεο ζηελ 

πγεία ηνπ θαηαλαισηή. 

Απφ ην ρχκα σθεινχληαη νηθνλνκηθά θπξίσο θάπνηνη παξαγσγνί νη νπνίνη, 

νπζηαζηηθά, απαιιάζζνληαη απφ ην δεχηεξεο πνηφηεηαο θξαζί πνπ, ππφ δηαθνξεηηθέο 

ζπλζήθεο ζα απέξξηπηαλ, ελψ έηζη θαηαθέξλνπλ λα ην πσινχλ. Αθφκα, νη 

εξαζηηέρλεο παξαγσγνί πνπ ιφγσ έιιεηςεο ηερλνγλσζίαο θαη ππνδνκψλ παξάγνπλ 

θξαζί θαθήο πνηφηεηαο θαη ην πσινχλ ζε εμαηξεηηθά ρακειέο ηηκέο. Δπίζεο, ηα 

θέληξα εζηίαζεο πνπ αγνξάδνπλ πνιχ θζελά ην ρχκα θξαζί θαη θαηαθέξλνπλ λα ην 

πσινχλ ζε πνιιαπιάζηα ηηκή, ιφγσ έιιεηςεο ζρεηηθψλ ειέγρσλ (ηεξγηάθε, 2008). 

Βέβαηα, ππάξρεη θαη ε πηζαλφηεηα ην ρχκα θξαζί πνπ παξάγεη θάπνηνο λα είλαη θαιήο 

πνηφηεηαο θαη ε δηαλνκή ηνπ ζε ρχδελ κνξθή λα είλαη απηή πνπ ηνλ ζπκθέξεη 

πεξηζζφηεξν γηα ηνλ έλα ή ηνλ άιιν ιφγν, αιιά δελ είλαη ε πεξίπησζε πνπ ζα 

αλαιπζεί ζηελ παξνχζα ελφηεηα. 

ηελ Διιάδα, ν λνχκεξν έλα παξάγνληαο γηα ηελ αγνξά θξαζηνχ είλαη ε ηηκή 

ηνπ, άξα θαη ην ρχκα θξαζί αγνξάδεηαη ιφγσ ηεο εμαηξεηηθά ρακειήο ηηκήο ηνπ ζε 

ζρέζε κε ην εκθηαισκέλν. Έλα ρχκα θξαζί πνπ ζα έθεξε ηε ζρεηηθή επσλπκία θαη 

πηζηνπνηεηηθά πνηφηεηαο, ζα πσινχηαλ κελ θζελφηεξα απφ ην εκθηαισκέλν, αιιά 

αθξηβφηεξα απφ φηη πσιείηαη ζήκεξα. Ο θαηαλαισηήο, φκσο, ελδηαθέξεηαη 

πξσηίζησο γηα ηελ ηηκή πηζαλψο αγλνψληαο ηε ζεκαληηθφηεηα ηεο πνηφηεηαο. πσο 

αλαθέξζεθε θαη ζηελ ελφηεηα 4.3. ηπρφλ κεηαβνιέο ηεο ηηκήο ηνπ θξαζηνχ ή ηνπ 

δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο ηνπ θαηαλαισηή δελ επεξεάδνπλ δξαζηηθά ηε ζπλνιηθή 



 

δεηνχκελε πνζφηεηα ηνπ θξαζηνχ, αιιά ζηξέθνπλ ηνπο θαηαλαισηέο ζε θζελφηεξν 

πξντφλ (Έξεπλα Οηθνγελεηαθψλ Πξνυπνινγηζκψλ ΔΛΣΑΣ).  

 

6.1.2. ΟΗ ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΣΟΤ ΛΑΘΡΔΜΠΟΡΗΟΤ ΑΛΚΟΟΛΟΤΥΧΝ 

ΠΟΣΧΝ 

Απνηέιεζκα ηεο νηθνλνκηθήο δπζπξαγίαο ησλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ είλαη θαη ε 

αχμεζε ηεο ιαζξαίαο δηαθίλεζεο αιθννινχρσλ πνηψλ θαη, φρη κφλν ηα πνηά πνπ 

δηαθηλνχληαη εληφο ησλ ζπλφξσλ αιιά θαη απηά πνπ εηζέξρνληαη παξάλνκα ζηε ρψξα. 

Ζ παξάλνκε, απηή, δηαθίλεζε, επηθέξεη πνιχ κεγάιεο δεκηέο ζηα δεκφζηα έζνδα ηεο 

ρψξαο, ζηνπο Έιιελεο παξαγσγνχο πνηψλ, ζηνλ θιάδν αιθννινχρσλ πνηψλ, αθφκα 

θαη ζηνπο εξγαδφκελνπο ζε απηφλ. 

Ο πξφεδξνο ηεο ΔΑΟΠ (χλδεζκνο Διιεληθψλ Απνζηαγκάησλ θαη 

Οηλνπλεπκαησδψλ Πνηψλ) θνο Ν. Καινγηάλλεο, ππνγξακκίδεη φηη ε ζπλεηζθνξά ηνπ 

θιάδνπ ησλ αιθννινχρσλ πνηψλ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ηελ ειιεληθή 

νηθνλνκία ζε φξνπο πξνζηηζέκελεο αμίαο, εηζνδήκαηνο θαη απαζρφιεζεο, παξά ηηο 

επηπηψζεηο ηεο θξίζεο, ε νπνία ζπξξίθλσζε ηνλ θιάδν. Σφληζε φηη ζπλεηζθέξεη 

ζεκαληηθά ζηα θνξνινγηθά έζνδα κέζσ ηνπ ΔΦΚΟΠ (Δηδηθφο Φφξνο Καηαλάισζεο 

Οηλνπλεπκαησδψλ Πνηψλ), ηνπ ΦΠΑ, θαζψο θαη κέζσ ησλ θφξσλ εηζνδήκαηνο θαη 

ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο, απνδίδνληαο θνξνινγηθά έζνδα 353,5 

εθαηνκκχξηα επξψ θαη, φηη ηα έζνδα ζα ήηαλ πεξηζζφηεξα αλ δελ ππήξρε ην 

παξεκπφξην θαη νη ζηξεβιψζεηο πνπ απηφ επηθέξεη. 

χκθσλα κε ηα ιεγφκελα κειψλ ηνπ ΔΑΟΠ ε Διιάδα βξίζθεηαη ζηελ 

πέκπηε ζέζε ζηελ ΔΔ-28 σο πξνο ηνλ ΔΦΚΟΠ θαη ζηελ πξψηε ζέζε σο πξνο ηελ 

επηβνιή ηνπ θφξνπ ζε ζρέζε κε ην δηαζέζηκν εηζφδεκα. Κάηη ηέηνην έρεη εθηηλάμεη ην 

δηαζπλνξηαθφ παξεκπφξην πνηψλ ζηα χςε. Σειεπηαίεο κειέηεο έρνπλ δείμεη φηη ε 

παξάλνκε δηαθίλεζε πνηψλ αληηζηνηρεί ζε απψιεηα θνξνινγηθψλ εζφδσλ ίζε κε 130 

εθαηνκκχξηα επξψ. Σελ ηξηεηία 2010-2013, ε λφκηκε θαηαλάισζε αιθνφι κεηψζεθε 

θαηά 40%. Μεγάιν κέξνο ηεο κείσζεο αληηθαηνπηξίδεη ηελ θαηαλάισζε παξάλνκα 

δηαθηλνχκελσλ πνηψλ. Αθφκα, νη ζέζεηο εξγαζίαο ζηνλ θιάδν, άκεζεο θαη έκκεζεο, 

έρνπλ κεησζεί θαηά 44% ηα ηειεπηαία έμη έηε. Με άιια ιφγηα, δελ έρεη βξεζεί αθφκα 

ε «ρξπζή ηνκή» θνξνιφγεζεο ζε ζρέζε κε ην δηαζέζηκν εηζφδεκα θαη ηα επίπεδα 

θαηαλάισζεο αιθνφι ζηε ρψξα, πνπ ζα επλνήζεη ηνλ θιάδν θαη ζα εθκεηαιιεπηεί 

ζην έπαθξν θάζε πφξν εζφδσλ πξνο φθεινο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο (ΔΝΟΛΟΓΗΑ, 

2015). 



 

ΜΔΡΟ ΗΗ 

 

 

7. ΔΗΑΓΧΓΖ 

ην ΜΔΡΟ ΗΗ ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ε αλάιπζε ζα επηθεληξσζεί θπξίσο 

ζηελ αγνξά ησλ ΖΠΑ. Θα αλαιπζεί εθηελψο ε παξαγσγηθή δπλακηθφηεηα ηεο ρψξαο 

φζνλ αθνξά ην πξντφλ ηνπ νίλνπ, θαζψο θαη ε εκπνξηθή ηεο δξαζηεξηφηεηα κε άιιεο 

ζεκαληηθέο νηλνπαξαγσγηθέο ρψξεο. Αθφκα, ζα δνζεί βάζε ζηελ εκπνξηθή ζρέζε 

κεηαμχ Διιάδαο θαη Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ, θαη πψο ε κία αγνξά αιιειεπηδξά κε ηελ 

άιιε, θπξίσο, δε, ηελ εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ νίλνπ 

πξνο ηελ αγνξά ησλ ΖΠΑ. Σέινο, γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο κειέηεο 

πξαγκαηνπνηήζεθε έξεπλα κε ζπκπιήξσζε εξσηεκαηνινγίσλ απφ νηλνπνηνχο ζηελ 

Διιάδα πνπ πξαγκαηνπνηνχλ εμαγσγέο πξνο ηελ αγνξά ησλ ΖΠΑ, ηεο νπνίαο ηα 

απνηειέζκαηα ζα παξνπζηαζηνχλ ζηα επφκελα θεθάιαηα. 

Οινθιεξψλνληαο ηελ αλάγλσζε, ν αλαγλψζηεο ζα απνθηήζεη γλψζε θαη 

εηθφλα γχξσ απφ ην εκπφξην κεηαμχ Διιάδαο θαη ΖΠΑ, ηνπο ιφγνπο πνπ νδήγεζαλ 

ζε απηή ηελ εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα θαζψο θαη ηελ πνξεία ηνπ εκπνξίνπ ηα 

ηειεπηαία έηε. Αθφκα, ζα αλαιπζνχλ νη πξνβιέςεηο αξκφδησλ θνξέσλ γηα ηελ πνξεία 

ηνπ εκπνξίνπ ζην κέιινλ. 

 

 

8. ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΟΗΝΟΤ ΣΗ ΖΠΑ 

 

8.1. ΑΜΠΔΛΧΝΔ ΣΗ ΖΠΑ 

πσο ήδε έρεη αλαθεξζεί, νη ΖΠΑ θαηαηάζζνληαη ζηελ πξψηε δεθάδα 

εηζαγσγέσλ θαη εμαγσγέσλ θξαζηνχ. Απηφ ζεκαίλεη φηη έρεη κία έληνλε παξαγσγηθή 

θαη εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα φζνλ αθνξά πξντφληα ηνπ νίλνπ. Λνγηθφ θη επφκελν 

είλαη φηη θαηέρεη κεγάιν πνζνζηφ ηεο πξψηεο χιεο, δειαδή κεγάιεο εθηάζεηο 

ακπειψλσλ. Ζ παξαγσγή ζηαθπιηνχ ζηηο ΖΠΑ πνπ πξννξίδεηαη γηα νηληθή 

επεμεξγαζία είλαη, γεληθά, πεξηνξηζκέλεο πνζφηεηαο, κε ηελ πνιηηεία ηεο Καιηθφξληα 

λα παξάγεη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ απφ απηέο ηηο πνηθηιίεο, πεξίπνπ ην 80%. 

Παξφιαπηά, ε έθηαζε ησλ ακπειψλσλ σο πξνο ηελ έθηαζε ηεο ρψξαο απνηειεί 



 

ζρεδφλ πάληα πεξίπνπ ην 0,04% θαη ην 5,2% σο πξνο ηηο παγθφζκηεο εθηάζεηο, 

θέξλνληάο ηε ζηελ πέκπηε ζέζε. Παξαθάησ παξαηίζεηαη αλαιπηηθφο πίλαθαο κε ηελ 

έθηαζε ακπειψλσλ ηεο ρψξαο, ηε ζνδεηά θαη ηελ πνζφηεηα παξαγσγήο ζε ζηαθχιηα 

απφ ην 2000 έσο ην 2013. 

 

Πίλαθαο 8.1.1.: Ζ έθηαζε, ε ζνδεηά θαη ε παξαγσγή ζηαθπιηψλ ζηηο ΖΠΑ 

(2000-2013) 

Έηνο Έθηαζε (ζηξέκκαηα) νδεηά (Σόλνο/ζηξέκκα) Παξαγωγή (Σόλνη) 

2000 3.830.160,00 182,08 6.973.801,00 

2001 3.773.570,00 157,93 5.959.603,00 

2002 3.844.310,00 173,19 6.657.777,00 

2003 3.848.620,00 152,97 5.887.268,00 

2004 3.776.140,00 149,91 5.660.833,00 

2005 3.783.200,00 187,37 7.088.470,00 

2006 3.792.910,00 151,80 5.757.267,00 

2007 3.789.920,00 168,93 6.402.277,00 

2008 3.787.660,00 175,31 6.639.960,00 

2009 3.823.480,00 173,38 6.629.198,00 

2010 3.852.210,00 175,94 6.777.731,00 

2011 3.885.390,00 173,89 6.756.457,00 

2012 3.893.480,00 171,10 6.661.833,00 

2013 3.948.480,00 196,15 7.744.997,00 
πεγή: http://faostat3.fao.org/download/Q/QC/E 

 

Βιέπνπκε φηη θαηά ηα αλαθεξφκελα έηε ε έθηαζε ησλ ακπειψλσλ παξακέλεη 

ακεηάβιεηε θαη είλαη απφ πεξίπνπ 3,8 εθαηνκκχξηα ζηξέκκαηα, έσο θαη ζρεδφλ 4 

εθαηνκκχξηα ζηξέκκαηα. Ζ παξαγσγή ζηαθπιηνχ είλαη ζρεδφλ πάληα κεγαιχηεξε 

απφ έμη ηφλνπο θαη θηάλεη έσο θαη θνληά ζηνπο νθηψ ηφλνπο, εθηφο απφ θάπνηεο 

εμαηξέζεηο φπνπ ε παξαγσγή ζηαθπιηνχ παξνπζηάζηεθε κεησκέλε, θάησ απφ έμη 

ηφλνπο, αλ θαη ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο δελ ήηαλ ηδηαίηεξα ρακειή. Αληίζηνηρν 

δηάγξακκα κε ηηο εθηάζεηο ακπειψλσλ βξίζθεηαη ζην Παξάξηεκα Α (Γηάγξακκα Α1). 

 

8.2. ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΟΗΝΟΤ 

Αμίδεη λα ηνληζηεί φηη ε Β. Ακεξηθή είλαη ε ηξίηε θαηά ζεηξά ήπεηξνο ζηελ 

παξαγσγή νίλνπ παγθνζκίσο. ηηο ΖΠΑ, ζπγθεθξηκέλα, ππάξρεη ε ηάζε πξνο 

εθκεηάιιεπζε νινέλα θαη πεξηζζφηεξσλ κεζφδσλ γηα πην απνηειεζκαηηθή παξαγσγή 

http://faostat3.fao.org/download/Q/QC/E


 

νίλνπ. Μέρξη ην 2009 δελ ππήξρε Πνιηηεία πνπ λα έρεη ιηγφηεξεο απφ δέθα 

νηλνπνηεηηθέο κνλάδεο, θαη κέρξη ην ηέινο ηνπ έηνπο, ήδε δξαζηεξηνπνηνχληαλ πάλσ 

απφ 6.500 ζε νιφθιεξε ηε ρψξα. Έσο ην 2014 ηα νηλνπνηεία μεπέξαζαλ ηα 10.000 ζε 

αξηζκφ ζηε ρψξα (Wine Institute, 2015). Υαξαθηεξηζηηθφ ηνπ θιάδνπ είλαη ε κεγάιε 

ζπγθέληξσζή ηνπ, φπνπ νη 50 κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο θαηέρνπλ ην 80% πεξίπνπ 

ηεο παξαγσγήο. 

 

Πίλαθαο 8.2.1.: Παξαγσγή θξαζηνχ ζηηο ΖΠΑ θαη ζηελ Καιηθφξληα ζε hl 

(2000-2014) 

Έηνο Καιηθόξληα ΖΠΑ 

 2000     21.375.219,75        23.330.702,15    

 2001     19.884.153,90        22.184.095,86    

 2002     18.597.695,53        20.881.778,35    

 2003     19.833.673,50        22.251.191,91    

 2004     20.704.986,94        23.045.663,45    

 2005     24.533.761,03        27.098.432,60    

 2006     21.087.359,60        23.590.337,03    

 2007     21.421.274,57        24.135.878,42    

 2008     20.660.633,85        23.455.074,30    

 2009     23.905.126,05        26.763.133,68    

 2010     22.954.081,78        25.643.031,40    

 2011     22.922.702,35        25.875.140,66    

 2012     25.087.673,07        28.479.520,28    

 2013     27.590.369,88        31.646.630,76    

 2014     26.860.147,28        31.622.488,14    

 
    Πεγή: http://wineinstitute.org/resources/statistics/article83 (26/08/2015) 

 

Ζ παξαγσγή θξαζηνχ ζηηο ΖΠΑ θπκαίλεηαη, ηα ηειεπηαία ρξφληα, απφ 

πεξίπνπ 21 εθαηνκκχξηα hl, έσο θαη ζρεδφλ 32 εθαηνκκχξηα hl, δειαδή, δηαθνξά 

θνληά ζηα 11 εθαηνκκχξηα hl, πνπ γηα ην κέγεζνο ηεο παξαγσγήο ηεο ρψξαο είλαη έλα 

κεγάιν πνζνζηφ. Με ειάρηζηνπο ππνινγηζκνχο, κπνξεί θαλείο λα δηαπηζηψζεη ηε 

ζεκαληηθφηεηα ηεο παξαγσγήο ζηελ Καιηθφξληα. Ζ Πνιηηεία ηεο Καιηθφξληα είλαη ν 

κεγαιχηεξνο πξνκεζεπηήο θξαζηνχ ησλ ΖΠΑ, παξάγνληαο πεξίπνπ ην 90% ηεο 

ζπλνιηθήο εγρψξηαο παξαγσγήο. ην παξαθάησ δηάγξακκα δηαθαίλεηαη ε πνζνζηηαία 

κεηαβνιή ζηελ παξαγσγή θξαζηνχ. 

 

 



 

Γηάγξακκα 8.2.1.: Μεηαβνιή παξαγσγήο θξαζηνχ ζηηο ΖΠΑ (2000-2013) 

 

Πεγή: http://wineinstitute.org/resources/statistics/article83 (26/08/2015) 

 

Μεγάιε κεηαβνιή παξνπζηάζηεθε θαηά ηα έηε 2005 κε αχμεζε έσο θαη 17% 

θαη 2006 κε εκθαλή κείσζε έσο θαη πάλσ απφ 12%. Δπίζεο, ην 2009 παξνπζίαζε 

έληνλε αχμεζε θαηά 14% κε επαθφινπζε κείσζε. Απηέο νη κεηψζεηο πηζαλφ λα 

νθείινληαη ζε παξάγνληεο φπσο είλαη ν θαηξφο πνπ επηθξάηεζε ηηο ρξνληέο απηέο θαη, 

ηέηνηνπ είδνπο κεηαβνιέο είλαη ινγηθέο, αλ ζθεθηεί θαλείο ηα έληνλα θαηξηθά 

θαηλφκελα πνπ εκθαλίδνληαη θαηά θαηξνχο ζηελ Ακεξηθή, φπσο ηπθψλεο, θαηαηγίδεο 

θ.α.. (ην Παξάξηεκα Β βξίζθνληαη ζρεηηθνί πίλαθεο κε ηελ παξαγσγή νίλνπ ζηηο 

ΖΠΑ). 

 

 

9. ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ ΟΗΝΟΤ ΣΗ ΖΠΑ 

 

9.1. ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ ΟΗΝΟΤ 

Οη ΖΠΑ είλαη ε πξψηε αγνξά θξαζηνχ ζηνλ θφζκν. Σν 1999 βξηζθφηαλ ζηελ 

34
ε
 ζέζε δηεζλψο σο πξνο ηελ θαηά θεθαιήλ θαηαλάισζε  θξαζηνχ γηα ηνπο 

λφκηκνπο θαηαλαισηέο (νη νπνίνη είλαη άηνκα κεγαιχηεξα ησλ 21 ή 18 εηψλ αλάινγα 

κε ηνπο λφκνπο ηεο θάζε Πνιηηείαο), ελψ ην 2009 – δέθα ρξφληα κεηά – βξέζεθε πνιχ 

πςειφηεξα, ζηελ 3
ε
 ζέζε παγθνζκίσο. Απηφ θαηαδεηθλχεη ηελ κεγάιε απμεηηθή ηάζε 

ζηελ θαηαλάισζε θξαζηνχ πνπ ππάξρεη ζηε ρψξα, αλ θαη ε πξψηε επηινγή ησλ 

θαηαλαισηψλ εμαθνινπζεί λα είλαη ε κπχξα. πγθεθξηκέλα, ην θφθθηλν θξαζί 
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θαηαλαιψλεηαη πεξηζζφηεξν, ζε πνζνζηφ 51%, αθνινπζεί ην ιεπθφ ζε πνζνζηφ 45% 

θαη ηέινο, ην ξνδέ κε πνζνζηφ θαηαλάισζεο 4%. 

Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη έλαο πίλαθαο κε ηελ θαηαλάισζε αιθνφι γεληθά, 

θαη εηδηθφηεξα θξαζηνχ, κε βάζε ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία. 

 

Πίλαθαο 9.1.1.: Έξεπλα γηα θαηαλάισζε αιθνφι ζηηο ΖΠΑ ζχκθσλα κε ηα 

δεκνγξαθηθά ζηνηρεία. 

 

Γεκνγξαθηθά 

ζηνηρεία 

Πνζνζηό 

θαηαλάιωζεο 

αιθνόι 

Πνζόηεηα 

θαηαλάιωζεο 

ηελ εβδνκάδα 

(αξηζκόο 

πνηώλ) 

  

 

Δλήιηθεο 66% 4,20 

  

 

Άλδξεο 67% 6,20 

  

 

Γπλαίθεο 64% 2,20 

  

 

Λεπθφ 70% 4,50 

  

 

ρη ιεπθφ 57% 3,30 

  

 

18-34 εηψλ 67% 5,40 

    35-54 εηψλ 72% 3,60 

  

 

55+ εηψλ 60% 3,90 

  

 

Άλδξεο 18-49 

εηψλ 74% 6,30 

  

 

Άλδξεο 50+ 

εηψλ 59% 5,80 

  

  

Γπλαίθεο 18-

49 εηψλ 67% 2,00 

  

 

Γπλαίθεο 50+ 

εηψλ 62% 2,50 

  

      πεγή: http://www.gallup.com/poll/156770/majority-drink-alkohol-averaging-four-drinks-week.aspx (17/08/2015) 
 

ηε ρψξα, ην 66% ησλ θαηαλαισηψλ δειψλνπλ φηη θαηαλαιψλνπλ αιθνφι 

γεληθά, εθ ησλ νπνίσλ, ην 25% ηνπ πιεζπζκνχ θαηαλαιψλεη θξαζί. Σν 57% εμ απηψλ 

ζεσξνχληαη θχξηνη θαηαλαισηέο, αθνχ θαηαλαιψλνπλ θξαζί ζε εβδνκαδηαία ή 

κεληαία βάζε, φρη κφλν ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο φπσο είλαη νη γηνξηέο (Guenther, 

2013). ζνλ αθνξά ηελ θαηαλάισζε ζηα δχν θχια, ηφζν νη άλδξεο φζν θαη νη 

γπλαίθεο θαηαλαιψλνπλ αιθνφι κε ηελ ίδηα ζρεδφλ ζπρλφηεηα, αιιά κε ηνπο άλδξεο 

λα θαηαλαιψλνπλ έσο θαη ηξεηο θνξέο κεγαιχηεξε πνζφηεηα απφ ηηο γπλαίθεο. Απφ 

ηνπο ακεξηθάλνπο πνπ θαηαλαιψλνπλ θξαζί, ην 70% θαηαλαιψλεη ιεπθφ θαη ην 57% 



 

θαηαλαιψλεη θφθθηλν θαη ξνδέ. Σα λνχκεξα απηά, ππνδειψλνπλ φηη ππάξρνπλ 

θαηαλαισηέο πνπ δελ έρνπλ θάπνηα ζπγθεθξηκέλε πξνηίκεζε γηα ην θξαζί θαη 

θαηαλαιψλνπλ ηφζν ην ιεπθφ φζν θαη ην κε ιεπθφ. Πξνο έθπιεμε κεξηθψλ, 

πεξηζζφηεξν αιθνφι θαηαλαιψλνπλ νη λένη, θπξίσο νη άλδξεο ειηθίαο 18 έσο 49 

εηψλ, κε πάλσ απφ έμη πνηά ηελ εβδνκάδα. Δπίζεο, ελψ κεγάιν πνζνζηφ γπλαηθψλ 

φισλ ησλ ειηθηψλ ιέλε φηη θαηαλαιψλνπλ αιθνφι, ζε πνζφηεηα απηφ 

αληηθαηνπηξίδεηαη κε δχν έσο δπφκηζη πνηά ηελ εβδνκάδα. πκπεξαζκαηηθά, ζα 

κπνξνχζε λα πεη θαλείο φηη πάλσ απφ ην κηζφ πιεζπζκφ ησλ ακεξηθαλψλ 

θαηαλαιψλεη αιθνφι, πεξηζζφηεξν, δε, νη λένη, αιιά θαη φηη νη άλδξεο θαηαλαιψλνπλ 

ζαθψο κεγαιχηεξεο πνζφηεηεο απφ ηηο γπλαίθεο. ην αληίζηνηρν παξάξηεκα 

αθνινπζεί πίλαθαο πνπ παξνπζηάδεη ηελ θαηαλάισζε ηφζν θξαζηνχ, φζν θαη κπχξαο 

αιιά θαη ιηθέξ ζηηο ΖΠΑ κε βάζε θάπνηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία, γηα ην έηνο 2012 

(Παξάξηεκα Γ, Πίλαθαο Γ1). 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδεηαη ε θαηαλάισζε θξαζηνχ απφ ην 2000, 

ηφζν αλά θάηνηθν, φζν θαη ε ζπλνιηθή θαηαλάισζε ζηε ρψξα. Να ζεκεησζεί φηη 

πεξηιακβάλνληαη φια ηα είδε θξαζηνχ, ε ζακπάληα θαη ην βεξκνχη
12

. 

 

Πίλαθαο 9.1.2.: Καηαλάισζε νίλνπ ζηηο ΖΠΑ αλά θάηνηθν θαη ζπλνιηθά 

(2000-2013) 

 

Έηνο 
Καηαλάιωζε αλά 

θάηνηθν (ζε ιίηξα) 

πλνιηθή 

θαηαλάιωζε (ζε 

εθαηνκκύξηα hl) 

Καηαλάιωζε 

επηηξαπέδηνπ νίλνπ (ζε 

εθαηνκκύξηα hl) 

 
2000 7,608 21,50 19,19 

 
2001 7,608 21,73 19,38 

 
2002 8,100 23,35 20,89 

 
2003 8,327 24,19 21,57 

 
2004 8,554 25,17 22,29 

 
2005 8,857 26,15 23,05 

 
2006 9,084 27,14 23,77 

 
2007 9,311 28,08 24,49 

 
2008 9,273 28,24 24,60 

 
2009 9,425 28,88 25,21 

 
2010 9,576 29,67 25,78 

 
2011 10,144 31,64 27,40 

 
2012 10,333 32,40 28,35 

                                                           
12 Σν βεξκνχη αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ νίλσλ, δηφηη, είλαη νπζηαζηηθά εληζρπκέλν θξαζί ην νπνίν αξσκαηίδεηαη κε δηάθνξα 
θπηηθά πξντφληα φπσο ξίδεο, θινηνχο, άλζε, ζπφξνπο, βφηαλα θαη κπαραξηθά 



 

 
2013 10,598 33,54 29,11 

 
2014 10,598 33,80 29,11 

πεγή:http://wineinstitute.org/resources/statistics/article86(26/08/2015) 

 ζνλ αθνξά ηελ θαηαλάισζε αλά Πνιηηεία, δελ πξέπεη λα μερλάεη θαλείο φηη 

ε θάζε κία δηαθαηέρεηαη απφ ηνπο δηθνχο ηεο μερσξηζηνχο λφκνπο θαη θαλνληζκνχο 

αθφκα θαη πάλσ ζηελ θαηαλάισζε ή δηαθίλεζε αιθννινχρσλ πνηψλ. 

Υαξαθηεξηζηηθά, κπνξεί θαλείο λα πεη φηη νη αγνξέο ησλ ΖΠΑ είλαη 50, φζεο θαη νη 

Πνιηηείεο. Ζ θαηαλνκή, φκσο, κεηαμχ ησλ πνιηηεηψλ δελ είλαη νκνηνγελήο, αθνχ νη 

δέθα κεγαιχηεξεο αληηπξνζσπεχνπλ πεξηζζφηεξν απφ ην 60% ησλ ζπλνιηθψλ 

πνζνηήησλ πνπ θαηαλαιψζεθαλ ζηηο ΖΠΑ, ηνπιάρηζηνλ γηα ην έηνο 2014. ηελ 

Καιηθφξληα κφλν, αληηζηνηρεί ην 18% ησλ θαηαλαισζέλησλ πνζνηήησλ θξαζηνχ. 

Απφ φ,ηη θαίλεηαη, ε Καιηθφξληα εθηφο απφ κεγαιχηεξε παξαγσγφο θξαζηνχ είλαη θαη 

ε Πνιηηεία κε ηε κεγαιχηεξε θαηαλάισζή ηνπ, απηφ ζχκθσλα κε ζηνηρεία απφ ην 

εγρεηξίδην θξαζηνχ BIG (ΚΔΟΟΔ, 2015).  

Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη έλα δηάγξακκα φπνπ απεηθνλίδνληαη νη 10 

θνξπθαίεο Πνιηηείεο ησλ ΖΠΑ ζε θαηαλάισζε θξαζηνχ. 

 

Γηάγξακκα 9.1.1.: Ζ αγνξά ησλ ΖΠΑ: νη 10 θνξπθαίεο πνιηηείεο ζε 

θαηαλάισζε θξαζηνχ. 

 

Πεγή: ΚΔΟΟΔ 

 

Δπίζεο, αθνινπζεί θαη πίλαθαο φπνπ απεηθνλίδνληαη νη παξαπάλσ πνιηηείεο κε 

θζίλνπζα ζεηξά σο πξνο ηελ πνζφηεηα θαηαλάισζεο νίλνπ γηα ην έηνο 2014. 

 



 

Πίλαθαο 9.1.3.: Οη 10 θνξπθαίεο Πνιηηείεο ζηελ θαηαλάισζε νίλνπ 2014 

Πνιηηείεο Δθαηνκκύξηα θηβώηηα 

(ηωλ 9 ιίηξωλ) 

Μεηαβνιή θαηαλάιωζεο 

(2013-2014) 

1. Καιηθφξληα 60,3 +3% 

2. Φιφξηληα 26,8 +2% 

3. Νέα Τφξθε 26,2 +2% 

4. Νηνπ Σδέξζετ 14,8 +2% 

5. Σέμαο 14,7 +2% 

6. Ηιηλφηο 14,7 +2% 

7. Μαζαρνπζέηε 12,6 +2% 

8. Οπάζηλγθηνλ 10 +3% 

9. Βηξηδίληα 10 +4% 

10. Οράην 9,3 +3% 
Πεγή: ΚΔΟΟΔ 

 

ζν γηα ηα είδε θξαζηνχ πνπ θαηαλαιψλνπλ νη Ακεξηθαλνί θαηαλαισηέο, 

είλαη θπξίσο νη πνηθηιηαθνί νίλνη ή Varietals ζε απζεληηθή δηαηχπσζε. χκθσλα κε 

ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν ηνπ εηζαγσγέα MHW θαη ηνπ πλδέζκνπ Δηζαγσγέσλ 

Πνηψλ, John Beaudette, νη νίλνη πνπ θέξδηζαλ κεγαιχηεξν κεξίδην ζηηο πσιήζεηο ζε 

φγθν θαη αμία γηα ην πεξαζκέλν έηνο, ήηαλ νη Chardonnay, Cabernet Sauvignon, Pinot 

Grigio, Pinot Noir, Merlot, Δξπζξά Blends θαη Λεπθφ Zinfadel (ΚΔΟΟΔ, 2015). 

ην αληίζηνηρν παξάξηεκα βξίζθεηαη αλαιπηηθφο πίλαθαο θαη δηάγξακκα γηα ηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο αλαγλψζηεο )Παξάξηεκα Γ, Πίλαθαο Γ2). 

Δπίζεο, ηα ηειεπηαία πέληε έηε ε θνπιηνχξα ηνπ θξαζηνχ ζηε ζπγθεθξηκέλε 

αγνξά αιιάδεη, θαζψο νινέλα θαη πεξηζζφηεξνη θαηαλαισηέο ζηξέθνληαη ζηελ 

θαηαλάισζε ξνδέ θξαζηνχ, πνπ κέρξη πξφζθαηα δελ ήηαλ πςειά ζηηο πξνηηκήζεηο 

ηνπο. Απηφ πνπ θάλεη εληχπσζε είλαη φηη πξνο απηφ ην θξαζί ζηξέθεηαη ην αλδξηθφ 

θαηαλαισηηθφ θνηλφ, πνπ φπσο είλαη απνδεδεηγκέλν, εθ ησλ πξαγκάησλ θαηαλαιψλεη 

ιηγφηεξν θξαζί ζε ζρέζε κε ην γπλαηθείν θαηαλαισηηθφ θνηλφ (ΔΝΟΛΟΓΗΑ, 2015). 

χκθσλα κε έξεπλεο απφ ην Wine California Institute, ε θαηαλάισζε νίλνπ 

ζηηο ΖΠΑ ην 2015 απμήζεθε γηα εηθνζηή πξψηε ζπλερή ρξνληά. Σα ηειεπηαία 

ηέζζεξα έηε, κάιηζηα, ην πνζφ θαη πνζνζηφ θαηαλάισζεο θξαζηνχ ησλ ΖΠΑ είλαη ην 

κεγαιχηεξν ζηελ αγνξά. χκθσλα κε ηελ Wine Intelligence, κάιηζηα, ε αγνξά ησλ 

ΖΠΑ ππνζηεξίδεηαη απφ ηζρπξέο πξννπηηθέο αλάπηπμεο (πνπ, θπξίσο, ζρεηίδνληαη κε 

ηελ νηθνλνκία ηεο), θαη νη νπνίεο δείρλνπλ φηη ζα ήηαλ δπλαηφ λα παξακείλεη ζηελ 

πξψηε θαηαλαισηηθή ζέζε γηα ηνλ νίλν, γηα αθφκα δέθα έηε, κέρξη ην 2025. 

Παξφιαπηά, κέζα ζηηο ΖΠΑ, ε θαηαλάισζε θξαζηνχ αληαγσλίδεηαη απηή ηεο κπχξαο 

ε νπνία γηα πνιιά ρξφληα βξίζθεηαη ζηελ πξψηε ζέζε. 



 

9.2. ΕΖΣΖΖ ΟΗΝΟΤ 

Καηά ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο ηνπ έηνπο 2015, επαγγεικαηίεο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ ηεο Καιηθφξληα, Davis, απνθάιπςαλ ηα απνηειέζκαηα κίαο έξεπλαο 

πνπ είρε  δηεμαρζεί ζρεηηθά κε ηε δήηεζε ηνπ νίλνπ. Σν θχξην ζπκπέξαζκα είλαη φηη 

είλαη πιένλ ζπλήζεηα ησλ θαηαλαισηψλ ε αλαδήηεζε premium νίλσλ ζε ινγηθή ηηκή, 

ελψ αλακέλεηαη κεγαιχηεξε αχμεζε ησλ πσιήζεσλ ζην εχξνο ησλ $14-$20 αλά 

θηάιε. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη νη θαηαλαισηέο απνθηνχλ φιν θαη πεξηζζφηεξεο γλψζεηο 

γχξσ απφ ηα πξντφληα πνπ θαηαλαιψλνπλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ νίλνπ. 

Γλσξίδνληαο φηη ην θφζηνο παξαγσγήο ηνπ ζε ρψξεο εθηφο Ακεξηθήο ελδέρεηαη λα 

είλαη απμεκέλν θαη, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εχξσζηε νηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε, ε 

πξνζπκία πιεξσκήο ηνπο απμάλεηαη γηα ην πνηνηηθφηεξν θξαζί, είηε είλαη εγρψξηα 

παξαγφκελν, είηε εηζαγφκελν. 

Ζ ελ ιφγσ έξεπλα αλαδεηθλχεη ηηο απφςεηο 24 θνξπθαίσλ εηαηξεηψλ ζηηο 

Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, νη νπνίεο ηνλίδνπλ φηη ζηελ αγνξά γηα ηα επφκελα πέληε έηε ζα 

επηθξαηήζεη κηα ηάζε premiumisation (ε ζηξνθή πξνο ηα πην αθξηβά – premium 

πξντφληα). Γηα ην δηάζηεκα απηφ, ζα παξνπζηαζηεί αχμεζε ζηε δήηεζε θξαζηψλ κε 

ηηκέο $12 έσο $20 κε ηαπηφρξνλε κείσζε ηεο δήηεζεο ησλ θξαζηψλ κε ηηκή θάησ απφ 

$10. 

Βέβαηα, πάληα ζχκθσλα κε ηνπο εηδηθνχο εξεπλεηέο, απηή ε ηάζε ζα επηθέξεη 

θαη θάπνηα πξνβιήκαηα ζηελ αγνξά. Έλα πξφβιεκα ηνπ θαηλνκέλνπ premiumisation 

είλαη ην θφζηνο παξαγσγήο θαη εκπνξίαο γηα νίλνπο κε θφζηνο κεγαιχηεξν ησλ $15, 

δηφηη απηφ πξνυπνζέηεη ε νηλνπαξαγσγηθή επηρείξεζε λα έρεη ηδηφθηεηεο εθηάζεηο 

ακπειψλσλ. Απηφ, φκσο, γηα ηηο επηρεηξήζεηο είλαη δχζθνιν, θαζψο νη ηηκέο γηα ηηο 

εθηάζεηο γεο νινέλα θαη απμάλνληαη. Δπίζεο, δελ θαζίζηαηαη παληνχ εχθνιε ε 

πδξνδφηεζε ησλ εθηάζεσλ, αθνχ ζε θάπνηεο πεξηνρέο πνπ είραλ ηε δπλαηφηεηα λα 

θπηεπηνχλ ακπειψλεο, ην έδαθνο είλαη μεξφ θαη ε πδξνδφηεζή ηνπ δχζθνιε θαη 

εμαηξεηηθά θνζηνβφξα. Αθφκα, κεγάιν κέξνο εδαθηθψλ εθηάζεσλ θαηαιακβάλνπλ νη 

ηδηνθηήηεο εθηάζεσλ άιισλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ, π.ρ. ακπγδάισλ. Σέινο, εκπφδην 

απνηειεί θαη ε αζηηθνπνίεζε, ιφγσ ηνπ φηη νη κεγαιχηεξεο νηλνπαξαγσγηθέο 

επηρεηξήζεηο έρνπλ ηε βάζε ηνπο θνληά ζε κεγάια αζηηθά θέληξα, θαη κία θίλεζε 

κεηαθνξάο ηνπο ή αγνξάο εθηάζεψλ ηνπο ζε πην αγξνηηθέο πεξηνρέο καθξηά απφ ην 

θέληξν ζα δπζθφιεπε ηελ εξγαζία, ζίγνπξα ζα αχμαλε ηα θφζηε παξαγσγήο θαη ίζσο, 

λα αχμαλε θη επηπιένλ ηελ ηηκή ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο (ΚΔΟΟΔ, 2015). 

Απνηέιεζκα φισλ απηψλ ησλ πξνβιεκάησλ ηεο ηάζεο ηνπ premiumisation ίζσο είλαη 



 

ε αδπλακία πνιιψλ εθ ησλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ λα ζπλερίζνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο, 

φληαο αδχλακεο λα αληαπεμέιζνπλ ζηελ δήηεζε ησλ θαηαλαισηψλ. 

ηελ αγνξά ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ, έρνπλ δηαπηζησζεί κέζσ εξεπλψλ νη 

παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ δήηεζε θαη ηελ επηινγή ηνπ θξαζηνχ απφ ηνπο 

θαηαλαισηέο. πλέπεηα ηνπ απμεκέλνπ ελδηαθέξνληνο πξνο ελεκέξσζή ηνπο γηα ην 

πξντφλ πνπ πξφθεηηαη λα θαηαλαιψζνπλ, πξσηεχνληα ξφιν παίδεη γηα απηνχο ε 

πνηθηιία ησλ ζηαθπιηψλ απφ ηα νπνία παξάρζεθε ην θάζε θξαζί, αθνινπζεί ε ηηκή 

ηνπ πξντφληνο θαη ηέινο ε επσλπκία ηνπ. Σν 38% ηνπ ακεξηθαληθνχ θνηλνχ 

απνθαζίδεη κε γλψκνλα ην πφζν ειθπζηηθή είλαη γηα απηνχο ε εηηθέηα ηεο θηάιεο. 

Μεγάιν πνζνζηφ ηνπ θνηλνχ απνθαζίδεη ζχκθσλα κε ζπζηάζεηο απφ θίινπο ή ηνπο 

ππαιιήινπο ησλ θαηαζηεκάησλ ζηα νπνία πξαγκαηνπνηνχλ ηηο αγνξέο ηνπο. Αθφκα, 

ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη γηα απηνχο ε πξνεγνχκελε δνθηκή ηνπ πξντφληνο, ε ηηκή ηνπ 

θαη νη ηπρφλ θξηηηθέο απφ εηδήκνλεο ηνπ θιάδνπ. Δπίζεο, ηα ΜΜΔ παίδνπλ πνιχ 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ απφθαζή ηνπο. Αλ ζπιινγηζηεί θαλείο φηη ην 76% ησλ 

θαηαλαισηψλ νίλνπ δηαζέηνπλ smartphone, απφ ηνπο νπνίνπο έλα πνζνζηφ πεξίπνπ 

24% θάλεη ρξήζε wine app, αληηιακβάλεηαη ηνλ θαηαηγηζκφ απφ δηαθεκίζεηο θαη 

ελεκεξψζεηο πνπ δέρεηαη αθφκα θαη πάλσ ζην πξντφλ ηνπ νίλνπ. Οχησο ή άιισο, ε 

επηινγή ηνπ θξαζηνχ γηα ηνπο θαηαλαισηέο είλαη ήδε πνιχπινθε ππφζεζε θαη δε ζα 

γηλφηαλ λα είλαη επθνιφηεξε, δεδνκέλνπ φηη ππάξρνπλ 60.000 δηαθνξεηηθέο εηηθέηεο 

γηα λα επηιέμνπλ (Thach, 2015). 

 

 

10. ΑΓΟΡΑ-ΔΜΠΟΡΗΟ 

 

10.1. Ζ ΑΓΟΡΑ ΣΧΝ ΖΠΑ 

Ζ Τπεξεζία Πιεξνθνξηψλ Οίλνπ ηνπ Wine Intelligence ελεκέξσζε ην θνηλφ 

γηα ηηο 50 πην ειθπζηηθέο αγνξέο θξαζηνχ ζηνλ θφζκν, απνδεηθλχνληαο φηη νη ΖΠΑ 

θαηέρνπλ ηελ πξψηε ζέζε (ΚΔΟΟΔ, 2015). ε απηφ ηε βνήζεζε πνιχ ε επλντθή 

ζπλαιιαγκαηηθή ηεο ηζνηηκία, πνπ ηεο επηηξέπεη λα εηζάγεη κεγάιν φγθν θξαζηνχ απφ 

ρψξεο-εμαγσγείο φπσο είλαη απηέο ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο ή ηνπ Νένπ Κφζκνπ. Σν 

δνιάξην ησλ ΖΠΑ είλαη αλαηηκεκέλν ζε ζρέζε κε ηα λνκίζκαηα ησλ ρσξψλ απηψλ, 

κε απνηέιεζκα νη εηζαγσγέο λα γίλνληαη εχθνια. Δλδεηθηηθά, αλαθέξνληαη νη κέζεο 



 

ηζνηηκίεο ηνπ Γνιαξίνπ ΖΠΑ (USD) κε ηα λνκίζκαηα θάπνησλ απφ απηέο ηηο ρψξεο 

γηα ην έηνο 2015. 

 

Πίλαθαο 10.1.1.: πλαιιαγκαηηθέο Ηζνηηκίεο USD (2015) 

Υώξα Ηζνηηκία κε USD 

Υηιή – CLP 0,001513 

Αξγεληηλή – ARS 0,09308 

Απζηξαιία – AUD 0,405595 

Νέα Εειαλδία - NZD 0,72915 
Πεγή: http://www.bloomberg.com/ 

 

Οη ρψξεο πνπ αλαθέξζεθαλ ζηνλ πίλαθα είλαη νη αλεξρφκελεο παξαγσγηθέο 

θαη εμαγσγηθέο δπλάκεηο ζην ρψξν ηνπ θξαζηνχ, φπσο αλαθέξζεθε ζε πξνεγνχκελν 

θεθάιαην. Βιέπνληαο ηηο ηζνηηκίεο πνπ επηθξαηνχλ, ησλ λνκηζκάησλ απηψλ κε ην 

δνιάξην ησλ ΖΠΑ, ακέζσο δηαπηζηψλεη θαλείο πφζν ζπκθέξνπζεο είλαη γηα ηηο ΖΠΑ 

νη εηζαγσγέο νίλνπ απφ ηηο ρψξεο απηέο, δηφηη ζα κπνξνχλ αλ εηζάγνπλ κεγάιεο 

πνζφηεηεο πνηνηηθνχ θξαζηνχ κε ζρεηηθά ρακειή ηηκή – ε ηηκή ηνπ θξαζηνχ απφ ηηο 

ρψξεο απηέο είλαη ζαθψο ρακειφηεξε απφ ην θξαζί πνπ εηζάγεηαη απφ ηελ ΔΔ θαη 

εμίζνπ πνηνηηθφ. 

Δπηπιένλ, πέξα απφ ηε Ν. Ακεξηθή θαη ηηο ρψξεο ηνπ Νένπ Κφζκνπ, ππάξρεη 

αλάπηπμε πξνκεζεηψλ θαη απφ ρψξεο ηεο ΔΔ, φπσο Γαιιία, Ηηαιία θαη Ηζπαλία πνπ ηα 

ηειεπηαία ρξφληα εληάζεθαλ ιφγσ απνδπλάκσζεο ηνπ επξψ (ΚΔΟΟΔ, 2015). Σν 

έηνο 2015, ε ηζνηηκία Δπξψ κε δνιάξην ΖΠΑ ήηαλ 1,1089 ζχκθσλα κε ηελ Σξάπεδα 

Σεο Διιάδνο. Ζ ηζνηηκία έρεη κεησζεί ζε ζρέζε κε ην 2014 πνπ ήηαλ ζπλερψο πάλσ 

απφ 1,20. Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2014 ήηαλ 1,36 θαη κέρξη ην Γεθέκβξην ηνπ ίδηνπ έηνπο 

ππνρψξεζε θαηά 8% θηάλνληαο ην 1,25. Απηφ είλαη, κελ, επλντθφ γηα ηελ αγνξά ηεο 

ΔΔ, δηφηη ηψξα εμάγεη κεγαιχηεξεο πνζφηεηεο ζηελ αγνξά ηεο Ακεξηθήο, αιιά θαη νη 

θαηαλαισηέο ησλ ΖΠΑ έρνπλ ηψξα κεγαιχηεξε γθάκα επηινγήο ηνπ πξντφληνο νίλνπ 

πνπ ηνπο ηαηξηάδεη. Να κελ μερλάεη θαλείο φηη νη νίλνη πνπ παξάγνληαη ζηελ ΔΔ είλαη 

πνηνηηθά αμηφινγνη θαη κε πνιιά δηεζλή βξαβεία γεχζεο θαη πνηφηεηαο, θάηη πνπ 

ζπκβαδίδεη κε ηηο απαηηήζεηο ησλ ακεξηθαλψλ θαηαλαισηψλ. 

Οη πσιήζεηο νίλνπ εληφο ησλ ΖΠΑ απφ ην 2000 θη χζηεξα, ζπλερψο βαίλνπλ 

απμαλφκελεο αγγίδνληαο ζρεδφλ ηα 38 δηζ. δνιάξηα γηα ην πξνεγνχκελν έηνο (2014). 

Παξαθάησ αθνινπζεί ζρεηηθφο πίλαθαο κε ηηο πσιήζεηο νίλνπ αλά θαηεγνξία θαη, ηε 



 

ζπλνιηθή αμία ησλ πσιήζεσλ εληφο ησλ ΖΠΑ, θαζψο θαη δηάγξακκα ζην νπνίν 

απεηθνλίδεηαη ε πνξεία ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ησλ πσιήζεσλ θαηά ηα ηειεπηαία 15 έηε. 

 

Πίλαθαο 10.1.2.: Πσιήζεηο θξαζηνχ εληφο ησλ ΖΠΑ (2000-2014) (ζε 

εθαηνκκχξηα hl) 

      

Έηνο 
Δπηηξαπέδηνο 

νίλνο 

Δπηδόξπηνη 

νίλνη/γιπθείο 

Αθξώδεηο 

νίλνη/ακπάληα 

πλνιηθέο 

πωιήζεηο 

πλνιηθή 

αμία 

πωιήζεωλ 

(ζε δηζ. $) 

2000 19,19 1,25 1,06 21,50 19,20 

2001 19,39 1,29 1,03 21,70 20,30 

2002 20,03 1,43 1,04 22,49 21,80 

2003 21,33 1,58 1,08 23,99 22,30 

2004 22,08 1,83 1,19 25,09 24,00 

2005 22,99 2,03 1,18 26,19 25,80 

2006 23,94 2,47 1,22 27,63 27,80 

2007 24,92 2,37 1,25 28,54 30,40 

2008 25,17 2,47 1,22 28,85 30,00 

2009 26,58 2,39 1,25 30,22 28,70 

2010 26,29 2,59 1,39 30,27 30,00 

2011 27,56 2,84 1,55 31,94 32,90 

2012 28,75 2,69 1,58 33,02 34,60 

2013 29,12 2,78 1,66 33,55 36,30 

2014 29,11 2,90 1,77 33,78 37,60 

      Πεγή: http://www.wineinstitute.org/resources/pressroom/05192015 (19/05/2015) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Γηάγξακκα 10.1.1.: Πσιήζεηο θξαζηνχ εληφο ησλ ΖΠΑ (2000-2014) (ζε 

εθαηνκκχξηα hl) 

 

Πεγή: http://www.wineinstitute.org/resources/pressroom/05192015 (19/05/2015) 

  

ηηο πσιήζεηο πεξηιακβάλνληαη νη απνζηαγκέλνη νίλνη, κε εμαηξνχκελν ην 

κειίηε, ηφζν νη παξαγφκελνη εγρψξηα, ζηελ πνιηηεία ηεο Καιηθφξληα αιιά θαη ζε 

άιιεο Πνιηηείεο, φζν θαη νη εηζαγφκελνη. Σν πνζφ ηεο ηειεπηαίαο ζηήιεο 

αληηπξνζσπεχεη ηελ ηειηθή ηηκή κε ηελ νπνία αγνξάδεη ν θαηαλαισηήο ην πξντφλ, 

δειαδή, ζπκπεξηιακβάλνληαη νη φπνηεο πξνζαπμήζεηο ζηελ ηηκή απφ ρνλδξεκπφξνπο, 

ιηαλνπσιεηέο θαη εζηηάηνξεο. 

Γεληθά, ε αγνξά ησλ ΖΠΑ γίλεηαη νινέλα θαη πην αληαγσληζηηθή, φρη κφλν 

ιφγσ ηζνηηκηψλ, αιιά θαη δπλακηθφηεηαο παξαγσγήο. Αμίδεη λα επαλαιεθζεί φηη ε 

Πνιηηεία ηεο Καιηθφξληα είλαη ν λνχκεξν έλα παξαγσγφο θαη πξνκεζεπηήο ηεο ελ 

ιφγσ αγνξάο, πξνζδίδνληάο ηεο ζρεηηθή απηάξθεηα ζην θξαζί. 

 

10.2. ΔΗΑΓΧΓΔ – ΔΞΑΓΧΓΔ ΟΗΝΟΤ 

πσο αλαθέξζεθε ήδε, ε θπξηφηεξε Πνιηηεία ζηελ παξαγσγή θαη εμαγσγή 

νίλνπ είλαη ε Καιηθφξληα. Ζ Πνιηηεία απηή, δηνρεηεχεη κε θξαζί ηφζν ηελ ίδηα ηελ 

αγνξά ησλ ΖΠΑ, φζν θαη άιιεο αγνξέο ηνπ θφζκνπ. Βέβαηα, ην ζπληξηπηηθφ πνζνζηφ 

ηεο παξαγφκελεο πνζφηεηαο παξακέλεη εληφο ησλ ζπλφξσλ. Σα ηειεπηαία 15 ρξφληα, 

πάλσ απφ ην 80% ηνπ νίλνπ πνπ παξάγεηαη ζηελ Καιηθφξληα δηνρεηεχεηαη ζηα ξάθηα 

ηεο Ακεξηθήο. ηνλ παξαθάησ πίλαθα θαίλεηαη ε εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο 
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πξναλαθεξζείζαο πνιηηείαο ηφζν ζπλνιηθά πξνο ηηο αγνξέο κε ηηο νπνίεο 

πξαγκαηνπνηεί εκπφξην, φζν θαη πξνο ηελ αγνξά ησλ ΖΠΑ. 

 

Πίλαθαο 10.2.1.: Ζ εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο Καιηθφξληα (ζε 

εθαηνκκχξηα hl) (2000-2014) 

Έηνο 

ε όιεο ηηο 

αγνξέο (θαη 

ηωλ ΖΠΑ) 

ηελ αγνξά 

ηωλ ΖΠΑ 

Πνζνζηό πνπ 

δηνρεηεύεηαη ζηελ 

αγνξά ηωλ ΖΠΑ 

Αμία ιηαληθήο 

πώιεζεο ζηηο 

ΖΠΑ (ζε δηζ. $) 

2000 16,88 14,84 88% 13,00 

2001 17,00 14,65 86% 13,40 

2002 17,50 15,10 86% 13,80 

2003 18,61 15,72 84% 14,30 

2004 19,71 16,17 82% 15,00 

2005 20,16 16,70 83% 16,50 

2006 20,58 17,10 83% 17,80 

2007 21,28 17,58 83% 18,90 

2008 22,07 18,14 82% 18,50 

2009 22,17 18,53 84% 17,90 

2010 21,92 18,11 83% 18,70 

2011 23,40 19,38 83% 20,30 

2012 22,46 18,65 83% 22,00 

2013 23,32 19,39 83% 23,10 

2014 24,17 20,24 84% 24,60 

     

     Πεγή: http://www.wineinstitute.org/resources/pressroom/05192015 (19/05/2015) 

 

 

ηα πνζά ηνπ παξαπάλσ πίλαθα πεξηιακβάλνληαη νη επηηξαπέδηνη νίλνη, νη 

ζακπάληεο, ηα βεξκνχη θ.α.. Μπνξεί θαλείο απφ απηφ ηνλ πίλαθα λα αληηιεθζεί ηε 

ζεκαληηθφηεηα ηεο θαιηθνξλέδηθεο παξαγσγήο νίλνπ γηα ηηο ΖΠΑ. Παξφιαπηά κία 

ζχγθξηζε κε ηηο ζπλνιηθέο εμαγσγέο ησλ ΖΠΑ είλαη απαξαίηεηε. Γηα ην ιφγν απηφ 

παξαηίζεηαη ζρεηηθφο πίλαθαο θαη δηάγξακκα ζηε ζπλέρεηα. 

 

 

 

 



 

Πίλαθαο 10.2.2: Δηζαγσγέο – Δμαγσγέο νίλνπ ΖΠΑ ζε hl (2000-2012) 

 

Πεγή: http://faostat3.fao.org/compare/E 

 

Γηάγξακκα 10.2.1.: Δηζαγσγέο – Δμαγσγέο νίλνπ ΖΠΑ ζε hl (2000-2012) 

 

Πεγή: http://faostat3.fao.org/compare/E 

 

ηνλ παξαπάλσ πίλαθα θαη δηάγξακκα θαίλεηαη φηη νη εηζαγσγέο νίλνπ ζηηο 

ΖΠΑ ήηαλ πάληα πην ζηαζεξέο θαζψο ε πνξεία πνπ αθνινπζνχλ αλά ηα έηε είλαη 

ζηαζεξά απμεηηθή, ζε αληίζεζε κε ηηο εμαγσγέο νίλνπ, πνπ παξνπζηάδνπλ εκθαλείο 

κεηαβνιέο θαη είλαη κνλίκσο αξθεηά ρακειφηεξεο απφ ηηο εηζαγσγέο. Σα ζηνηρεία 

απηά δείρλνπλ φηη απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 2000 έσο ζήκεξα, άξρηζε λα 

δηακνξθψλεηαη κία δηαθνξεηηθή αληίιεςε γηα ην θξαζί απφ ηνπο ακεξηθαλνχο 

Έηνο

Δηζαγωγέο 

νίλνπ Δμαγωγέο νίλνπ

2000 4.488.358,80    2.774.968,86    

2001 4.697.315,88    2.849.247,12    

2002 5.532.442,80    2.667.714,78    

2003 6.094.614,90    3.299.886,60    

2004 6.427.599,54    3.881.567,64    

2005 7.143.448,38    3.465.968,10    

2006 7.839.878,46    3.696.057,36    

2007 8.469.244,68    4.339.842,36    

2008 8.334.515,76    4.648.448,34    

2009 9.287.367,66    3.981.917,94    

2010 9.402.948,36    4.016.557,08    

2011 10.171.512,42  4.218.820,80    

2012 11.698.390,08  4.015.064,10    

-
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θαηαλαισηέο, ε νπνία νδήγεζε ζε αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο θαη άξα θαη ησλ 

εηζαγσγψλ έσο θαη ηξεηο θνξέο απφ ηφηε έσο ζήκεξα. ζνλ αθνξά ηηο εμαγσγέο, 

φκσο, ε πνζφηεηα πνπ εμάγεηαη είλαη πάληα ζρεδφλ ε κηζή απφ ηελ πνζφηεηα 

εηζαγσγήο νίλνπ. Απηφ ζεκαίλεη, φηη παξφιν πνπ ε Πνιηηεία ηεο Καιηθφξληα είλαη 

κία παξαγσγηθή θαη εμαγσγηθή δχλακε, νη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ζπλνιηθά δελ έρνπλ 

ηφζε δχλακε ζηηο εμαγσγέο. ην Παξάξηεκα Γ αθνινπζνχλ πίλαθεο πνπ εκθαλίδνπλ 

ηηο εηζαγσγέο θαη εμαγσγέο ηεο Βνξείνπ Ακεξηθήο θαζψο θαη ζπγθξηηηθφο πίλαθαο 

ησλ δεδνκέλσλ ηεο Βνξείνπ Ακεξηθήο κε ηηο ΖΠΑ γηα ηνλ αλαγλψζηε πνπ ζα 

επηζπκνχζε λα απνθηήζεη κία γεληθφηεξε εηθφλα (Πίλαθεο Γ7, Γ8 θαη Γ9). 

Βεβαίσο, ην θξαζί πνπ θαηαλαιψλεηαη ζηηο ΖΠΑ είλαη ηφζν απηφ πνπ έρεη 

παξαρζεί εγρψξηα, φζν θαη εηζαγφκελν. πλδπάδνληαο ζηνηρεία απφ έξεπλεο ηεο Wine 

Institute, κπνξεί λα ππνινγίζεη θαλείο, φηη ε πνζφηεηα νίλνπ πνπ θαηαλαιψλεηαη ζηηο 

ΖΠΑ, ε νπνία πξνέξρεηαη απφ εγρψξηα παξαγσγή (ζπγθεθξηκέλα απφ ηελ 

Καιηθφξληα), αληηζηνηρεί θαηά κέζν φξν ζην 63% ηεο ζπλνιηθήο θαηαλαισζείζαο 

πνζφηεηαο γηα ηα ηειεπηαία 15 έηε. πλεπψο, ε εηζαγφκελε πνζφηεηα απφ άιιεο 

ρψξεο αληηζηνηρεί ζε έλα κέζν πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 37%. Αθνινπζεί ζρεηηθφο 

πίλαθαο. 

 

Πίλαθαο 10.2.3.: Πνζνζηφ εγρψξηνπ νίλνπ επί ηεο θαηαλαισζείζαο πνζφηεηαο 

ζηηο ΖΠΑ (2000-2014) 

       

 
Έηνο 

Κξαζί πνπ 

πξνέξρεηαη από 

εγρώξηα 

παξαγωγή 

(Καιηθόξληα) 

(ζε 

εθαηνκκύξηα 

hl) 

πλνιηθή 

θαηαλάιωζε 

ζηηο ΖΠΑ (ζε 

εθαηνκκύξηα 

hl) 

Πνζνζηό 

εγρώξηα 

παξαγόκελνπ 

νίλνπ 

Πνζνζηό 

εηζαγόκελνπ 

νίλνπ 

 

 
2000 14,84 21,50 69% 31% 

 

 
2001 14,65 21,73 67% 33% 

 

 
2002 15,10 23,35 65% 35% 

 

 
2003 15,72 24,19 65% 35% 

 

 
2004 16,17 25,17 64% 36% 

 

 
2005 16,07 26,15 61% 39% 

 

 
2006 17,10 27,14 63% 37% 

 

 
2007 17,58 28,08 63% 37% 

 

 
2008 18,14 28,24 64% 36% 

 



 

 
2009 18,53 28,88 64% 36% 

 

 
2010 18,11 29,67 61% 39% 

 

 
2011 19,38 31,64 61% 39% 

 

 
2012 18,65 32,40 58% 42% 

 

 
2013 19,39 33,54 58% 42% 

 

 
2014 20,24 33,80 60% 40% 

 

       Πεγέο: http://wineinstitute.org/resources/statistics/article86 (26/08/2015) θαη 

http://www.wineinstitute.org/resources/pressroom/05192015 (19/05/2015) 

 

Οη ΖΠΑ εηζάγνπλ θξαζί απφ πνιιέο ρψξεο ηνπ θφζκνπ, πάλσ απφ 20 ζηνλ 

αξηζκφ. πκπεξηιακβάλνληαη πνιιέο ρψξεο ηεο ΔΔ, ε Βξαδηιία, ν Καλαδάο, ε 

Οπγγαξία, ε Μνιδαβία, ε Νφηηνο Αθξηθή θ.α.. ην παξφλ απφζπαζκα, φκσο, ζα 

αλαιπζνχλ νη ζεκαληηθφηεξεο, ελλνψληαο ηηο ζεκαληηθφηεξεο παξαγσγηθέο ρψξεο ζε 

παγθφζκην επίπεδν, είηε ζαλ ήδε θαζηεξσκέλεο δπλάκεηο είηε ζαλ αλεξρφκελεο ζην 

ρψξν ηεο νηλνπνηίαο. Απηέο είλαη, απφ ηελ ΔΔ ε Απζηξία, ε Γεξκαλία, ε Διιάδα, ην 

Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη, θπζηθά, νη Γαιιία, Ηηαιία θαη Ηζπαλία πνπ είλαη θαη νη 

δπλαηφηεξεο ζηνλ ηνκέα απηφ. Απφ ηε Νφηην Ακεξηθή αλεξρφκελεο ζεσξνχληαη νη 

Αξγεληηλή θαη ε Υηιή. Δπίζεο αλεξρφκελεο είλαη νη Απζηξαιία, Νέα Εειαλδία θαη 

Νφηηνο Αθξηθή. ηνλ παξαθάησ πίλαθα θαίλεηαη ε πνζφηεηα πνπ εηζήγαγαλ νη ΖΠΑ 

γηα θάζε κία απφ ηηο πξναλαθεξζείζεο ρψξεο γηα ην δηάζηεκα επηεκβξίνπ 2014 έσο 

επηέκβξην 2015, θαζψο θαη ε πνζνζηηαία δηαθνξά απφ ηελ αξρή έσο ην ηέινο ηεο 

πεξηφδνπ απηήο. Να ζεκεησζεί φηη ζηηο πνζφηεηεο ηνπ θξαζηνχ ζπκπεξηιακβάλεηαη 

θαη ν Μειίηεο, ν νπνίνο είλαη έλα αιθννινχρν πνηφ πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ 

αιθννιηθή δχκσζε ηνπ κήινπ. 

 

Πίλαθαο 10.2.4.: Δηζαγφκελε πνζφηεηα νίλνπ ζηηο ΖΠΑ (επηέκβξηνο 2014-

επηέκβξηνο 2015) (ζε hl) 

  

χλνιν 

Υψξα πξνέιεπζεο 

επηέκβξηνο 

2015 

επηέκβξηνο 

2014 Γηαθνξά 

ΔΔ 

Απζηξία 

                 

2.268,85    

                 

1.642,01    38,18% 

Γαιιία 

             

105.465,63    

               

85.973,63    22,67% 

Γεξκαλία 

               

17.584,70    

               

25.853,62    -31,98% 

Διιάδα 

                 

1.085,10    

                     

743,51    45,94% 

http://wineinstitute.org/resources/statistics/article86
http://www.wineinstitute.org/resources/pressroom/05192015


 

Ηηαιία 

             

244.347,85    

            

211.925,03    15,30% 

Ηζπαλία 

               

49.914,75    

               

45.244,72    10,32% 

Ζλσκέλν 

Βαζίιεην 

                 

9.087,96    

                 

2.189,51    315,07% 

Νφηηνο 

Ακεξηθή 

Αξγεληηλή 

             

125.222,55    

               

63.866,58    96,07% 

Υηιή 

               

94.366,23    

            

103.052,80    -8,43% 

Νένο Κφζκνο 

Απζηξαιία 

             

155.206,12    

            

171.164,49    -9,32% 

Νέα Εειαλδία 

               

49.045,94    

               

45.675,95    7,38% 

Νφηηνο Αθξηθή 

               

12.513,11    

                 

8.750,71    43,00% 
Πεγή: http://www.discus.org/assets/1/7/Wine_And_Beer_Imports_Volume_September_2015.pdf 

 

Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα κπνξεί λα δεη θαλείο φηη νη εηζαγσγέο απφ φιεο 

ζρεδφλ ηηο αλαθεξζείζεο ρψξεο ηεο ΔΔ έρνπλ απμεζεί θαηά αξθεηά κεγάιν πνζνζηφ. 

Υαξαθηεξηζηηθά, ην Ζλσκέλν Βαζίιεην έρεη πξαγκαηνπνηήζεη «έθξεμε» ζηνλ φγθν 

νίλνπ πνπ εμάγεη πξνο ηηο ΖΠΑ, κε αχμεζε έσο θαη ηξεηο θνξέο, παξφιν πνπ ν 

θαζαξφο αξηζκφο ζε εθαηφιηηξα (hl) παξακέλεη ρακειφο κπξνζηά ζηηο εμαγσγέο απφ 

άιιεο ρψξεο, βι. Ηηαιία θαη Γαιιία. Δπίζεο, αχμεζε εηζαγσγψλ ππάξρεη θαη απφ ηελ 

Αξγεληηλή θαη ηε Νφηην Αθξηθή, ελψ νη ππφινηπεο ρψξεο ηνπ πίλαθα παξνπζηάδνπλ 

κηθξέο κεηαβνιέο είηε πξνο ηα πάλσ, είηε πξνο ηα θάησ. 

Βέβαηα, εθηφο απφ ηηο εηζαγσγέο νίλνπ, νη ΖΠΑ έρνπλ θαη έληνλε 

δξαζηεξηφηεηα ζηηο εμαγσγέο νίλνπ πξνο άιιεο ρψξεο. Γεληθά, νη πξννξηζκνί ηνπ 

ακεξηθάληθνπ νίλνπ είλαη πάλσ απφ 50, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ρσξψλ φισλ ησλ 

επείξσλ, φπσο Κέλπα, Κακεξνχλ, Νηγεξία, Απζηξαιία, Νέα Εειαλδία, Βξαδηιία, 

Αξγεληηλή, Κνινκβία, Ηαπσλία, Κίλα, Ηλδία, Καλαδά, Νφηηα Κνξέα, Γεξκαλία, 

Ηηαιία, Ηζπαλία, Διιάδα θαη πνιιέο άιιεο. 

ηελ παξνχζα κειέηε δελ ζα αλαιπζνχλ νη εμαγσγέο πξνο φιεο απηέο ηηο 

ρψξεο, αιιά έρεη γίλεη κία ραξαθηεξηζηηθή επηινγή ησλ θπξηφηεξσλ ρσξψλ φζνλ 

αθνξά ηελ παξαγσγή θαη ην εκπφξην νίλνπ, φπσο απηέο έρνπλ απαζρνιήζεη πνιιάθηο 

ηνπο εηδηθνχο. πγθεθξηκέλα, νη ΖΠΑ θαηά ην έηνο 2014 εμήγαγαλ θαηά θζίλνπζα 

ζεηξά κε βάζε ηελ πνζφηεηα ζηηο παξαθάησ έμη πεξηνρέο: ΔΔ, Καλαδά, Ηαπσλία, 

Κίλα, Μεμηθφ θαη Νφηην Κνξέα (Thach, 2015). ηελ παξνχζα παξάγξαθν, φκσο, 

πέξα απφ απηέο ηηο έμη πεξηνρέο, ζα πξνζηεζνχλ κεξηθέο αθφκα πνπ ζεσξνχληαη 



 

θχξηεο παξαγσγηθέο θαη εκπνξηθέο δπλάκεηο ζηελ παγθφζκηα ζθελή ηνπ νίλνπ, φπσο 

ε Αξγεληηλή, ε Υηιή, ε Απζηξαιία, ε Νέα Εειαλδία, ε Γεξκαλία, ε Ηηαιία, ε Ηζπαλία, 

ε Γαιιία θαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην. Οη ηέζζεξηο πξψηεο ζεσξνχληαη αλεξρφκελεο 

παξαγσγηθέο θαη εκπνξηθέο δπλάκεηο παγθνζκίσο φζνλ αθνξά ην πξντφλ ηνπ νίλνπ 

θαη, νη πέληε επφκελεο – πνπ είλαη φιεο επξσπατθέο ρψξεο – είλαη εδξαησκέλεο 

δπλάκεηο ζηελ παξαγσγή θαη ην εκπφξην παγθνζκίσο, έρνληαο κία δπλαηή αγνξά. 

Δπνκέλσο, ε αλάιπζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί γηα 15 ζπλνιηθά πεξηνρέο εμαγσγήο. 

Παξαθάησ ν αλαγλψζηεο ζα βξεη ζρεηηθνχο πίλαθεο κε ην ζπλνιηθφ φγθν 

εμαγσγήο απφ ηηο ΖΠΑ ζηηο πξναλαθεξζείζεο ρψξεο γηα ηα δχν πξνεγνχκελα έηε 

θαζψο θαη ην ζχλνιν εμαγσγψλ αλά θαηεγνξία νίλνπ. ηνλ πξψην πίλαθα νη ρψξεο 

είλαη ηαμηλνκεκέλεο αλά ήπεηξν, ελψ ε ηνπνζέηεζή ηνπο κε θζίλνπζα ζεηξά σο πξνο 

ηελ πνζφηεηα εμαγσγήο νίλνπ αλαιχεηαη ζηελ επφκελε παξάγξαθν. 

 

Πίλαθαο 10.2.5.: χλνιν εμαγσγψλ νίλνπ απφ ηηο ΖΠΑ αλά ρψξα πξννξηζκνχ 

ζε hl (2014-2015) 

Πξννξηζκόο 

επηέκβξηνο 

2015 

επηέκβξηνο 

2014 Πνζνζηηαία δηαθνξά 

EE 

              

265.545,50         179.511,31    47,93% 

Καλαδάο 

                     

86.126,64                75.064,95    14,74% 

Αξγεληηλή 

                            

11,30                       18,90    -40,21% 

Μεμηθφ 

                     

14.058,46                11.373,66    23,61% 

Υηιή 

                          

104,56                     119,88    -12,78% 

Απζηξαιία 

                       

1.109,64                  1.461,56    -24,08% 

Νέα Εειαλδία 

                          

302,24                     112,58    168,47% 

Ηαπσλία 

                     

18.558,79                13.355,29    38,96% 

Κίλα 

                       

8.053,33                11.416,01    -29,46% 

Νφηηνο Κνξέα 

                       

2.966,96                  3.503,08    6,19% 

Γεξκαλία 

                     

21.510,98                20.257,42    6,19% 

Ηηαιία 

                     

37.987,90                45.271,82    -16,09% 

Ηζπαλία                                            171,40    24,68% 



 

213,70    

Γαιιία 

                     

14.419,83                     752,87    83,22% 

Ζλ. Βαζίιεην 

                   

143.142,88                78.125,04    83,22% 
Πεγή:http://www.discus.org/assets/1/7/Wine_And_Beer_Exports_Volume_September_2015.pdf 

 

Με κία γξήγνξε καηηά κπνξεί θαλείο λα δηαπηζηψζεη φηη ε ΔΔ δέρεηαη πνιχ 

κεγάιεο πνζφηεηεο νίλνπ απφ ηηο ΖΠΑ, παξνπζηάδνληαο, κάιηζηα, αχμεζε ην 

ηειεπηαίν έηνο ηεο ηάμεο ηνπ 48%. Γεληθά, φκσο, νη ΖΠΑ δηνρεηεχνπλ ηε κηζή 

πεξίπνπ πνζφηεηα νίλνπ ηνπο ζηελ ΔΔ. Απφ ηηο κεκνλσκέλεο ρψξεο ην Ζλσκέλν 

Βαζίιεην είλαη ν λνχκεξν έλα πξννξηζκφο ηνπ ακεξηθάληθνπ νίλνπ θαη κάιηζηα, κε 

αχμεζε θαηά 83% απφ ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά. Ζ δεχηεξε θαηά ζεηξά ρψξα πνπ 

δέρεηαη κεγάιεο πνζφηεηεο νίλνπ απφ ηηο ΖΠΑ είλαη ν Καλαδάο. Αθνινπζεί ε Ηηαιία, 

πνπ εθηφο απφ ηηο κεγάιεο εμαγσγέο νίλνπ πξαγκαηνπνηεί θαη εηζαγσγέο απφ ηηο 

ΖΠΑ. ηε ζπλέρεηα ε Γεξκαλία, ε νπνία δέρεηαη πάλσ απφ 20.000 hl, εηεζίσο θαη, 

ζπλππνινγίδνληαο ηηο πνζφηεηεο πνπ δέρεηαη θαη ζε ειιεληθφ θξαζί, αληηιακβάλεηαη 

θαλείο φηη είλαη κία δπλαηή αγνξά νίλνπ φζνλ αθνξά ηηο εηζαγσγέο. Έπνληαη ε 

Ηαπσλία – ε νπνία ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη «ζθαξθαιψζεη» ζηηο πξψηεο ζέζεηο φζνλ 

αθνξά ηελ παξαγσγή θαη ην εκπφξην ηνπ νίλνπ –, ε Γαιιία, ην Μεμηθφ, ε Κίλα, ε 

Νφηηα Κνξέα, ε Απζηξαιία, ε Νέα Εειαλδία, ε Ηζπαλία, ε Υηιή θαη ε Αξγεληηλή. 

ζν γηα ηηο αλαθεξζείζεο επξσπατθέο ρψξεο, φιεο εθηφο απφ ηελ Ηηαιία παξνπζίαζαλ 

αχμεζε εηζαγσγψλ απφ ηηο ΖΠΑ κέρξη ην επηέκβξην ηνπ 2015. Άιιεο ζεκαληηθέο 

εμαγσγηθέο ρψξεο πνπ δελ αλήθνπλ ζηελ ΔΔ (γηα ιφγνπο απνθπγήο επαλαιήςεσλ) 

θαη δελ αλαιχζεθαλ παξαπάλσ είλαη, ε Νηγεξία, νη Φηιηππίλεο, ε ηγθαπνχξε, ε 

Ρσζία, ν Παλακάο, ε Βξαδηιία θαη πνιιέο άιιεο. 

 

Πίλαθαο 10.2.6.: χλνιν εμαγσγψλ νίλνπ απφ ηηο ΖΠΑ αλά θαηεγνξία νίλνπ 

ζε hl (2014-2015) 

 
Δίδνο νίλνπ επηέκβξηνο 2015 

επηέκβξηνο 

2014 

Πνζνζηηαία 

δηαθνξά 

 

 

Αθξψδεηο νίλνη 

& ζακπάληα                        7.067,54                  5.154,46    37,12% 

 

 

Απνζηαγκέλνη, 

Δπηηξαπέδηνη                    388.001,82              300.338,87    29,19% 

 

 

Απνζηαγκέλνη, 

Δκπινπηηζκέλνη                      28.092,01                19.533,84    43,81% 

 



 

 

Βεξκνχη                        1.977,74                     832,97    137,43% 

 

 

Μειίηεο                        3.616,78                  2.017,10    79,31% 

 

 

Άιια 

δπκνχκελα 

αιθννινχρα 

πνηά                      28.330,69                28.384,61    -0,19% 

 

      Πεγή:http://www.discus.org/assets/1/7/Wine_And_Beer_Exports_Volume_September_2015.pdf 

 

Ο παξαπάλσ πίλαθαο βνεζάεη ηνλ αλαγλψζηε λα αληηιεθζεί ην είδνο ηνπ 

θξαζηνχ πνπ εμάγεηαη ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν απφ ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο. Μπνξεί 

λα δεη θαλείο φηη ε κεγαιχηεξε πνζφηεηα νίλνπ πνπ εμήγαγαλ νη ΖΠΑ ην 

δσδεθάκελν κέρξη ην επηέκβξην ηνπ 2015 – αιιά θαη ην πξνεγνχκελν έηνο –, αλήθε 

ζηελ θαηεγνξία ησλ Απνζηαγκέλσλ Δπηηξαπέδησλ νίλσλ. Δπίζεο, κεγάιν πνζνζηφ 

επί ησλ εμαγσγψλ θαηέρνπλ νη Απνζηαγκέλνη Δκπινπηηζκέλνη ελψ ην κηθξφηεξν 

πνζνζηφ θαηέρεη ην Βεξκνχη, ην νπνίν, φκσο, θαηά ην ηειεπηαίν έηνο παξνπζίαζε 

κεγάιε αχμεζε ζηηο εμαγσγέο, θαηά 137%. 

 

10.3. ΔΜΠΟΡΗΟ ΜΔ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ 

10.3.1. ΣΡΔΥΟΝ ΔΜΠΟΡΗΟ ΟΗΝΟΤ ΔΛΛΑΓΑ-ΖΠΑ 

πσο έρεη αλαθεξζεί ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην, ην ειιεληθφ θξαζί άξρηζε λα 

γίλεηαη γλσζηφ ζηελ αγνξά ησλ ΖΠΑ απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 2000. Σα 

ηειεπηαία έηε, κάιηζηα, έρεη απνθηήζεη θαη κία πην αμηφινγε εηθφλα ζηα κάηηα ηνπ 

ακεξηθαλνχ θαηαλαισηή, αθνχ έρεη πιένλ μεθχγεη απφ ην ζηεξεφηππν πνπ 

επηθξαηνχζε ηεο ηαχηηζεο ηνπ ειιεληθνχ θξαζηνχ απνθιεηζηηθά κε ηε ξεηζίλα. 

Αθφκα, έρεη αλαβαζκηζηεί πνηνηηθά θαη έρεη μερσξίζεη θαη βξαβεπηεί ζε δηεζλείο 

εθζέζεηο θαζψο επίζεο ζπκκεηέρεη θαη ζε πξνγξάκκαηα πξνβνιήο θαη πξνψζεζεο 

πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηε Β. Ακεξηθή (γηα παξάδεηγκα, ην πξφγξακκα πξνβνιήο-

πξνψζεζεο πνπ εθηειεί ε ΔΓΟΑΟ – Δζληθή Γηεπαγγεικαηηθή Οξγάλσζε Ακπέινπ 

θαη Οίλνπ). Απηφ θαζηζηά ηελ Διιάδα σο κία ελδηαθέξνπζα νηληθή πεξηνρή ζηε 

ζπλείδεζε ησλ ακεξηθαλψλ θαηαλαισηψλ. Δηδήκνλεο ηνπ θιάδνπ ππνζηεξίδνπλ φηη 

έρεη επηηεπρζεί αιιαγή ζηελ εηθφλα ησλ ειιεληθψλ θξαζηψλ κε ηνπο νηλνρφνπο ηεο 

Ακεξηθήο λα ζηεξίδνπλ ζεκαληηθά ην ειιεληθφ θξαζί, πεξηιακβάλνληαο ηνπιάρηζηνλ 

έλαλ ειιεληθφ θσδηθφ νίλνπ ζηα ραξηνθπιάθηά ηνπο. Αθφκα, επψλπκα εκθηαισκέλα 



 

ειιεληθά θξαζηά πξνζθέξνληαη ζε πεξίπνπ 500 εζηηαηφξηα θαη άιιεο ηφζεο θάβεο 

ζηελ αγνξά ησλ ΖΠΑ (Αιεμάθε, 2013). 

Δπίζεο, φπσο έρεη ήδε αλαιπζεί ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην, ε Διιάδα έρεη κία 

ηθαλνπνηεηηθή παξαγσγή νίλνπ. Ζ θαηαλάισζε ζηε ρψξα είλαη κεγάιε θαη ηα ηνπηθά 

θξαζηά έρνπλ κεγάιε απήρεζε ζην θνηλφ πξνζδίδνληαο ζηε ρψξα κία ζρεηηθή 

απηάξθεηα. Οη εηζαγσγέο είλαη πνιχ κηθξέο, αιιά θαηαθέξλεη λα έρεη κεγάιν φγθν 

εμαγσγψλ θαη, κάιηζηα, ην 30% πεξίπνπ ηνπ νίλνπ πνπ εμάγεη πξννξίδεηαη γηα ρψξεο 

ηεο Βνξείνπ Ακεξηθήο. Οη ΖΠΑ είλαη ν ηξίηνο κεγαιχηεξνο πξννξηζκφο ηνπ 

ειιεληθνχ θξαζηνχ, κεηά ηε Γεξκαλία θαη ηε Γαιιία. κσο, ε Διιάδα δέρεηαη έλα 

πνιχ κηθξφ πνζνζηφ νίλνπ απφ ηηο ΖΠΑ, αλ ζθεθηεί θαλείο φηη ην πνζνζηφ 

εηζαγφκελνπ νίλνπ πνπ θαηαλαιψλεηαη ζηε ρψξα αληηζηνηρεί ζε 5-8% ηνπ ζπλφινπ 

ηνπ νίλνπ θαη, κφιηο ην 2% ησλ εηζαγσγψλ πξνέξρεηαη απφ ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο. 

Ζ εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ δχν ρσξψλ θαη ε δηαθνξά κεηαμχ εηζαγσγψλ θαη 

εμαγσγψλ ηεο Διιάδαο απφ θαη πξνο ηηο ΖΠΑ θαίλεηαη θαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα 

θαη δηάγξακκα. 

 

Πίλαθαο 10.3.1.: Ζ εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα κεηαμχ Διιάδαο θαη ΖΠΑ 

(2000-2012) 

Έηνο 

Πνζόηεηα 

εηζαγωγώλ (hl) 

Αμία 

εηζαγωγώλ 

(1000$) 

Πνζόηεηα 

εμαγωγώλ (hl) 

Αμία 

εμαγωγώλ 

(1000$) 

2000         130,26               45,00        17.344,62          5.156,00    

2001         170,34               78,00        16.983,90          4.839,00    

2002                   -                 31,00        16.653,24          5.345,00    

2003            10,02               68,00        27.895,68          6.450,00    

2004         140,28             105,00        19.679,28          7.483,00    

2005         100,20             114,00        19.969,86          7.729,00    

2006            50,10               91,00        18.526,98          8.096,00    

2007      1.432,86             698,00        21.462,84          9.389,00    

2008         320,64             178,00        19.789,50          9.817,00    

2009      2.104,20         1.010,00        16.322,58          8.223,00    

2010      1.092,18             801,00        18.366,66          8.689,00    

2011      2.034,06         1.384,00        17.975,88          8.783,00    

2012         891,78             619,00        20.210,34        11.242,00    

πεγή:  faostat3.fao.org/download/T/TM/E 

 

 

 



 

Γηάγξακκα 10.3.1.: Δκπφξην νίλνπ Διιάδαο-ΖΠΑ (2000-2012) (ε πνζφηεηα 

ζε hl) 

 

πεγή:  faostat3.fao.org/download/T/TM/E 

 

Σν ζπγθεθξηκέλν εκπφξην κπνξεί λα πεη θαλείο φηη γίλεηαη νινέλα θαη πην 

ζπκθέξνλ γηα ηελ αγνξά ηεο Διιάδαο, ιφγσ ηεο κέζεο ηζνηηκίαο επξψ-δνιαξίνπ 

(1,1089 ζχκθσλα κε ηελ ΔΚΣ γηα ην έηνο 2015 – βι. παξάηεκα Γ γηα ηζνηηκία 

επξψ/δνιαξίνπ γηα ηα έηε 2014 θαη 2015)), ζε ζπλδπαζκφ κε ην γεγνλφο φηη ε ηηκή ζε 

δνιάξηα ηνπ ιίηξνπ θξαζηνχ νινέλα θαη απμάλεηαη (ν ζρεηηθφο πίλαθαο παξαηίζεηαη 

ζηε ζπλέρεηα). Γχν ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ε ηηκή ηνπ θξαζηνχ απμάλεηαη είλαη 

πξψηνλ ε απμεηηθή ηάζε ζηελ θαηαλάισζε ηνπ ακεξηθαληθνχ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ 

πνπ απμάλεη ηελ πξνζθνξά ηνπ απφ ηνπο παξαγσγνχο αιιά θαη ηελ πξνζπκία 

πιεξσκήο ησλ θαηαλαισηψλ, θαη δεχηεξνλ ην θαηλφκελν premiumisation πνπ 

αλαθέξζεθε παξαπάλσ. ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδεηαη ε ηηκή ηνπ ιίηξνπ ηνπ 

θξαζηνχ ζε δνιάξηα ΖΠΑ (USD) γηα ηα έηε 2000-2012. Ζ πξψηε ζηήιε 

αληηθαηνπηξίδεη ηελ ηηκή ηνπ εηζαγφκελνπ νίλνπ ζηελ Διιάδα απφ ηηο ΖΠΑ, θαη ε 

δεχηεξε ην αληίζηξνθν, δειαδή ηελ ηηκή ζε δνιάξηα ηνπ νίλνπ πνπ εμάγεηαη απφ ηελ 

Διιάδα πξνο ηηο ΖΠΑ. 
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Πίλαθαο 10.3.2.: Σηκή ζε USD αλά ιίηξν θξαζηνχ Διιάδα-ΖΠΑ (2000-2012) 

Έηνο Σηκή/κνλάδα εηζαγωγώλ 

USD/lt 

Σηκή/κνλάδα εμαγωγώλ 

USD/lt 

2000 3,46 2,98 

2001 4,59 2,85 

2002 0,00 3,22 

2003 68,00 2,32 

2004 7,50 3,81 

2005 11,40 3,88 

2006 18,20 4,38 

2007 4,88 4,38 

2008 5,56 4,97 

2009 4,81 5,05 

2010 7,35 4,74 

2011 6,82 4,90 

2012 6,96 5,57 
πεγή:  faostat3.fao.org/download/T/TM/E 

 

χκθσλα κε ηνπο δχν πξνεγνχκελνπο πίλαθεο, ην 2012 νη εμαγσγέο νίλνπ απφ 

ηελ Διιάδα κε πξννξηζκφ ηηο ΖΠΑ άγγημαλ ηα 20.210 hl (αχμεζε θαηά 12,43% απφ 

ην 2011) θαη ζε αμία πιεζίαζαλ αξθεηά ηα $11,5 εθαηνκκχξηα (ή €8,5 εθαηνκκχξηα). 

Μάιηζηα, κε ηηκή κνλάδαο αλά ιίηξν ηα $5,57 ή €4,22 απμεκέλε απφ ηελ 

πξνεγνχκελε ρξνληά (Ζ κέζε ηζνηηκία επξψ δνιαξίνπ γηα ην έηνο 2012 ήηαλ 1,3194), 

απνδίδνληαο φιν θαη πςειφηεξα θέξδε απφ ηηο εμαγσγέο νίλνπ ζηελ Διιάδα θάζε 

ρξφλν. 

 

10.3.2. ΓΤΚΟΛΗΔ ΔΜΠΟΡΗΟΤ 

Οη Έιιελεο νηλνπαξαγσγνί θαη εμαγσγείο νίλνπ έξρνληαη αληηκέησπνη θαη κε 

θάπνηα πξαθηηθά πξνβιήκαηα ηα νπνία δελ ζα κπνξνχζαλ λα ιείπνπλ. Γηα 

παξάδεηγκα, πξφβιεκα επί πνιιά ρξφληα απνηεινχζε ε θαζήισζε ηνπ ειιεληθνχ 

θξαζηνχ ζηελ αγνξά σο πξντφλ πνπ πξννξηδφηαλ θαηά θχξην ιφγν γηα ηνπο νκνγελείο, 

ράλνληαο έηζη ηελ επθαηξία φια απηά ηα ρξφληα λα αλαδεηρζεί ζην επξχηεξν θνηλφ. 

Απηφ ζπλέβαηλε θπξίσο ιφγσ ηεο δπζπηζηίαο ησλ εηζαγσγέσλ νίλνπ πξνο ηα 

ειιεληθά θξαζηά, ηα νπνία γηα απηνχο ζεσξνχληαλ ππνδεέζηεξα θαη ιηγφηεξν 

πνηνηηθά (Μηζεκηθέ, 2012). 



 

Δθηφο απηνχ, νη Έιιελεο νηλνπαξαγσγνί θαη εμαγσγείο ησλ νπνίσλ ην πξντφλ 

πξννξηδφηαλ γηα ηηο ΖΠΑ, αληηκεηψπηδαλ θαη θάπνηα λνκνζεηηθά πξνβιήκαηα. Σν 

2005 ην Αλψηαην Γηθαζηήξην ησλ ΖΠΑ απνθάζηζε φηη νη Πνιηηείεο απαγνξεχεηαη λα 

επηβάιινπλ θφξν ζηνπο νίλνπο ησλ ππνινίπσλ Πνιηηεηψλ, αιιά θαη λα επηηξέπνπλ 

κφλν ζε ηνπηθέο κνλάδεο παξαγσγήο λα απνζηέιινπλ κέζσ ηαρπδξνκείνπ 

παξαγγειίεο ζηνπο πειάηεο-θαηνίθνπο ηεο Πνιηηείαο. Έηζη, ελζαξξπλφηαλ ε 

δηαθίλεζε νίλνπ εληφο ηεο ρψξαο θαη ε θαηαλάισζε, νπζηαζηηθά, εληφπησλ νίλσλ ελψ 

ηαπηφρξνλα εκπνδηδφηαλ ε εηζαγσγή νίλνπ απφ άιιεο ρψξεο. 

Σέινο, ην ειιεληθφ θξαζί ζηηο ΖΠΑ απεηιείηαη απφ ηηο εηζαγσγέο νίλνπ απφ 

άιιεο ρψξεο (Απζηξαιία, Νέα Εειαλδία, Υηιή, Αξγεληηλή) νη νπνίεο είλαη πην 

ζπκθέξνπζεο γηα ηνπο Ακεξηθαλνχο εηζαγσγείο, θπξίσο ιφγσ ησλ ηζνηηκηψλ πνπ 

επηθξαηνχλ, αιιά θαη ησλ λφκσλ ησλ άιισλ ρσξψλ πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ παξαγσγή 

θαη εμαγσγή νίλνπ αθήλνληάο ηνπο πνιχ κεγαιχηεξα πεξηζψξηα θέξδνπο απφ φηη 

ζηνπο Έιιελεο. Έηζη, νη ειιεληθέο νηλνπαξαγσγηθέο θαη εμαγσγηθέο επηρεηξήζεηο 

θάλνπλ ζπλερείο πξνζπάζεηεο λα θξαηεζνχλ ζε πςειή ζέζε ζηελ αγνξά ησλ ΖΠΑ 

αληαπνθξηλφκελεο ζηνλ έληνλν αληαγσληζκφ, επελδχνληαο θπξίσο ζηελ πνηφηεηα ηνπ 

νίλνπ πνπ πξνζθέξνπλ. 

 

10.3.3. ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΟΗΝΟΤ ΣΗ ΖΠΑ 

Δπηπρψο, ην ειιεληθφ θξαζί πνπ θηάλεη ζηηο ΖΠΑ έρεη θάπνηα ζεκαληηθά 

ζεηηθά ζηνηρεία πνπ θεξδίδνπλ ζπλερψο ην θαηαλαισηηθφ θνηλφ θαη ην θαηέζηεζαλ 

πςειφηεξα απφ φηη ήηαλ ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ. χκθσλα κε εηδηθνχο 

ηνπ θιάδνπ, νη ζεκαληηθφηεξνη ιφγνη είλαη δχν. Πξψηνλ, νη γεχζεηο θαη ηα αξψκαηα 

ησλ γεγελψλ ειιεληθψλ πνηθηιηψλ ζηαθπιηνχ πξνζδίδνπλ ζην θξαζί κία ηδηαίηεξε 

γεχζε θαζηζηψληαο ην πξνηηκεηέν αλάκεζα ζε άιιεο εηηθέηεο νίλσλ θαη 

παξνπζηάδνληάο ην σο ην θάηη δηαθνξεηηθφ ζηα ξάθηα ησλ θαηαζηεκάησλ. ηελ 

παξνχζα επνρή, κε ηελ ηεξάζηηα πνηθηιία εηηθεηψλ πνπ πξνζθέξνληαη ζηα ζνχπεξ 

κάξθεη, ηηο θάβεο θαη ηα εζηηαηφξηα, ην πηζηνπνηεκέλεο πνηφηεηαο δηαθνξνπνηεκέλν 

πξντφλ θεξδίδεη έδαθνο έλαληη ησλ ππνινίπσλ. ε απηή ηελ θαηεγνξία αλήθεη ζήκεξα 

ην ειιεληθφ θξαζί ζηε ζπγθεθξηκέλε αγνξά. Αθφκε, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ην 

θαζηζηνχλ ηδαληθφ ζπλνδεπηηθφ γηα κία κεγάιε γθάκα εδεζκάησλ, είλαη δειαδή “food 

friendly” φπσο ην ραξαθηεξίδνπλ νη εηδηθνί. 

Γεχηεξνλ, ζηελ επνρή ηεο ελεκέξσζεο θαη ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ν 

θαηαλαισηέο αλαδεηνχλ ηελ θαιχηεξε δπλαηή ζρέζε πνηφηεηαο-ηηκήο γηα ηα 



 

πξντφληα πνπ ζέινπλ λα αγνξάζνπλ. Οη πεξηζζφηεξνη είλαη ελεκεξσκέλνη γηα ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο πνπ ζέινπλ λα θαηαλαιψζνπλ, ζηε ζπγθεθξηκέλε 

πεξίπησζε ηνπ νίλνπ, αιιά ηαπηνρξφλσο δελ επηζπκνχλ λα δαπαλήζνπλ πνιιά 

ρξήκαηα γηα ηελ αγνξά ηνπ – αλ θαη νη ηηκέο ησλ πξντφλησλ νίλνπ θαη ησλ πνηψλ 

γεληθφηεξα παξνπζηάδνπλ απμνκεηψζεηο αλάινγα κε ηελ πξνζθνξά ηνπ θαη ηελ 

πξνζπκία πιεξσκήο ησλ θαηαλαισηψλ. Οη ειιεληθνί νίλνη σο επί ην πιείζηνλ 

θαιχπηνπλ απηή ηελ αλάγθε ησλ θαηαλαισηψλ, αθνχ γηα απηνχο ε ζρέζε ηηκήο-

πνηφηεηαο είλαη ηδαληθή (Μηζεκηθέ, 2012). 

 

10.3.4. TARGET GROUP ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ ΟΗΝΧΝ ΣΗ ΖΠΑ 

Φπζηθά, ην ειιεληθφ θξαζί ζηηο ΖΠΑ πξννξίδεηαη εμ αξρήο γηα έλα κέξνο ηνπ 

θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ, απηφ πνπ ζα αληαπνθξηζεί θαιχηεξα ζηελ πξνζθνξά ηνπ 

πξντφληνο ζηελ αγνξά. Σν κέξνο απηφ ηνπ θνηλνχ πνπ ζηνρεχεη ε επηρείξεζε, ή 

αιιηψο target group, νξίδεηαη κεηά απφ έξεπλεο γηα ην πξντφλ ζηελ εθάζηνηε αγνξά. 

Οπζηαζηηθφ target group ησλ ειιεληθψλ θξαζηψλ ζηηο άιιεο ρψξεο, γεληθά, είλαη νη 

νκνγελεηαθέο θνηλφηεηεο, ή ηνπιάρηζηνλ έηζη μεθίλεζε ε εμαγσγή ηνπο. 

πγθεθξηκέλα, ζηελ Ακεξηθή ε νκνγελεηαθή θνηλφηεηα είλαη κεγάιε θαη εχξσζηε 

θαη, νη Έιιελεο εμαγσγείο νίλνπ άξρηζαλ λα απνζηέιινπλ θξαζί ζηε ζπγθεθξηκέλε 

κεξίδα θαηαλαισηψλ. Απηφ, φκσο, είρε θαη θάπνηα αληίθηππα ζηελ επξχηεξε 

ακεξηθάληθε αγνξά, φπσο θάλεθε απφ δηάθνξεο έξεπλεο κεξηθά ρξφληα πξηλ φηη νη 

Ακεξηθαλνί θαηαλαισηέο – φρη νκνγελείο – δελ είραλ πνιιέο γλψζεηο γχξσ απφ ην 

ειιεληθφ θξαζί. 

Γηα παξάδεηγκα, ην 2010 πξαγκαηνπνηήζεθε κία έξεπλα γηα ηνλ Παλειιήλην 

χλδεζκν Δμαγσγέσλ απφ ηελ εηαηξεία Kairos Consumers, κε ζθνπφ λα απνηππσζεί 

ε αληίιεςε ησλ ακεξηθαλψλ θαηαλαισηψλ γηα ηα ειιεληθά πξντφληα θαη θαηά πφζν 

ζπγθεθξηκέλα πξντφληα ζπλδένληαη κε ηε ρψξα καο ζηελ αληίιεςε απηψλ ησλ 

θαηαλαισηψλ. Ζ έξεπλα απηή αθνξνχζε ειιεληθά πξντφληα φπσο θέηα, ειηέο, 

ειαηφιαδν θαη θξαζί. Πξνο ην παξφλ ε πξνζνρή ζα εζηηαζηεί ζηε ζέζε πνπ είρε ην 

ειιεληθφ θξαζί ζηα κάηηα ησλ Ακεξηθαλψλ θαηαλαισηψλ. 

ηελ εξψηεζε «θεθηείηε έλα made-in-Greece πξντφλ» ην θξαζί βξίζθεηαη 

ζηελ ηέηαξηε ζέζε κε 23% κεηά ηε θέηα, ην ειαηφιαδν θαη ηηο ειηέο. ε φ,ηη αθνξά 

ηελ εμνηθείσζε ησλ Ακεξηθαλψλ θαηαλαισηψλ κε ηα ειιεληθά πξντφληα γεληθά, 

κφιηο ην 11% αλαγλσξίδεη φηη έρεη δεη ειιεληθφ θξαζί ζηα ξάθηα ησλ super markets. 

ηελ εξψηεζε γηα ην αλ ν θαηαλαισηήο ζα αγφξαδε απφ θάπνην θαηάζηεκα ιηαληθήο 



 

ειιεληθφ θξαζί, κφιηο ην 14% έδσζε ηελ απάληεζε «πνιχ πηζαλφ» - πνζνζηφ 

κηθξφηεξν απφ απηφ ηνπ ειαηνιάδνπ, ηεο ειηάο θαη ηεο θέηαο –, ελψ νη 27% θάλεθαλ 

λα είλαη δηζηαθηηθνί απέλαληη ζε νπνηνδήπνηε ειιεληθφ πξντφλ. ζν γηα ηηο 

πξνζδνθίεο πνπ έρνπλ νη θαηαλαισηέο ησλ ΖΠΑ γηα ηα ειιεληθά θξαζηά, ην 76% δελ 

έρεη θακία πξνζδνθία γηα απηά, ην 12% ην ζεσξεί δπζεχξεην πξντφλ, ην 11% δελ ην 

μερσξίδεη απφ άιια κεζνγεηαθά θξαζηά, ην 2% ην ζεσξεί παξφκνην κε άιια 

επηηξαπέδηα θξαζηά, θαη ην 2% ζεσξεί φηη ην ειιεληθφ θξαζί δελ είλαη έλα πνηνηηθφ 

πξντφλ. 

Σν θχξην ζπκπέξαζκα ηεο παξαπάλσ έξεπλαο ήηαλ φηη ην ειιεληθφ θξαζί, 

ηνπιάρηζηνλ κέρξη πξηλ κία πεληαεηία είρε απξνζδηφξηζηε ζέζε ζην κπαιφ ηνπ 

Ακεξηθαλνχ θαηαλαισηή θαη, ζε κεγάιν βαζκφ ε εηθφλα απηή επεξεάδεηαη απφ ηελ 

έιιεηςε δηαζεζηκφηεηάο ηνπ ζηελ αγνξά, θαζψο, φπσο αλαθέξζεθε ήδε, θαηά θχξην 

ιφγν πξννξίδνληαη γηα νκνγελείο εζηηάηνξεο θαη φρη ηφζν γηα δηάθνξα θαηαζηήκαηα 

ιηαληθήο ή θάβεο απφ φπνπ ν θαζέλαο ζα κπνξνχζε λα πξνκεζεπηεί ή λα ελεκεξσζεί 

γηα ην ζπγθεθξηκέλν πξντφλ. 

Γειαδή, παξφιν πνπ γηα πνιιά ρξφληα νη εμαγσγέο ζηηο ΖΠΑ απνηεινχζαλ 

κεγάιν κεξίδην απφ ηηο ζπλνιηθέο ειιεληθέο εμαγσγέο νίλνπ, ζηελ Ακεξηθή ην 

ειιεληθφ θξαζί παξέκελε έλα δπζεχξεην θαη ακθίβνιν πξντφλ. Μφλν ηα ηειεπηαία 

ρξφληα νη Έιιελεο νηλνπαξαγσγνί θαη εμαγσγείο θάλνπλ πξνζπάζεηεο – πνιιέο θνξέο 

επηηπρεκέλεο – λα αλαβαζκίζνπλ πνηνηηθά ην ειιεληθφ θξαζί θαη λα ην δηαζέηνπλ ζε 

δηάθνξα ζεκεία ηεο αγνξάο ησλ ΖΠΑ, ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξνηηκήζεηο ηνπ 

ακεξηθαληθνχ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ. Αμίδεη λα ηνληζηεί γηα αθφκα κία θνξά, φηη 

ηψξα πηα ην ειιεληθφ θξαζί πσιείηαη ζε πνιιά ζεκεία εληφο ηεο ακεξηθάληθεο 

αγνξάο θαζψο επίζεο φηη έρεη δηαθξηζεί θαη ζε δηεζλείο δηαγσληζκνχο, βξαβεπκέλν γηα 

ηε γεχζε θαη ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. Δπίζεο, πνιιέο ειιεληθέο εηηθέηεο 

απνηεινχλ κία επηινγή νίλνπ πνπ ζπλνδεχεη ην θαγεηφ, θαη άξα αξρίδεη λα 

πξνηηκάηαη θαη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν. 

 

 

 



 

11. ΠΡΟΧΠΗΚΔ ΤΝΔΝΣΔΤΞΔΗ ΠΡΟ 

ΟΗΝΟΠΟΗΟΤ 

 

11.1. ΛΗΓΑ ΛΟΓΗΑ ΓΗΑ ΣΗ ΠΡΟΧΠΗΚΔ ΤΝΔΝΣΔΤΞΔΗ 

Γηα ηελ νινθιεξσκέλε εηθφλα γχξσ απφ ηηο ειιεληθέο εμαγσγέο νίλνπ, έρνπλ 

πξαγκαηνπνηεζεί πξνζσπηθέο ζπλεληεχμεηο πξνο 28 νηλνπνηνχο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ 

εμαγσγέο πξνο ηηο ΖΠΑ. Ζ ζπλέληεπμε απαηηνχζε ηε ζπκπιήξσζε ελφο 

εξσηεκαηνινγίνπ ην νπνίν παξαηίζεηαη παξαθάησ. Απφ ηνπο εξσηεζέληεο απηνχο 

νηλνπνηνχο εμάγνληαη θάπνηα απνηειέζκαηα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηηο πνηθηιίεο θαη 

ηηο εηηθέηεο νίλνπ πνπ εμάγνπλ θαζψο θαη κε ηνπο παξάγνληεο πνπ ηνπο νδεγνχλ ζε 

απηή ηε δξαζηεξηφηεηα θαη ηνπο ιφγνπο ζπλέρηζήο ηεο, κε ηα εκπφδηα πνπ 

αληηκεησπίδνπλ ζηελ εμαγσγηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα θαη κε ηα αληαγσληζηηθά 

εμαγσγηθά ηνπο πιενλεθηήκαηα. Οη εξσηψκελνη νηλνπνηνί είλαη ηαθηηθά κέιε ηνπ 

ΔΟ (χλδεζκνο Διιεληθνχ Οίλνπ) θαη εδξεχνπλ ζηνλ επξχ ειιαδηθφ ρψξν, ηφζν 

ζηελ επαξρία φζν θαη ζε κεγαινππφιεηο ηεο ρψξαο θαη ε ζπκπιήξσζε ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ πξαγκαηνπνηήζεθε είηε ηειεθσληθψο είηε κε απνζηνιή απηνχ 

κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, θαηφπηλ ηειεθσληθήο ζπλελλφεζεο. 

Γηα ηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε ν πιεζπζκφο νξίδεηαη σο ην ζχλνιν σλ 

νηλνπνηεηηθψλ επηρεηξήζεσλ ηεο ρψξαο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ εμαγσγέο ζηηο ΖΠΑ θαη 

ην εξσηεκαηνιφγην κπνξνχζε λα ζπκπιεξσζεί απφ νπνηνδήπνηε αξκφδην κέινο ηεο 

επηρείξεζεο. Σν ρξνληθφ δηάζηεκα δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο ήηαλ απφ ην κήλα 

Γεθέκβξην ηνπ 2015 έσο θαη ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2016. πσο αλαθέξζεθε ζηελ 

πξνεγνχκελε παξάγξαθν, νη ελ ιφγσ νηλνπνηνί ήηαλ κέιε ηνπ ΔΟ θαη αξρηθά 

εξσηήζεθαλ 93 ζρεηηθά κε ηελ εμαγσγηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα ζηηο ΖΠΑ. πσο 

απνδείρζεθε, ζρεδφλ νη κηζνί εμ απηψλ εμήγαγαλ ζηηο ΖΠΑ, δειαδή 48 επηρεηξήζεηο 

ζηνλ αξηζκφ, νη νπνίνη εξσηήζεθαλ γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Αμίδεη 

λα ζεκεησζεί φηη θάπνηνη απφ ηνπο εξσηψκελνπο, είηε ιφγσ θφξηνπ εξγαζίαο είηε 

απξνζπκίαο, δελ θαηάθεξαλ λα ζπκπιεξψζνπλ ην εξσηεκαηνιφγην. Δπνκέλσο, ιφγσ 

κηθξνχ φγθνπ πιεξνθνξηψλ ε αλάιπζε ήηαλ πνηνηηθή θαη πξαγκαηνπνηήζεθε κε ην 

πξφγξακκα Microsoft Excel. Σα απνηειέζκαηα απηήο παξαηίζεληαη ζηελ επφκελε 

παξάγξαθν. 



 

11.2. ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ 

Σν εξσηεκαηνιφγην πνπ δφζεθε ζηνπο νηλνπνηνχο λα ζπκπιεξψζνπλ 

απνηειείηαη απφ επηά ζειίδεο, πέληε ελφηεηεο θαη ζπλνιηθά 60 εξσηήζεηο. Αθνινπζεί 

ζην Παξάξηεκα Δ. 

 

11.3. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

Απφ ηηο πξνζσπηθέο ζπλεληεχμεηο πξνέθπςαλ ηα παξαθάησ απνηειέζκαηα. 

Αξρηθά, απφ ηηο 93 εξσηεζείζεο επηρεηξήζεηο νη 48 εμάγνπλ έζησ θαη έλα κηθξφ 

πνζνζηφ ηεο παξαγσγήο ηνπ ζηηο ΖΠΑ, δειαδή ην 51,61%. Παξαθάησ, αθνινχζεζε 

ε πξψηε ελφηεηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ (Δλφηεηα Α) πνπ πεξηειάκβαλε νθηψ 

εξσηήζεηο θαη αθνξνχζε ηελ ηαπηφηεηα ηεο εθάζηνηε επηρείξεζεο. Ζ λνκηθή κνξθή 

πεξίπνπ ηνπ 68% (67,86%) ησλ νηλνπνηεηηθψλ επηρεηξήζεσλ ζηελ Διιάδα πνπ 

εμάγνπλ έζησ θαη ειάρηζην απφ ην πξντφλ ηνπο ζηηο ΖΠΑ, είλαη ΑΔ, επφκελε 

ζπρλφηεξε λνκηθή κνξθή είλαη ε ΟΔ (17,86%,) θαη αθνινπζνχλ νη ΔΠΔ θαη ΑΒΔΔ 

(7,14% έθαζηε). 

Απφ ηελ εξψηεζε πνπ αθνξά ην έηνο ίδξπζεο ηεο θάζε επηρείξεζεο, κπνξεί 

λα δεη θαλείο φηη ε παιαηφηεξε επηρείξεζε πνπ πξαγκαηνπνηεί εμαγσγέο ζηηο ΖΠΑ – 

ηδξπζείζα ην 1879 – είλαη ε Η. ΜΠΟΤΣΑΡΖ ΟΗΝΟΠΟΗΖΣΗΚΖ θαη, ε λεφηεξε πνπ 

πξαγκαηνπνηεί απηέο ηηο εμαγσγέο είλαη ην ΚΑΣΧΓΗ & ΣΡΟΦΗΛΗΑ, ηδξπζείζα ην 

2001.  

ζνλ αθνξά ηηο πνηθηιίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηηο εμαγσγηθέο 

επηρεηξήζεηο ζηελ Διιάδα, ην πιήζνο ηνπο αλά επηρείξεζε δηαθέξεη αξθεηά, κε 

κηθξφηεξν αξηζκφ πνηθηιηψλ ηηο 3 θαη κεγαιχηεξν ηηο 24. Απφ ηελ έξεπλα 

εληνπίζηεθαλ ζπλνιηθά 74 ζηνλ αξηζκφ νη νπνίεο παξνπζηάδνληαη ζε πεξηιεπηηθφ 

πίλαθα ζηε ζπλέρεηα, καδί κε ην πιήζνο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

θαιιηεξγνχλ/ρξεζηκνπνηνχλ ηελ θάζε κία. 

Ποικιλίεσ που καλλιεργοφνται 
ςτην Ελλάδα 

Πλήθοσ 
επιχειρήςεων 

που 
καλλιεργοφν 
την ποικιλία 

Ποικιλίεσ που καλλιεργοφνται 
ςτην Ελλάδα 

Πλήθοσ 
επιχειρήςεων 

που 
καλλιεργοφν 
την ποικιλία 

Cabernet 3 Κολοκυιάτο 1 

Cabernet frank 3 Κοτςιφάλι 6 

Cabernet sauvignon 15 Λαγόριι 2 

Carignian 1 Λημνιό 2 

Chardonnay 16 Λημνιϊνασ 1 



 

Gewurztraminer 4 Λιάτικο 2 

Grenache 1 Μαλαγουζιά 12 

Grenache Rouge 3 Μαλβαςιά di candia aromatica 1 

Malvasia aromatica 1 Μαντηλαριά 6 

Merlot 19 Μαφρο Καλαβρυτινό 2 

Pinot noir 2 Μαφρο Μεςενικόλα 1 

Refosco 1 Μαυροδάφνη 4 

Riesling 2 Μαυροκουντοφρα 1 

Sangiovese 2 Μαυροτράγανο 3 

Sauvignon 4 Μαφρη Κορινιιακθ 1 

Sauvignon blanc 17 Μαυροφδι 2 

Semillon 2 Μονεμβαςιά 1 

Syrah 17 Μοςχάτο 7 

Tannat 1 Μοςχάτο Αλεξανδρείασ 3 

Traminer 1 Μοςχάτο Ερυιρό (Μαφρο) 2 

Trebiano 3 Μοςχάτο πίνασ (Λευκό) 3 

Ugni blanc 1 Μοςχάτο Πατρϊν 1 

Viognier 2 Μοςχάτο Ρίου 1 

Αγιωργίτικο 12 Μοςχόμαυρο 1 

Αηδάνι 3 Μοςχάτο άμου 1 

Αηδάνι μαφρο 1 Μοςχοφίλερο 8 

Αιθρι 3 Μοφχταρο 1 

Αςφρτικο 15 Μπατίκι 2 

Βηλάνα 5 Νεγκόςκα 3 

Βιδιανό 1 Ντεμπίνα 1 

Βλάχικο 1 Ξινόμαυρο 9 

Βουδόματο 1 Πλυτό 2 

Βραδιανό 1 Ρητινό 2 

Γαϊδουριά 1 Ροδίτησ 13 

Δαφνί 2 αββατιανό 6 

Θραψαιθρι 1 ιδερίτησ 1 

Καςτανό 1 Φωκιανό 1 

 

 Απφ φ,ηη θαίλεηαη απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, ε πνηθηιία πνπ θαιιηεξγείηαη 

ζπρλφηεξα ζηελ Διιάδα είλαη ε Merlot θαη αθνινπζνχλ ακέζσο νη Syrah θαη 

Sauvignon blanc, ε Chardonnay, ε Cabernet Sauvignon θαη ην Αζχξηηθν. Τςειή 

ζπρλφηεηα ζηελ θαιιηέξγεηα παξνπζηάδνπλ επίζεο, ν Ρνδίηεο, ην Αγησξγίηηθν, ε 

Μαιαγνπδηά, ην Ξηλφκαπξν, ην Μνζρνθίιεξν θαη άιιεο. πσο θαίλεηαη, αξθεηέο απφ 

ηηο παξαπάλσ πνηθηιίεο δελ είλαη γεγελείο, αιιά δηεζλείο θαη ν ιφγνο πνπ πνιινί 

Έιιελεο νηλνπαξαγσγνί ηηο πξνηηκνχλ δελ είλαη ε ειιηπήο εκπηζηνζχλε ηνπο ζηηο 

γεγελείο πνηθηιίεο, αιιά ε πξνζαξκνζηηθφηεηα ησλ δηεζλψλ απηψλ πνηθηιηψλ ζην 



 

θιίκα ηεο Διιάδαο θαη ζηα δηάθνξα εδάθε ζηα νπνία θαιιηεξγνχληαη, θαζψο θαη ε 

αληνρή ηνπο. 

ηελ εξψηεζε γηα ηελ ηερλνινγία παξαγσγήο ηεο θαιιηέξγεηαο, αλ δειαδή, 

απηή είλαη ζπκβαηηθή ή βηνινγηθή, νη πεξηζζφηεξνη νηλνπαξαγσγνί (42,86%) έρνπλ 

κφλν βηνινγηθήο θαιιηέξγεηαο πνηθηιίεο γηα ηελ παξαγσγή ηνπ νίλνπ, ζηε ζπλέρεηα ην 

25% ρξεζηκνπνηνχλ ηφζν βηνινγηθέο φζν θαη ζπκβαηηθέο θαιιηέξγεηεο, ελψ ην 

17,86% ρξεζηκνπνηεί πνηθηιίεο πνπ πξνέξρνληαη κφλν απφ ζπκβαηηθέο θαιιηέξγεηεο. 

Έλα 14,29% απάληεζε φηη ρξεζηκνπνηεί πνηθηιίεο νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο ηεο 

θαιιηέξγεηαο
13

. Ζ ηερλνινγία παξαγσγήο αληηθαηνπηξίδεη θαη ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ 

θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ. Αλ νη πεξηζζφηεξνη παξαγσγνί ρξεζηκνπνηνχλ βηνινγηθέο 

θαιιηέξγεηεο είλαη επεηδή θαηά θάπνην ηξφπν επηβάιιεηαη απφ ηε δήηεζε ησλ 

θαηαλαισηψλ γηα πξντφληα βηνινγηθήο θαιιηέξγεηαο θ.ν.θ.. 

Μπαίλνληαο ζηελ ελφηεηα Β, κε ηίηιν «ΔΞΔΛΗΞΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ», νη 

εξσηήζεηο γίλνληαη πην ζπγθεθξηκέλεο θαη αθνξνχλ ηνλ θχθιν εξγαζηψλ, ηελ 

θεξδνθνξία ηεο επηρείξεζεο, θαζψο θαη ηα πνζνζηά εμαγσγψλ, ηφζν γεληθά, φζν θαη 

εηδηθά (ζηηο ΖΠΑ) θαη ην ηί εμειίμεηο αλακέλεη ε θάζε επηρείξεζε φζνλ αθνξά ηνλ 

θχθιν εξγαζηψλ ηεο, ηα θέξδε ηεο θαη άιια. ηελ εξψηεζε πνπ αθνξά ηνλ θχθιν 

εξγαζηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ, ν κέζνο φξνο ηεο ηξηεηίαο ήηαλ ηα 8.312.862,75 επξψ, 

κε κεγαιχηεξν ηδίξν ηα €33.812.404,03 θαη κηθξφηεξν ην €373.258,67. Σν εχξνο ησλ 

απαληήζεσλ ζε απηή ηελ εξψηεζε είλαη αξθεηά κεγάιν. Γε κπνξεί λα θξίλεη θάπνηνο 

κία επηρείξεζε σο ηθαλή ή κε ηθαλή απφ ηνλ θχθιν εξγαζηψλ ηεο, θαζψο είλαη πάξα 

πνιινί νη ιφγνη πνπ δηαθνξνπνηνχλ ην λνχκεξν απηφ απφ κία επηρείξεζε ζε κία άιιε. 

Γηα παξάδεηγκα, κία επηρείξεζε κε κηθξφηεξε παξαγσγή ή ιηγφηεξε δηαθήκηζε είλαη 

ινγηθφ λα έρεη κηθξφηεξν θχθιν εξγαζηψλ απφ κία επηρείξεζε κε κεγαιχηεξε 

παξαγσγή ή πεξηζζφηεξε δηαθήκηζε. 

Ζ κεηαβνιή ζηνλ θχθιν εξγαζηψλ γα ηα έηε 2012-2013 είλαη ζεηηθή γηα ην 

89,29% ησλ επηρεηξήζεσλ, πνπ ζεκαίλεη φηη γηα απηφ ην πνζνζηφ ησλ επηρεηξήζεσλ ν 

θχθινο εξγαζηψλ απμήζεθε απφ ην έλα έηνο ζην άιιν. Οκνίσο θαη γηα ηα έηε 2013-

2014. Απηφ δείρλεη φηη απφ ην έλα έηνο ζην άιιν νη επηρεηξήζεηο απηέο πνχιεζαλ 

                                                           
13 Πξφθεηηαη γηα έλα ζχζηεκα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο κε ζηνηρεία ζπζηήκαηνο πνηφηεηαο, ην νπνίν βαζίδεηαη ζηελ ηήξεζε 
ησλ λνκηθψλ απαηηήζεσλ, ηελ νξζνινγηθή ρξήζε φισλ ησλ εηζξνψλ (λεξφ, ιηπάζκαηα, θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντφληα) θαη ηελ 

παξαθνινχζεζε θαη ηνλ έιεγρν φισλ ησλ θάζεσλ παξαγσγήο κε ζηφρν ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηνπ θαηαλαισηή, 

θαζψο θαη ηελ παξαγσγή επψλπκσλ, πνηνηηθψλ, αζθαιψλ θαη αληαγσληζηηθψλ πξντφλησλ. ηαλ κηιάκε γηα πξντφληα 
νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο ζηελ Διιάδα, ελλννχκε απηά πνπ έρνπλ παξαρζεί ζχκθσλα κε ην πξφηππν AGRO 2.1 & 2.2 -ην 

νπνίν έρεη εθπνλεζεί ην 1999 απφ ηνλ Ο.Π.Δ.ΓΔ.Π.- θαη πηζηνπνηνχληαη ηφζν απφ ηδησηηθνχο θνξείο, δηαπηζηεπκέλνπο γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηνπο απφ ην Δζληθφ πκβνχιην Γηαπίζηεπζεο (Δ.Τ.Γ.) φζν θαη απφ ηνλ ίδην ηνλ Ο.Π.Δ.ΓΔ.Π. 
Πεγέο: http://www.mymethana.gr/?q=node/641 θαη http://www.agrocert.gr/pages/content.asp?cntID=78&catID=48 

http://www.mymethana.gr/?q=node/641
http://www.agrocert.gr/pages/content.asp?cntID=78&catID=48


 

πεξηζζφηεξεο εηηθέηεο, κεγαιχηεξε δειαδή πνζφηεηα θξαζηνχ, κε δεδνκέλν φηη θαηά 

ηα έηε απηά ε ηηκή ηνπ πξντφληνο δελ παξνπζίαζε ζεκαληηθέο κεηαβνιέο. Γειαδή, ε 

δήηεζε γηα θξαζί έρεη απμεζεί, ην ίδην θαη ε θαηαλάισζή ηνπ, ηφζν ζηελ Διιάδα φζν 

θαη ζηνλ θφζκν γεληθά. 

Αθνινπζεί ε εξψηεζε πνπ αθνξά ηελ θεξδνθνξία ησλ επηρεηξήζεσλ. Γηα ηα 

ηξία απηά ζπλερή έηε, 2012-2014, ν κέζνο φξνο ηεο θεξδνθνξίαο ησλ επηρεηξήζεσλ 

ήηαλ €-298.210,79, δειαδή, ζην ζχλνιφ ηνπο νη επηρεηξήζεηο παξνπζηάδνπλ δεκηά 

πεξίπνπ €300.000. Ο κέγηζηνο κέζνο φξνο ηξηεηίαο ήηαλ 2,07 εθαηνκκχξηα επξψ 

(€2.066.000), ελψ ν ειάρηζηνο ήηαλ πεξίπνπ -4 εθαηνκκχξηα επξψ (€-3.984.350,11). 

Σα έηε 2012 θαη 2013 ην 64,29% ησλ επηρεηξήζεσλ παξνπζηάδνπλ θέξδε θαη ην 

35,71% δεκίεο, ελψ ην έηνο 2014 νη επηρεηξήζεηο πνπ παξνπζηάδνπλ θέξδε 

κεηψλνληαη ζην 57,14% θαη αληίζηνηρα γηα ηηο δεκίεο 42,86%. Αθφκα, γηα ηελ ηξηεηία 

απηή, απφ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ παξνπζίαδαλ θέξδε, ην 57,14% εκθάληζε αχμεζε 

ζηελ θεξδνθνξία ηνπ, ελψ ην 17,86% ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ είραλ δεκίεο, απηέο 

κεηψζεθαλ. Μφλν ην 7,14% ησλ επηρεηξήζεσλ κεηέβεθε απφ θέξδε ζε δεκίεο. Οη 

ππφινηπεο επηρεηξήζεηο παξνπζίαζαλ αχμεζε ζηηο δεκίεο ηνπο (17,86%). Σα θέξδε 

θαη νη δεκίεο δελ έρνπλ λα θάλνπλ απνθιεηζηηθά κε ηα θέξδε απφ ηηο πσιήζεηο ησλ 

επηρεηξήζεσλ, θαζψο ε θάζε κία έρεη ηηο δηθέο ηεο νηθνλνκηθέο ή θνξνινγηθέο 

ππνρξεψζεηο, επηινγέο γηα επελδχζεηο θ.α. πνπ κπνξνχλ λα κεηψζνπλ ηα θέξδε ηεο. 

Οη δχν επφκελεο εξσηήζεηο αθνξνχλ ην πνζνζηφ εμαγσγψλ ησλ ειιεληθψλ 

νηλνπαξαγσγηθψλ επηρεηξήζεσλ, ηφζν γεληθά ζηνλ θφζκν, φζν θαη εηδηθά ζηηο ΖΠΑ. 

Σν πξψην ζπκπέξαζκα πνπ κπνξεί λα εμαρζεί είλαη φηη θαηά κέζν φξν ην πνζνζηφ 

εμαγσγψλ ησλ ειιεληθψλ νηλνπαξαγσγηθψλ επηρεηξήζεσλ γεληθά είλαη ην 37% θαη ην 

κέζν πνζνζηφ νίλνπ πνπ εμάγεηαη ζηηο ΖΠΑ είλαη ην 9% ηεο παξαγφκελεο 

πνζφηεηαο. Απφ ηελ παξαγφκελε πνζφηεηα νίλνπ ησλ επηρεηξήζεσλ, ην κέγηζην 

πνζνζηφ πνπ εμάγεηαη ζηνλ θφζκν είλαη ην 74% θαη ην ειάρηζην ην 13%, αληίζηνηρα 

γηα ηηο ΖΠΑ είλαη 17% θαη 3%. Γηα ηελ αλαθεξφκελε ηξηεηία (2012-2014), ζην 

67,86% ησλ επηρεηξήζεσλ νη ζπλνιηθέο εμαγσγέο απμήζεθαλ, γηα ην 21,43% νη 

εμαγσγέο παξέκεηλαλ ζηάζηκεο ελψ γηα ην ππφινηπν 10,71% νη εμαγσγέο κεηψζεθαλ. 

Αληίζηνηρα γηα ηηο εμαγσγέο πξνο ηηο ΖΠΑ, γηα ην 67,86% απμήζεθαλ, γηα ην 17,86% 

παξέκεηλαλ ζηάζηκεο θαη γηα ην ππφινηπν 14,29% κεηψζεθαλ. Έλα γξήγνξν 

ζπκπέξαζκα πνπ εμάγεηαη βιέπνληαο θαλείο απηά ηα λνχκεξα, είλαη φηη φηαλ κία 

επηρείξεζε απμάλεη γεληθά ηηο εμαγσγέο ηεο, απμάλνληαη θαη νη εμαγσγέο πξνο ηηο 



 

ΖΠΑ. Με άιια ιφγηα, νη εμαγσγέο πξνο ηηο ΖΠΑ είλαη αλάινγεο κε ηηο γεληθέο 

εμαγσγέο ησλ νηλνπαξαγσγηθψλ επηρεηξήζεσλ. 

Αθνινχζσο, έξρεηαη ε εξψηεζε πνπ έρεη λα θάλεη κε ηηο εηηθέηεο πνπ παξάγεη 

ε θάζε επηρείξεζε. Λακβάλνληαο ππφςε ην πιήζνο ησλ πνηθηιηψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ηνπο ζπλδπαζκνχο απηψλ πνπ πξαγκαηνπνηεί ε θάζε 

επηρείξεζε γηα λα παξάμεη ηα δηθά ηεο ραξαθηεξηζηηθά ραξκάληα γεχζεσλ, 

αληηιακβάλεηαη θαλείο φηη ην πιήζνο ησλ εηηθεηψλ πνπ θπθινθνξνχλ ζηελ ειιεληθή 

θαη ζηηο μέλεο αγνξέο κπνξεί λα είλαη πνιχ κεγάιν. Απφ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ 

εξσηήζεθαλ θαη απάληεζαλ ζην εξσηεκαηνιφγην, ζπκπεξαίλεηαη φηη ν κέζνο φξνο 

ησλ εηηθεηψλ πνπ παξήγαγαλ ηελ ηξηεηία πνπ πέξαζε, αλέξρεηαη ζηηο 16. Διάρηζηνο 

αξηζκφο εηηθεηψλ γηα κία επηρείξεζε είλαη νη 9 θαη κέγηζηνο νη 45. 

ηε ζπλέρεηα, νη επηρεηξήζεηο εξσηήζεθαλ γα ην πνηεο είλαη νη πξνζδνθίεο 

ηνπο γηα ηπρφλ κεηαβνιέο ζηνλ θχθιν εξγαζηψλ ηνπο θαηά ην επφκελν έηνο. Ζ 

ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία, 85,71% (24 επηρεηξήζεηο), απάληεζε φηη αλακέλεη αχμεζε 

ζηνλ θχθιν εξγαζηψλ θαη ην ππφινηπν 14,29% (4 επηρεηξήζεηο) απάληεζε φηη δελ 

πεξηκέλεη θακία κεηαβνιή ζε απηφλ. Άμην παξαηήξεζεο είλαη φηη θακία απφ απηέο ηηο 

επηρεηξήζεηο δελ αλακέλεη κείσζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο θαηά ην επφκελν έηνο. 

ηελ νπζία ν θχθινο εξγαζηψλ είλαη ν ηδίξνο απφ ηηο πσιήζεηο ησλ πξντφλησλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ. Σν γεγνλφο απηφ κπνξεί λα δηαθξηζεί ζε δχν πεξηπηψζεηο. Ζ πξψηε 

πεξίπησζε είλαη φηη νη επηρεηξήζεηο πνπ απάληεζαλ ζηελ εξψηεζε ζεψξεζαλ ζηαζεξή 

ηελ ηηκή ηνπ θξαζηνχ θαη ζπλεπψο ζεσξνχλ φηη είηε νη πσιήζεηο ηνπ ζα παξακείλνπλ 

ζηαζεξέο, είηε ζα απμεζνχλ θαηά ην επφκελν έηνο. Ζ δεχηεξε πεξίπησζε είλαη φηη νη 

επηρεηξήζεηο ζηελ απάληεζε ζπκπεξηέιαβαλ θαη ηελ επηβνιή θφξνπ επί ηεο 

θαηαλάισζεο νίλνπ ζηελ Διιάδα. ηελ πεξίπησζε απηή, νη επηρεηξήζεηο ζε έλα 

βαζκφ έδεημαλ πίζηε ζηελ πξνηίκεζε ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ ηεο Διιάδαο γηα ην 

πξντφλ ηνπο, ζεσξψληαο φηη ίζσο ε πνζφηεηα θαηαλάισζεο ζα κεηαβιεζεί απφ 

ειάρηζηα έσο θαζφινπ, είηε ζεσξνχλ φηη ε θαηαλάισζε ησλ πξντφλησλ ηνπο απφ ηνπο 

μέλνπο θαηαλαισηέο ζα απμεζεί. 

Οη επφκελεο ηέζζεξηο εξσηήζεηο ηεο ελφηεηαο Β αθνξνχλ ην κεξίδην αγνξάο 

ησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ Διιάδα θαη ζηηο ΖΠΑ θαη ηελ αλαγλσξηζηκφηεηα ησλ 

πξντφλησλ ηνπο ζηηο δχν απηέο αγνξέο. Ξεθηλψληαο κε ηελ αγνξά ηεο Διιάδαο, ην 

85,71% ησλ επηρεηξήζεσλ αλακέλεη αχμεζε ζην κεξίδην αγνξάο ηνπ θαη ην ππφινηπν 

14,29% αλακέλεη φηη απηφ ζα παξακείλεη ζηαζεξφ γηα ηελ επφκελε ηξηεηία. πσο θαη 

ζηελ πξνεγνχκελε εξψηεζε, θακία επηρείξεζε δελ αλακέλεη αξλεηηθά απνηειέζκαηα 



 

ζην κεξίδην αγνξάο ηεο. ζν γηα ην πνχ βαζίδεηαη ε αλαγλσξηζηκφηεηα ησλ 

πξντφλησλ ηνπο ζηελ εγρψξηα αγνξά, ζρεδφλ φιεο (89,29%, ή 25 επηρεηξήζεηο) 

απάληεζαλ ηελ επσλπκία ηνπο, ζηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ε πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ κε 

πνζνζηφ 50%, χζηεξα ε θαηλνηνκία/πςειή ηερλνινγία παξαγσγήο (39,29%) θαη 

ηέινο ε ηηκή (25%). Δπίζεο, ζην ίδην πνζνζηφ κε ηελ ηηκή (25%) νη επηρεηξήζεηο 

έδσζαλ ηε δηθή ηνπο απάληεζε γηα ην πνχ πηζηεχνπλ φηη βαζίδεηαη ε 

αλαγλσξηζηκφηεηα ησλ πξντφλησλ ηνπο. Οη δηθέο ηνπο απαληήζεηο είραλ λα θάλνπλ 

θπξίσο κε ηελ πνηθηιία ησλ ζηαθπιηψλ απφ ηα νπνία παξάγνληαη νη νίλνη ηνπο, αιιά 

έδσζαλ θαη πην ζπγθεθξηκέλεο απαληήζεηο, φπσο ηα ραξαθηεξηζηηθά θάπνησλ 

πνηθηιηψλ (Αζχξηηθν αληνξίλεο, Μαπξνδάθλε θαη θάπνηεο θξεηηθέο πνηθηιίεο, φπσο 

Μαληειαξηά, Ληάηηθν θ.α.) 

πλερίδνληαο ζην ίδην κνηίβν γηα ηελ αγνξά ησλ ΖΠΑ, ε ζπληξηπηηθή 

πιεηνςεθία ησλ επηρεηξήζεσλ πηζηεχεη φηη ην κεξίδηφ ηεο ζηελ αγνξά απηή ζα 

απμεζεί θαηά ηελ επφκελε ηξηεηία ζε πνζνζηφ 92,86% (26 επηρεηξήζεηο) ελψ ην 

ππφινηπν 7,14% (2 επηρεηξήζεηο) δελ αλακέλεη κεηαβνιέο ζε απηφ. ζν γηα ηνπο 

παξάγνληεο πνπ πξνζδίδνπλ αλαγλσξηζηκφηεηα ησλ πξντφλησλ ηνπο ζηελ αγνξά 

απηή, παξνπζηάδεη κεηαβνιέο απφ ηελ αληίζηνηρε εξψηεζε γηα ηελ αγνξά ηεο 

Διιάδαο. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ (75%) απάληεζε φηη ε αλαγλσξηζηκφηεηά ηνπ 

βαζίδεηαη ζηελ επσλπκία, χζηεξα ζηελ πνηφηεηα (64,29%), αθνινπζεί ε 

θαηλνηνκία/πςειή ηερλνινγία παξαγσγήο (25%) θαη ηέινο ε ηηκή (14,29%). Κάπνηνη 

απφ ηνπο εξσηψκελνπο έδσζαλ δηθέο ηνπο απαληήζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ 

αλαγλσξηζηκφηεηα, ζε πνζνζηφ 25%. Απηέο νη απαληήζεηο, φπσο θαη πξηλ, έρνπλ λα 

θάλνπλ κε ηελ πνηθηιία ησλ ζηαθπιηψλ θαη κε ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά 

θάπνησλ πνηθηιηψλ, φπσο ην Αζχξηηθν αληνξίλεο, νη νίλνη ΠΟΠ αληνξίλεο, θαη 

θάπνηεο θξεηηθέο πνηθηιίεο φπσο Μαληειαξηά, Ληάηηθν θ.α.  

πγθξίλνληαο θαλείο ηηο απαληήζεηο γηα ηηο δχν πξναλαθεξζείζεο αγνξέο, 

κπνξεί λα ζπκπεξάλεη φηη θαη ζηηο δχν ε επσλπκία ηεο επηρείξεζεο απνηειεί δπλαηφ 

«ραξηί» πνπ πξνζδίδεη αλαγλσξηζηκφηεηα ζηα πξντφληα ηεο, αλ θαη ιίγν πεξηζζφηεξν 

ζηελ Διιάδα. Απηφ πηζαλφ λα ζπκβαίλεη δηφηη ιφγσ ρακειφηεξνπ αληαγσληζκνχ 

ζηελ εγρψξηα αγνξά (ζε ζρέζε κε απηή ησλ ΖΠΑ), ε δηαθήκηζε γηα έλα πξντφλ νίλνπ 

ή κία επηρείξεζε είλαη πην απνηειεζκαηηθή θαη πην εχθνιε, ζπλεπψο κία επσλπκία 

θαζηεξψλεηαη γξεγνξφηεξα ζηε ζπλείδεζε ηνπ Έιιελα θαηαλαισηή θαη κία εηηθέηα 

θαηαθέξλεη λα αγνξάδεηαη πεξηζζφηεξν. Δλψ ζηελ ζαθψο κεγαιχηεξε αγνξά ησλ 

ΖΠΑ είλαη δπζθνιφηεξε ε θαζηέξσζε κίαο εηηθέηαο ή κίαο επσλπκίαο ζην 



 

θαηαλαισηηθφ θνηλφ ιφγσ θαηαηγηζκνχ απηψλ. πσο αλαθέξζεθε θαη ζε 

πξνεγνχκελν θεθάιαην, ζηελ Διιάδα ν νίλνο πνπ θαηαλαιψλεηαη είλαη θπξίσο 

εγρψξηνο θαη κφλν έλα πνιχ κηθξφ πνζνζηφ είλαη εηζαγφκελν, ελψ ζηηο ΖΠΑ 

ππάξρνπλ πξντφληα νίλνπ απφ πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο ρψξεο πξνέιεπζεο. Σε 

δεχηεξε ζέζε θαηαιακβάλεη ε πνηφηεηα θαη ζηηο δχν αγνξέο. Σν γεγνλφο φηη ε 

πνηφηεηα ζηελ αγνξά ησλ ΖΠΑ ζεσξείηαη ζεκαληηθφηεξε απφ φηη ζηελ αγνξά ηεο 

Διιάδαο ίζσο πξνέξρεηαη απφ ηε γλψζε θαη ελεκέξσζε ησλ ακεξηθαλψλ 

θαηαλαισηψλ γηα ην πξντφλ πνπ θαηαλαιψλνπλ θαη ζπλεπψο ην πνηνηηθφηεξν πξντφλ 

πξνηηκάηαη πεξηζζφηεξν (βι. παξ. 9.2). Καη ζηηο δχν αγνξέο αθνινπζεί ε 

θαηλνηνκία/πςειή ηερλνινγία παξαγσγήο θαη ηέινο ε ηηκή, ζηελ νπνία νη ακεξηθαλνί 

θαηαλαισηέο δίλνπλ κηθξφηεξε ζεκαζία, ζεσξψληαο φινπο ηνπο άιινπο παξάγνληεο 

ζεκαληηθφηεξνπο. Αμηνζεκείσηε είλαη ε δηαθνξά ζηελ απάληεζε «θάηη άιιν» πνπ 

έδσζαλ νη επηρεηξήζεηο. Ζ απάληεζε απηή έρεη λα θάλεη θπξίσο κε ζπγθεθξηκέλεο 

πνηθηιίεο ζηαθπιηψλ θαη ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θάπνησλ νίλσλ. Ζ απάληεζε απηή 

ζηελ αγνξά ηεο Διιάδαο θαηέιαβε ηελ ηειεπηαία ζέζε, ελψ ζηελ αγνξά ησλ ΖΠΑ 

ηελ ηέηαξηε ζέζε. Απηφ ζα κπνξνχζε λα ζεκαίλεη φηη ζηελ αγνξά ηεο Ακεξηθήο 

ππάξρεη κία ηδηαίηεξε πξνηίκεζε πξνο ηηο πνηθηιίεο απφ ηηο νπνίεο παξάγεηαη ην 

ειιεληθφ θξαζί, κηαο πνπ ε πνηθηιία θαη ν ηνπηθφο ειιεληθφο νίλνο θαίλεηαη λα παίδεη 

ξφιν ζηελ αλαγλσξηζηκφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ. 

Δπφκελεο έξρνληαη νη εξσηήζεηο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ παξνρή λέσλ 

εηηθεηψλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο πξνο ηελ αγνξά ηεο Διιάδαο θαη ησλ ΖΠΑ κέζα ζηελ 

επφκελε ηξηεηία, θαζψο θαη κε ηηο πνηθηιίεο απφ ηηο νπνίεο ζα παξάγνληαη νη λέεο 

απηέο εηηθέηεο. ζνλ αθνξά ηελ αγνξά ηεο Διιάδαο, νη κηζέο επηρεηξήζεηο απάληεζαλ 

φηη ζθνπεχνπλ λα παξέρνπλ λέεο εηηθέηεο κέζα ζηελ επφκελε ηξηεηία. Οη πνηθηιίεο 

πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ πεξηζζφηεξν είλαη κε ηε ζεηξά ην Αζχξηηθν, ζηε ζπλέρεηα ε 

Merlot θαη ε Syrah θαη ηέινο νη Chardonnay, Sauvignon blanc, Viognier, 

Μαιαγνπδηά, Μαλδειαξηά, Ξηλφκαπξν θαη Πξψηκν Μεηζφβνπ. ζν γηα ηελ αγνξά 

ησλ ΖΠΑ, νη επηρεηξήζεηο παξνπζηάζηεθαλ πην ζπγθξαηεκέλεο, θαζψο ηψξα ην 39% 

(39,29%) ζθνπεχεη λα παξέρεη λέεο εηηθέηεο κέζα ζηελ επφκελε ηξηεηία. Οη πνηθηιίεο 

πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ πεξηζζφηεξν είλαη κε ηε ζεηξά ην Αζχξηηθν, νη Merlot, 

Chardonnay, Sauvignon blanc, Viognier, Μαιαγνπδηά, Ξηλφκαπξν θαη Πξψηκν 

Μεηζφβνπ. Δίλαη εχθνιν λα παξαηεξήζεη θαλείο φηη αλ θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ 

ΖΠΑ νη λέεο εηηθέηεο θαη νη πνηθηιίεο απφ ηηο νπνίεο ζα παξαρζνχλ είλαη ιηγφηεξεο, νη 

ειιεληθέο πνηθηιίεο απνηεινχλ κεγάιν πνζνζηφ απηψλ, κε θπξίαξρν ην Αζχξηηθν. Οη 



 

μέλεο πνηθηιίεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ είλαη επξέσο δηαδεδνκέλεο ζε φιν ηνλ θφζκν 

θαη πςειά ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ αιιά δηαπηζηψλεηαη φηη θαη νη 

πξναλαθεξζείζεο ειιεληθέο έρνπλ ηελ αληίζηνηρε αληαπφθξηζε απφ ην ακεξηθάληθν 

θαηαλαισηηθφ θνηλφ, ην νπνίν ηα ηειεπηαία έηε έρεη εληάμεη ηνλ ειιεληθφ νίλν ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηά ηνπ (Καζεκεξηλή, 2015). 

Αθνινπζεί ε ελφηεηα Γ, «ΚΗΝΖΣΡΑ ΓΗΑ ΤΝΔΥΗΖ ΔΞΑΓΧΓΗΚΖ 

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΣΗ ΖΠΑ», ε νπνία απνηειείηαη απφ έλαλ πίλαθα κε 10 

εξσηήζεηο. Οη εξσηψκελνη θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ ζηηο εξσηήζεηο ζεκεηψλνληαο 

ην θαηάιιειν πεδίν σο πξνο ην βαζκφ ζεκαληηθφηεηαο ησλ παξαθάησ πξνηάζεσλ γηα 

ηε ζπλέρηζε ηεο εμαγσγηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο ζηηο ΖΠΑ. Σα πεδία πεξηείραλ ηηο 

απαληήζεηο «Καζφινπ ζεκαληηθφ», «Λίγν ζεκαληηθφ», «Μέηξηα ζεκαληηθφ», «Πνιχ 

ζεκαληηθφ» θαη «Πάξα πνιχ ζεκαληηθφ». Λφγσ φηη ηα δεδνκέλα πνπ αληιήζεθαλ 

είλαη πνηνηηθήο θχζεσο, ε κφλε αλάιπζε πνπ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί είλαη ε 

παξαηήξεζε ησλ απφιπησλ ζπρλνηήησλ, δειαδή πφζεο επηρεηξήζεηο απάληεζαλ ζην 

θάζε πεδίν ηεο θάζε εξψηεζεο θαη ζηε ζπλέρεηα λα δηαπηζησζεί πνην πεδίν ή πνηα 

πεδία έρνπλ ηε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα, θαη άξα πφζν ζεκαληηθφο είλαη ν παξάγνληαο 

ηεο θάζε πξφηαζεο γηα ηηο επηρεηξήζεηο. Ζ ίδηα ινγηθή θαη δηαδηθαζία αθνινπζήζεθε 

θαη γηα ηηο επφκελεο δχν ελφηεηεο. 

Οη κηζνί απφ ηνπο εξσηψκελνπο ζεψξεζαλ ηελ ελίζρπζε ηεο δηεζλνχο θήκεο 

ηεο επηρείξεζεο πάξα πνιχ ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα ηε ζπλέρηζε ηα εμαγσγηθήο 

ηνπο δξαζηεξηφηεηαο ζηηο ΖΠΑ (50%). Δπίζεο, έλα πνζνζηφ 25% ηε ζεψξεζε πνιχ 

ζεκαληηθή θαη ην ππφινηπν 25% κέηξηαο ζεκαληηθφηεηαο. 

Ζ δηείζδπζε ζηελ αγνξά ζεσξήζεθε απφ φινπο ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

ζπλέρηζεο ηεο εμαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηηο ΖΠΑ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην 75% 

έδσζε ηελ απάληεζε «πνιχ ζεκαληηθφ» θαη ην ππφινηπν 25% «πάξα πνιχ 

ζεκαληηθφ». 

Ζ κεγηζηνπνίεζε ησλ θεξδψλ ηεο επηρείξεζεο ζεσξήζεθε απφ ην 50% ησλ 

εξσηψκελσλ κέηξηαο ζεκαληηθφηεηαο παξάγνληαο. Έλα αξθεηά κεγάιν πνζνζηφ 

(35,71%) ηνλ ζεψξεζε πνιχ ζεκαληηθφ παξάγνληα θαη ην ππφινηπν 14,29% ηνλ 

ζεψξεζε πάξα πνιχ ζεκαληηθφ παξάγνληα. 

Σα θνξνινγηθά πιενλεθηήκαηα σο παξάγνληαο ζπλέρηζεο ησλ εμαγσγψλ πξνο 

ηηο ΖΠΑ δελ θάλεθε λα είλαη αξθεηά δειεαζηηθφο, αθνχ αθξηβψο νη κηζνί απφ ηνπο 

εξσηψκελνπο απάληεζαλ φηη δελ είλαη θαζφινπ ζεκαληηθφο, θαη νη ππφινηπνη κηζνί 

ηνλ ραξαθηήξηζαλ κέηξηαο ζεκαληηθφηεηαο. 



 

Οκνίσο θαη ηα αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα ζην θφζηνο παξαγσγήο έλαληη 

άιισλ ρσξψλ πνπ εμάγνπλ επίζεο ζηηο ΖΠΑ. Έλα 39,29% θη έλα 35,71% ηνλ βξήθαλ 

κέηξηα θαη θαζφινπ ζεκαληηθφ παξάγνληα αληίζηνηρα. Έλα 14,29% ηνλ ραξαθηήξηζε 

ιίγν ζεκαληηθφ θαη ην ππφινηπν 10,71% πνιχ ζεκαληηθφ. 

Ο πςειφο αληαγσληζκφο ζηελ εγρψξηα αγνξά θάλεθε λα παίδεη θάπνην ξφιν 

ζηε ζπλέρηζε ησλ εμαγσγψλ πξνο ηηο ΖΠΑ, αθνχ ην 75% ηνλ βξήθε κέηξηα 

ζεκαληηθφ παξάγνληα, θαη ην 14,29% πνιχ ζεκαληηθφ. Οη ππφινηπνη (10,71%) 

απάληεζαλ φηη δελ ηνλ ζεσξνχλ θαζφινπ ζεκαληηθφ. 

Σν λνκηθφ πιαίζην ησλ ΖΠΑ ζπγθέληξσζε απαληήζεηο απφ θαζφινπ έσο 

κέηξηα ζεκαληηθφο παξάγνληαο, κε ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά λα κνηξάδνληαη κεηαμχ 

ησλ απαληήζεσλ «ιίγν ζεκαληηθφ» (39,29%) θαη «θαζφινπ ζεκαληηθφ» (35,71%). Οη 

ππφινηπνη ηνλ ραξαθηήξηζαλ «κέηξηα ζεκαληηθφ». 

Ζ εκπεηξία ζηνλ ηνκέα ησλ εμαγσγψλ απφ πιεπξάο επηρεηξήζεσλ θαίλεηαη λα 

είλαη ζρεδφλ θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηηο εμαγσγέο πξντφληνο ζηηο ΖΠΑ. Ζ 

πιεηνςεθία ησλ παξαγσγψλ (82,14%) απάληεζε φηη ηελ εκπεηξία απηή ηε ζεσξεί 

πνιχ ζεκαληηθφ παξάγνληα. Οη ππφινηπνη απάληεζαλ φηη ηνλ ζεσξνχλ κέηξηα 

ζεκαληηθφηεηαο (10,71%) θαη πάξα πνιχ κεγάιεο ζεκαληηθφηεηαο (7,14%). 

Ζ επφκελε εξψηεζε «Οηθνλνκίεο θιίκαθαο απφ αχμεζε ησλ παξαγγειηψλ» 

θάλεθε λα δηράδεη ηνπο παξαγσγνχο πξνο φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο. Σν κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ (82,15%) ζεψξεζε απηφ ηνλ παξάγνληα κέηξηα θαη πνιχ ζεκαληηθφ (ην 

42,86% κέηξηα θαη ην 39,29% πνιχ ζεκαληηθφ). Τπήξμαλ απαληήζεηο ζην πεδίν 

«θαζφινπ ζεκαληηθφ» ζε πνζνζηφ 14,29%, θαη ζην πεδίν πάξα πνιχ ζεκαληηθφ ζε 

πνζνζηφ 3,57%. 

Σέινο, ηα θπβεξλεηηθά πξνγξάκκαηα πξνψζεζεο ησλ εμαγσγψλ γηα ηνπο 

πεξηζζφηεξνπο είλαη κέηξηαο έσο πνιχ κεγάιεο ζεκαληηθφηεηαο παξάγνληαο. Σν 

61,71% απάληεζε «πνιχ ζεκαληηθφ» θαη ην 25% «κέηξηα ζεκαληηθφ». Οη ππφινηπνη 

14,29 απάληεζαλ «θαζφινπ ζεκαληηθφ». 

Αλ ρξεηαδφηαλ λα θαηαηαρζνχλ ηα παξαπάλσ θίλεηξα ζχκθσλα κε ην επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηάο ηνπο ζα κπνξνχζαλ λα ηαμηλνκεζνχλ ρνλδξηθά σο εμήο 

(δεκηνπξγψληαο έλα ξαβδφγξακκα απφιπησλ ζπρλνηήησλ θαη παξαηεξψληαο πνχ 

βξίζθεηαη ε θνξπθή γηα ηελ θάζε κία εξψηεζε): 

Πνιχ θαη πάξα πνιχ ζεκαληηθά: ελίζρπζε δηεζλνχο θήκεο, δηείζδπζε ζηελ 

αγνξά, εκπεηξία ζηνλ ηνκέα ησλ εμαγσγψλ, θπβεξλεηηθά πξνγξάκκαηα πξνψζεζεο 

εμαγσγψλ. 



 

Μέηξηα ζεκαληηθά: κεγηζηνπνίεζε θεξδψλ, πςειφο αληαγσληζκφο ζηελ 

εγρψξηα αγνξά, νηθνλνκίεο θιίκαθαο απφ αχμεζε παξαγγειηψλ. 

Λίγν θαη θαζφινπ ζεκαληηθά: θνξνινγηθά πιενλεθηήκαηα ζηελ αγνξά ησλ 

ΖΠΑ, αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα ζην θφζηνο παξαγσγήο έλαληη άιισλ ρσξψλ 

πνπ εμάγνπλ ζηηο ΖΠΑ (ζην ξαβδφγξακκα ησλ δχν πξνεγνχκελσλ εξσηήζεσλ 

ππάξρνπλ δχν θνξπθέο, ζηελ απάληεζε «θαζφινπ ζεκαληηθφ» θαη «κέηξηα 

ζεκαληηθφ») θαη ην λνκηθφ πιαίζην ησλ ΖΠΑ. 

Έπεηαη ε ελφηεηα Γ «ΔΜΠΟΓΗΑ ΔΞΑΓΧΓΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ». Ζ 

παξνχζα ελφηεηα απνηειείηαη απφ έλαλ πίλαθα κε 15 εξσηήζεηο, φπνπ νη εξσηψκελνη 

θιήζεθαλ λα ραξαθηεξίζνπλ απφ «πνηέ» έσο «πνιχ ζπρλά» ηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο 

ησλ παξαθάησ αλαθεξφκελσλ εκπνδίσλ. Σα πεδία ησλ απαληήζεσλ είλαη «Πνηέ», 

«πάληα», «Μέηξηα», «πρλά» θαη «Πνιχ ζπρλά». 

ηελ εξψηεζε πνπ αθνξά ηε δηαθνξεηηθή θνπιηνχξα ησλ ΖΠΑ ζε ζρέζε κε 

απηή ηεο Διιάδαο, νη πεξηζζφηεξνη απάληεζαλ φηη ζπλαληνχλ απηφ ην εκπφδην απφ 

κέηξηα έσο πνηέ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην 50% απάληεζε φηη ζπλαληά ην εκπφδην απηφ 

κε κέηξηα ζπρλφηεηα, ην 35,71% ζπάληα θαη ην ππφινηπν 14,29% πνηέ. 

Έπεηηα, εξσηήζεθαλ γηα ην λνκηθφ πιαίζην, ηφζν απηφ πνπ έρεη λα θάλεη κε 

ηηο εμαγσγέο πξντφληνο απφ ηελ Διιάδα πξνο κία άιιε ρψξα, φζν θαη ην λνκηθφ 

πιαίζην ησλ ΖΠΑ σο πξνο ηηο εηζαγσγέο αιθννινχρσλ πνηψλ απφ ηελ Διιάδα. Σα 

απνηειέζκαηα δελ δείρλνπλ θάηη ζαθέο, θαζψο νη απαληήζεηο παξνπζηάδνπλ 

δηαζπνξά πξνο φια ηα πεδία. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην 21,43% απάληεζε φηη ζπλαληά 

απηφ ην εκπφδην ζπάληα, ην 25% κέηξηα, ην 39,29% ζπρλά θαη ην ππφινηπν 14,29% 

πνιχ ζπρλά. Κάηη ηέηνην κπνξεί λα εμαξηάηαη ηφζν απφ λφκνπο ζηελ Διιάδα πνπ 

πηζαλφ λα παξνπζηάδνπλ κεηαβνιέο αλά ηα έηε, αιιά θπξίσο ζηνπο δηαθνξεηηθνχο 

λφκνπο πνπ επηθξαηνχλ ζε θάζε πνιηηεία ησλ ΖΠΑ, θπξίσο απηνχο πνπ έρνπλ λα 

θάλνπλ κε ηε δηαθίλεζε αιθννινχρσλ πνηψλ. Έηζη, αλάινγα κε ηηο πνιηηείεο ζηηο 

νπνίεο εμάγεη ε θάζε επηρείξεζε λα αληηκεησπίδεη θαη ηα αληίζηνηρα πξνβιήκαηα. 

ζν γηα ηε γξαθεηνθξαηία πνπ αληηκεησπίδνπλ νη νηλνπαξαγσγηθέο 

επηρεηξήζεηο σο πξνο ηελ εμαγσγηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα πξνο ηηο ΖΠΑ, νη κηζνί εθ 

ησλ εξσηψκελσλ (50%) απάληεζαλ φηη ζπλαληνχλ απηφ ην εκπφδην ζπρλά. 

Αθνινπζεί ε απάληεζε κέηξηα κε πνζνζηφ 25%, ε απάληεζε πνιχ ζπρλά κε πνζνζηφ 

14,29% θαη ηέινο ε απάληεζε ζπάληα κε πνζνζηφ 10,71%. Με άιια ιφγηα, ην 

89,29% απάληεζε φηη ζπλαληά απηφ ην εκπφδην απφ κέηξηα έσο πνιχ ζπρλά, θαη κφλν 

γηα ην 10,71% ε γξαθεηνθξαηία δελ αληηκεησπίδεηαη σο πξφβιεκα παξά κφλν ζπάληα. 



 

Καη πάιη απηφ ίζσο έρεη λα θάλεη κε ηελ πςειή γξαθεηνθξαηία ζηελ Διιάδα πνπ 

απαηηεί ζπλήζσο αξθεηφ ρξφλν θαη πνιιέο δηαδηθαζίεο ή κε ηνπο δηαθνξεηηθνχο 

λφκνπο αλά πνιηηεία ησλ ΖΠΑ. 

ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ε εξψηεζε πνπ αθνξά ηελ ηπρφλ πνιηηηθή αζηάζεηα 

ησλ δχν ρσξψλ σο εκπφδην γηα ηελ εμαγσγηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα. Ζ πιεηνςεθία 

ησλ εξσηψκελσλ απάληεζε φηη δε ζπλαληά απηφ ην εκπφδην πνηέ κε πνζνζηφ 

39,29%. Σν 25% απάληεζε φηη ζπλαληά απηφ ην εκπφδην ζπάληα, ην 21,43% κέηξηα 

θαη ην 14,29% ζπρλά. 

Αθνινχζσο, εξσηήζεθαλ γηα ηελ έιιεηςε θπβεξλεηηθήο βνήζεηαο ζηελ 

αληηκεηψπηζε εμαγσγηθψλ πξνβιεκάησλ. Οη πεξηζζφηεξνη παξαγσγνί πνπ 

εξσηήζεθαλ απάληεζαλ φηη ζπλαληνχλ ην ζπγθεθξηκέλν εκπφδην κε κέηξηα 

ζπρλφηεηα (39,29%). Σν 35,72% έδσζε ηηο απαληήζεηο πνηέ θαη ζπάληα, ελψ κφλν ην 

25% απάληεζε φηη ζπλαληά απηφ ην εκπφδην ζπρλά. 

ηελ εξψηεζε πνπ αθνξά ηα ηπρφλ αλεπαξθή πξνγξάκκαηα εμαγσγψλ, νη 

39,29% απάληεζαλ φηη ζπλαληνχλ ην εκπφδην απηφ κε κέηξηα ζπρλφηεηα, ην 25% 

ζπρλά, θαη ην ππφινηπν 35,71% πνηέ ή ζπάληα. Γειαδή, φλησο αξθεηνί παξαγσγνί 

ζεσξνχλ ππαξθηφ ην γεγνλφο φηη ε Διιάδα πνιιέο θνξέο δελ παξέρεη ηα θαηάιιεια 

πξνγξάκκαηα πνπ λα δηεπθνιχλνπλ ηηο εμαγσγέο πξντφλησλ πξνο ηξίηεο ρψξεο ή 

ζπγθεθξηκέλα πξνο ηηο ΖΠΑ, θαη κάιηζηα έξρνληαη αληηκέησπνη κε ην πξφβιεκα 

απηφ απφ θαηξφ ζε θαηξφ. 

Αθφκα, ε εξψηεζε πνπ αθνξά ηνλ έληνλν δηεζλή αληαγσληζκφ, ζπγθέληξσζε 

φιεο ηηο απαληήζεηο  ζε δχν πεδία, ηα «κέηξηα» θαη «ζπρλά». Πην ζπγθεθξηκέλα, ε 

ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία (85,71%) απάληεζε φηη έξρεηαη αληηκέησπε κε ηνλ δηεζλή 

αληαγσληζκφ θαη ηνλ εθιακβάλεη σο εκπφδην πξνο ηελ εμαγσγηθή ηνπο 

δξαζηεξηφηεηα κε κεγάιε ζπρλφηεηα («ζπρλά») ελψ ην ππφινηπν 14,29% κε κέηξηα 

ζπρλφηεηα. Οη απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ ζηελ εξψηεζε απηή επηβεβαηψλνπλ ηελ 

χπαξμε έληνλνπ αληαγσληζκνχ ζηε δηεζλή αγνξά νίλνπ, θαζψο δείρλνπλ φηη φινη νη 

εξσηψκελνη νηλνπνηνί έξρνληαη αληηκέησπνη κε θάπνηα ζπρλφηεηα κε απηφλ. 

Ζ επφκελε εξψηεζε είλαη απηή πνπ έρεη λα θάλεη κε ηελ αληαγσληζηηθή ηηκή 

ηνπ πξντφληνο ζηελ αγνξά ησλ ΖΠΑ. Οη απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ θαηαιακβάλνπλ 

θαη ηα πέληε πεδία απαληήζεσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην 53,58% απάληεζε φηη ζπλαληά 

απηφ ην εκπφδην ηεο ηηκήο ζπρλά θαη πνιχ ζπρλά (39,29% ζπρλά, 14,29% πνιχ 

ζπρλά). Σν 39,29% απάληεζε πνηέ θαη ζπάληα (25% ζπάληα, 14,29% πνηέ). Σν 

ππφινηπν κηθξφ πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 7,14% απάληεζε φηη απαληά κε κέηξηα 



 

ζπρλφηεηα απηφ ην εκπφδην. Δίλαη ζαθέο φηη νη πεξηζζφηεξεο νηλνπαξαγσγηθέο 

επηρεηξήζεηο ζπλαληνχλ ην εκπφδην απηφ ζηελ αγνξά ησλ ΖΠΑ. Μία εμήγεζε πνπ 

κπνξεί λα δνζεί γηα απηφ είλαη ην κεγάιν θφζηνο παξαγσγήο ηνπ πξντφληνο ζηελ 

Διιάδα. πσο αλαθέξζεθε ζην θεθάιαην 5.3.4., θάπνηεο ρψξεο πνπ κφιηο αξρίδνπλ 

λα αλαπηχζζνληαη ζε νηλνπαξαγσγηθέο δπλάκεηο, φπσο ε Αξγεληηλή, ε Υηιή θαη 

άιιεο, έρνπλ ην πιενλέθηεκα παξαγσγήο θξαζηνχ κε ρακειφηεξν θφζηνο απφ φ,ηη 

ζηελ Διιάδα, ιφγσ δηαθνξεηηθήο λνκνζεζίαο πνπ ηνπο ην επηηξέπεη. 

πλππνινγίδνληαο ηα ρακειφηεξα θφζηε κεηαθνξάο θαη ηελ επλντθφηεξε ηζνηηκία ζε 

ζρέζε κε ην δνιάξην ΖΠΑ, αληηιακβάλεηαη θαλείο φηη θαη ε ηειηθή ηηκή ηνπ 

πξντφληνο ζα είλαη ρακειφηεξε απφ απηή ηνπ ειιεληθνχ νίλνπ, θάηη πνπ δεκηνπξγεί 

απηφ ην εκπφδην ζηηο ειιεληθέο νηλνπαξαγσγηθέο επηρεηξήζεηο. 

Δλ ζπλερεία αλαθέξεηαη ε κε απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία κε ηνπο 

αληηπξνζψπνπο σο εκπφδην ζηελ εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ νηλνπαξαγσγηθψλ 

επηρεηξήζεσλ πξνο ηηο ΖΠΑ. Οη απαληήζεηο ζηελ εξψηεζε απηή ζπγθεληξψζεθαλ 

ζηα πεδία απφ «πνηέ» έσο «κέηξηα». Πην ζπγθεθξηκέλα θαη κε θζίλνπζα ζεηξά σο 

πξνο ην πνζνζηφ πνπ ζπγθέληξσζε ε θάζε απάληεζε, ην 75% απάληεζε φηη ζπλαληά 

απηφ ην εκπφδην ζπάληα, ην 14,29% πνηέ θαη ην 10,71% κε κέηξηα ζπρλφηεηα. Πξνο 

επεμήγεζε ησλ απαληήζεσλ πνπ δφζεθαλ, ζα κπνξνχζε θαλείο λα πεη φηη γεληθά ε 

επηθνηλσλία κε ηνπο αληηπξνζψπνπο είλαη ηθαλνπνηεηηθή θαη δελ ζπλαληψληαη ζπρλά 

πξνβιήκαηα θαη εκπφδηα ηέηνηνπ είδνπο. 

Αθνινπζεί ε αλεπαξθήο έξεπλα αγνξάο απφ πιεπξάο ηεο επηρείξεζεο, 

ελλνψληαο φηη κία επηρείξεζε πξνέβεη ζε εμαγσγέο ζηηο ΖΠΑ κεηά απφ έξεπλα 

αγνξάο ε νπνία ελ ηέιεη απνδείρζεθε αλεπαξθήο, δεκηνπξγψληαο ζαλ απνηέιεζκα θαη 

άιινπ είδνπο εκπφδηα. Καη πάιη νη πεξηζζφηεξνη νηλνπνηνί πνπ εξσηήζεθαλ 

απάληεζαλ φηη ζπλαληνχλ ηελ αλεπαξθή έξεπλα αγνξάο ζαλ εκπφδην κε κέηξηα 

ζπρλφηεηα, κε πνζνζηφ 64,29%. Έλα 28,57% απάληεζε πνηέ θαη ζπάληα, θαη ην 

ππφινηπν 7,14% απάληεζε φηη ζπλαληά απηφ ην εκπφδηα ζπρλά. 

Έπεηηα, εξσηήζεθαλ πφζν ζπρλά ζπλαληνχλ ηελ έιιεηςε πξνζσπηθνχ ηθαλνχ 

ζε ζέκαηα εμαγσγψλ ζαλ εκπφδην, ην νπνίν κε ηε ζεηξά ηνπ επηθέξεη άιινπ είδνπο 

πξνβιήκαηα, φπσο γηα παξάδεηγκα  ε κε ζσζηή αλάπηπμε ηνπ πξντφληνο ζηελ μέλε 

αγνξά. Καη ζε απηή ηελ εξψηεζε φπσο θαη ζηελ πξνεγνχκελε, ην κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ απαληήζεσλ (39,29%) ζπγθεληξψζεθε ζην πεδίν «κέηξηα», πνπ ζεκαίλεη φηη 

αξθεηέο νηλνπαξαγσγηθέο επηρεηξήζεηο ζεσξνχλ φηη έρνπλ ζπλαληήζεη θαηά 

δηαζηήκαηα πξνζσπηθφ πνπ ελ ηέιεη απνδείρζεθε αθαηάιιειν ζε ζέκαηα εμαγσγψλ. 



 

Σν επφκελν 25% απάληεζε φηη ζπλαληά απηφ ην εκπφδην ζπρλά, θαη ηέινο, έλα 

21,43% θαη 14,29% έδσζε ηηο απαληήζεηο «πνηέ» θαη «ζπάληα» αληίζηνηρα. 

Έλα νπνηνδήπνηε πξντφλ, γηα λα κεηαθεξζεί απφ κία αγνξά ζε κία άιιε πξνο 

πψιεζή ηνπ, ζπλεπάγεηαη θη έλα θφζηνο κεηαθνξάο πνπ απηφ πνηθίιεη αλάινγα κε 

πνιινχο παξάγνληεο θαη ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ηελ εθάζηνηε πεξίνδν. Έηζη θαη 

γηα ηε κεηαθνξά πξντφλησλ νίλνπ ζηελ αγνξά ησλ ΖΠΑ, ππάξρεη θάπνην θφζηνο 

κεηαθνξάο, γηα ην νπνίν εξσηήζεθαλ νη νηλνπνηνί θαηά πφζν ην εθιακβάλνπλ ζαλ 

εκπφδην ζηηο εμαγσγέο ηνπο. Οη κηζνί απφ ηνπο εξσηψκελνπο (50%) απάληεζαλ φηη 

ζπλαληνχλ ζπάληα απηνχ ηνπ είδνπο ην εκπφδην. ηε ζπλέρεηα, έλα 21,43% απάληεζε 

φηη ην ζπλαληά κε κέηξηα ζπρλφηεηα θαη ην ππφινηπν πνζνζηφ κνηξάζηεθε ίζα 

αλάκεζα ζηηο απαληήζεηο «πνηέ» θαη «ζπρλά» (14,29% ζηελ θάζε εξψηεζε). 

Ζ επφκελε εξψηεζε έρεη θαη απηή λα θάλεη κε πξνβιήκαηα πνπ ζπλαληψληαη 

θαηά ηε κεηαθνξά θαη δηαλνκή ηνπ πξντφληνο, πέξα απφ απηφ ηνπ θφζηνπο 

κεηαθνξάο. Οκνίσο ζε απηή ηελ πεξίπησζε νη κηζνί εθ ησλ εξσηψκελσλ νηλνπνηψλ 

απάληεζαλ φηη ζπλαληνχλ ζπάληα πξνβιήκαηα ζηε δηαλνκή θαη κεηαθνξά ηνπ 

πξντφληνο ηνπο ζηελ αγνξά ησλ ΖΠΑ. Έλα 28,57% έδσζε ηελ απάληεζε «κέηξηα», 

ελψ ην 14,29% απάληεζε «πνηέ» θαη έλα ειάρηζην 7,14% απάληεζε «ζπρλά». Σν 

ζπκπέξαζκα πνπ εμάγεηαη απφ ηηο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ ζε απηή θαη ηελ 

πξνεγνχκελε εξψηεζε πνπ έρνπλ λα θάλνπλ θαη νη δχν κε ηε κεηαθνξά ηνπ 

πξντφληνο, είλαη φηη ζε γεληθέο γξακκέο ε κεηαθνξά θαη δηαλνκή ηνπ πξντφληνο πξνο 

ηελ αγνξά ησλ ΖΠΑ δελ παξνπζηάδεη ζνβαξά πξνβιήκαηα θαη νη νηλνπνηνί δελ 

αληηκεησπίδνπλ ζπρλά ηέηνηαο θχζεσλ εκπφδηα. 

ζν γηα ηηο πιεξσκέο απφ δηάθνξνπο αληηπξνζψπνπο, εάλ απηέο 

παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθέο θαζπζηεξήζεηο δχλαληαη λα δεκηνπξγήζνπλ εκπφδηα ζηελ 

εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα ιφγσ πεξηνξηζκέλεο ξεπζηφηεηαο. Σν θαηά πφζν ζπρλά νη 

νηλνπαξαγσγηθέο επηρεηξήζεηο έξρνληαη αληηκέησπεο κε ηέηνηνπ είδνπο εκπφδηα 

απαληάηαη ζηελ επφκελε εξψηεζε. ηελ πεξίπησζε απηή φιεο νη απαληήζεηο 

ζπγθεληξψζεθαλ ζε δχν πεδία, «ζπάληα» κε πνζνζηφ 60,71%, θαη «κέηξηα» κε 

πνζνζηφ 39,29%. Σν ζπκπέξαζκα πνπ πξνθχπηεη είλαη μεθάζαξν, φηη κπνξεί λα 

ππάξρνπλ κελ θαζπζηεξήζεηο ζηηο πιεξσκέο απφ πιεπξάο δηαθφξσλ αληηπξνζψπσλ, 

αιιά είλαη θάηη πνπ μεπεξληέηαη θαη δελ δεκηνπξγεί ελ ηέιεη ζνβαξά εκπφδηα ζηηο 

εμαγσγέο νίλνπ. 

Σέινο, επεηδή ππάξρεη ε πηζαλφηεηα πνιιέο νηλνπαξαγσγηθέο επηρεηξήζεηο λα 

κελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ρξεκαηνδνηήζνπλ νη ίδηεο ηηο εμαγσγέο ηνπο, 



 

εξσηήζεθαλ θαηά πφζν ζπρλά απηφ κπνξεί λα απνηειέζεη εκπφδην ζπλέρηζεο ηεο 

εμαγσγηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο. Οη πεξηζζφηεξνη εξσηψκελνη ζε πνζνζηφ 67,86% 

απάληεζαλ φηη ε αδπλακία απηνρξεκαηνδφηεζεο ησλ εμαγσγψλ απνηειεί εκπφδην κε 

κέηξηα ζπρλφηεηα. Έλα 28,57% απάληεζε «ζπάληα», ελψ ην ππφινηπν πνιχ κηθξφ 

πνζνζηφ 3,57% απάληεζε «πνηέ». 

Γεκηνπξγψληαο έλα ξαβδφγξακκα απφιπησλ ζπρλνηήησλ θαη παξαηεξψληαο 

πνχ βξίζθεηαη ε θνξπθή ηνπ γηα θάζε κία απφ ηηο εξσηήζεηο ηεο ελφηεηαο Γ, ζα 

δηλφηαλ ε δπλαηφηεηα θαηάηαμεο ησλ παξαπάλσ εκπνδίσλ ζηηο εμαγσγέο ζχκθσλα 

κε ηε ζπρλφηεηα εκθάληζήο ηνπο. Ζ θαηάηαμή ηνπο ρνλδξηθά ζα ήηαλ σο εμήο: 

πρλά θαη πνιχ ζπρλά: λνκηθφ πιαίζην, γξαθεηνθξαηία, έληνλνο δηεζλήο 

αληαγσληζκφο, έιιεηςε αληαγσληζηηθήο ηηκήο. 

Μέηξηαο ζπρλφηεηαο: δηαθνξεηηθή θνπιηνχξα, έιιεηςε θπβεξλεηηθήο 

βνήζεηαο αληηκεηψπηζεο εμαγσγηθψλ πξνβιεκάησλ, αλεπαξθή εζληθά πξνγξάκκαηα 

εμαγσγψλ, κε απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία κε ηνπο αληηπξνζψπνπο, αλεπαξθήο 

έξεπλα αγνξάο, έιιεηςε πξνζσπηθνχ ηθαλνχ ζε ζέκαηα εμαγσγψλ, αδπλακία 

απηνρξεκαηνδφηεζεο ησλ εμαγσγψλ. 

πάληα θαη πνηέ: πνιηηηθή αζηάζεηα, θφζηνο κεηαθνξάο, πξνβιήκαηα ζηε 

δηαλνκή/κεηαθνξά ηνπ εμαγσγηθνχ πξντφληνο, θαζπζηεξήζεηο πιεξσκψλ απφ 

αληηπξνζψπνπο. 

Σέινο έξρεηαη ε ελφηεηα Δ «ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟ ΔΞΑΓΧΓΗΚΟ 

ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑ». Ζ παξνχζα ελφηεηα απνηειείηαη απφ έλαλ πίλαθα κε 12 

εξσηήζεηο, ε θάζε εξψηεζε είλαη νπζηαζηηθά κία πξφηαζε πνπ ίζσο δεκηνπξγεί 

αληαγσληζηηθφ εμαγσγηθφ πιενλέθηεκα ζηηο νηλνπαξαγσγηθέο επηρεηξήζεηο ηεο 

ρψξαο. Οη εξσηψκελνη, ινηπφλ, θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ ζε πνην βαζκφ ζπκθσλνχλ 

κε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο ηεο ελφηεηαο απηήο, δειαδή πφζν ζπκθσλνχλ φηη ε θάζε 

κία πξφηαζε ηνπο πξνζδίδεη αληαγσληζηηθφ εμαγσγηθφ πιενλέθηεκα. Σα πεδία ησλ 

απαληήζεσλ είλαη πέληε θαη είλαη ηα «Γηαθσλψ απφιπηα», «Γηαθσλψ», «Οχηε 

ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ», «πκθσλψ» θαη «πκθσλψ απφιπηα». 

Ζ πξψηε πξφηαζε είρε λα θάλεη κε ην ρακειφ θφζηνο παξαγσγήο γηα ην 

πξντφλ. Γειαδή, θαηά πφζν νη εξσηεζείζεο επηρεηξήζεηο έρνπλ ρακειφ θφζηνο ζηελ 

παξαγσγή ηνπ πξντφληνο ηνπο θαη αλ απηφ ηνπο πξνζδίδεη αληαγσληζηηθφ 

πιενλέθηεκα ζε ζρέζε κε άιιεο νηλνπαξαγσγηθέο επηρεηξήζεηο. Σν κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ (60,71%) ζπγθεληξψζεθε ζην πεδίν «Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ», 

αθνινπζεί ην πεδίν «Γηαθσλψ απφιπηα» κε πνζνζηφ 25% θαη ηέινο ην πεδίν 



 

«Γηαθσλψ» κε πνζνζηφ 14,29%. Απηφ ζεκαίλεη φηη είηε φηη νη επηρεηξήζεηο δελ έρνπλ 

ρακειφ θφζηνο παξαγσγήο, ή φηη αθφκε θη αλ έρνπλ ζρεηηθά ρακειφ θφζηνο 

παξαγσγήο, απηφ δελ ηνπο πξνζδίδεη θάπνην εμαγσγηθφ πιενλέθηεκα έλαληη άιισλ 

επηρεηξήζεσλ. Θπκεζείηε ηηο απαληήζεηο ζηελ εξψηεζε 8 ηεο πξνεγνχκελεο ελφηεηαο 

ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ.  

Ζ επφκελε πξφηαζε αλέθεξε ηελ κνλαδηθφηεηα ηνπ πξντφληνο θαη θαηά πφζν 

νη επηρεηξήζεηο ζεσξνχλ φηη ηνπο πξνζδίδεη αληαγσληζηηθφ εμαγσγηθφ πιενλέθηεκα. 

Σν 89,29% απάληεζε φηη ζπκθσλεί θαη ζπκθσλεί απφιπηα κε ηελ πξφηαζε απηή θαη 

κφλν ην ππφινηπν 10,71% απάληεζε φηη δηαθσλεί. Γειαδή, νη πεξηζζφηεξεο 

επηρεηξήζεηο πξνζπαζνχλ λα πξνζδίδνπλ κνλαδηθφηεηα ζην πξντφλ ηνπο, παξφιν πνπ 

νη πνηθηιίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ Διιάδα είλαη θνηλέο ζε πνιιέο επηρεηξήζεηο. 

Ζ κνλαδηθφηεηα πνπ ηνχ πξνζδίδνπλ κπνξεί λα είλαη δηαθνξνπνίεζε ηνπ πξντφληνο 

ζε πνιιά επίπεδα, είηε ζε επίπεδν πνηφηεηαο, είηε ζε επίπεδν κάξθεηηλγθ είηε 

νηηδήπνηε άιιν, θαη απηφ ζεσξνχλ φηη ηνπο πξνζδίδεη αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα 

δηφηη θαηαθέξλνπλ κε ηε δηαθνξνπνίεζε απηή λα πξνζειθχνπλ θαηαλαισηηθφ θνηλφ 

ζηελ αγνξά ηεο Ακεξηθήο θαη λα θαζηζηνχλ ην πξντφλ ηνπο έλα πξντφλ πνπ δεηά ν 

θαηαλαισηήο. Δπίζεο, ηα ειιεληθά πξντφληα νίλνπ είλαη δηαθνξνπνηεκέλα ζηελ 

αγνξά ησλ ΖΠΑ ιφγσ φηη ηα πεξηζζφηεξα παξάγνληαη απφ γεγελείο πνηθηιίεο ηεο 

Διιάδαο, νπφηε ε κνλαδηθφηεηά ηνπο ηνχο πξνζδίδεη αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα σο 

πξνο ηα πξντφληα άιισλ επηρεηξήζεσλ απφ αληαγσληζηηθέο νηληθέο ρψξεο. 

πλήζσο απφ ηηο επηρεηξήζεηο θαηαβάιινληαη κεγάιεο πξνζπάζεηεο βειηίσζεο 

θαη δηαηήξεζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ πξντφλησλ. Γη απηφ θαη ζηελ επφκελε πξφηαζε 

θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ θαηά πφζν ζπκθσλνχλ φηη ε πνηφηεηα ηνπ πξντφληνο ηνπο 

ηνχο πξνζδίδεη αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. ηελ εξψηεζε απηή φιεο νη απαληήζεηο 

ζπγθεληξψζεθαλ ζηα πεδία «πκθσλψ» θαη «πκθσλψ απφιπηα» (60,71% 

«πκθσλψ», 39,29% «πκθσλψ απφιπηα»), θάηη πνπ ζεκαίλεη φηη νη επηρεηξήζεηο 

πνπ απάληεζαλ ζεσξνχλ ην πξντφλ ηνπο πςειήο πνηφηεηαο θαη απηφ είλαη θάηη πνπ 

πηζαλψο έρεη αλαγλσξηζηεί ζηελ αγνξά ησλ ΖΠΑ θαη ζπκβάιιεη ζηελ δήηεζε ηνπ 

πξντφληνο απφ ηνπο θαηαλαισηέο πξνζδίδνληαο ζηηο επηρεηξήζεηο αληαγσληζηηθφ 

πιενλέθηεκα. ην ζεκείν απηφ, αμίδεη λα ζπκεζεί θαλείο φηη απφ ηελ εξψηεζε 11 

ζηελ ελφηεηα Β ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ζχκθσλα κε ηηο απαληήζεηο πνπ έδσζαλ νη 

ίδηνη νηλνπνηνί, ζεσξνχλ ηελ πνηφηεηα ηνπ πξντφληνο ηνπο σο ην δεχηεξν 

ζεκαληηθφηεξν παξάγνληα αλαγλσξηζηκφηεηάο ηνπο ζηελ αγνξά ησλ ΖΠΑ. 



 

ζν γηα ηε ζπζθεπαζία θαη ηελ εηηθέηα ηνπ πξντφληνο, αμίδεη λα αλαινγηζηεί 

θαλείο ηε κεγάιε ζεκαζία πνπ έρεη ζην κάξθεηηλγθ ηνπ, θαζψο είλαη ε εηθφλα κε ηελ 

νπνία ζα γλσξίζεη ν θαηαλαισηήο ην πξντφλ θαη κε ηελ νπνία ζα ην αλαδεηήζεη ζηε 

ζπλέρεηα. Καη ζε απηή ηελ πξφηαζε νη πεξηζζφηεξνη (64,29%) απάληεζαλ φηη 

ζπκθσλνχλ ή ζπκθσλνχλ απφιπηα φηη ε ζπζθεπαζία/εηηθέηα ηνπ πξντφληνο ηνχο 

πξνζδίδεη αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα (39,29% «πκθσλψ», 25% «πκθσλψ 

απφιπηα»). Σν ππφινηπν 35,71% απάληεζε πσο νχηε ζπκθσλεί νχηε δηαθσλεί κε ηελ 

πξφηαζε απηή. Μία αλαδξνκή ζηελ παξάγξαθν 9.2. ζα επηβεβαηψζεη ηηο απαληήζεηο 

ησλ νηλνπνηψλ ζηελ εξψηεζε απηή, θαζψο φπσο έρεη απνδεηρζεί θαη απφ έξεπλεο, 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ απφθαζε ησλ ακεξηθαλψλ θαηαλαισηψλ γηα ηελ αγνξά νίλνπ, 

παίδεη ε ειθπζηηθή εηηθέηα ηεο θηάιεο. 

Αθνινπζεί ε πξφηαζε πνπ έρεη λα θάλεη κε ηε ρψξα πξνέιεπζεο ηνπ νίλνπ θαη 

θαηά πφζν απηή πξνζδίδεη θάπνην εμαγσγηθφ πιενλέθηεκα ζηελ επηρείξεζε. Γειαδή, 

θαηά πφζν ην γεγνλφο φηη ν νίλνο πξνέξρεηαη απφ ηελ Διιάδα απνηειεί ζηνηρείν 

απφθαζεο αγνξάο ηνπ πξντφληνο ζηηο ΖΠΑ. Οη κηζνί εξσηψκελνη νχηε ζπκθψλεζαλ 

νχηε δηαθψλεζαλ κε ηελ πξφηαζε απηή, ελψ νη ππφινηπνη κηζνί ρσξίζηεθαλ ζηηο 

απαληήζεηο «πκθσλψ» θαη «Γηαθσλψ». Απηφ ζεκαίλεη κάιινλ φηη νη πεξηζζφηεξνη 

δε ζεσξνχλ φηη ππάξρεη θάπνηα ζχλδεζε κεηαμχ ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο ηνπ πξντφληνο 

θαη ηεο απφθαζεο αγνξάο ηνπ ζηελ αγνξά ησλ ΖΠΑ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, έλα 

κηθξφ κελ πνζνζηφ (ην 25% πνπ απάληεζε «πκθσλψ») ζεσξεί φηη ε ρψξα 

πξνέιεπζε παίδεη ξφιν ζηελ αγνξά ηνπ πξντφληνο νίλνπ, θαη νη ζπγθεθξηκέλεο 

επηρεηξήζεηο ζεσξνχλ πσο ην γεγνλφο φηη ν νίλνο παξάγεηαη ζηελ Διιάδα ηνχο 

πξνζδίδεη αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. 

ηελ επφκελε πξφηαζε, γηα ην θαηά πφζν ε ηερλνγλσζία θαη ηερλνινγία 

αηρκήο ζηελ παξαγσγή ηνπ πξντφληνο πξνζδίδεη αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ζηελ 

επηρείξεζε, νη απαληήζεηο κνηξάζηεθαλ ζε φια ηα πεδία, θαη κάιηζηα κε ζπκκεηξηθφ 

ηξφπν. Πην ζπγθεθξηκέλα, αθξηβψο νη κηζνί απφ ηνπο εξσηψκελνπο ζεψξεζαλ 

αδηάθνξε ηελ πξφηαζε απηή (50% «Οχηε ζπκθσλψ νχηε δηαθσλψ»), έλα 25% 

δηαθψλεζε θαη ην ππφινηπν 25% ζπκθψλεζε (14,29% «Γηαθσλψ», 10,71% 

«Γηαθσλψ απφιπηα», 14,29% «πκθσλψ», 10,71% «πκθσλψ απφιπηα»). Χο πξνο 

ηηο απαληήζεηο ησλ νηλνπνηψλ ζηελ πξφηαζε απηή, νη εξκελείεο πνηθίιινπλ. Ζ 

ζεκαληηθφηεξε φκσο εξκελεία είλαη φηη, αλ θαη φπσο αλαθέξζεθε ζηελ παξάγξαθν 

9.2 νη θαηαλαισηέο απνθηνχλ φιν θαη πεξηζζφηεξεο γλψζεηο γχξσ απφ ηα πξντφληα 

νίλνπ πνπ θαηαλαιψλνπλ, σζηφζν ε ηερλνγλσζία θαη ηερλνινγία πνπ 



 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξαγσγή ηνπο δελ είλαη θάηη πνπ ηνπο απαζρνιεί ηδηαίηεξα 

ψζηε κία πςειή ηερλνινγία παξαγσγήο λα είλαη ηθαλή λα απμήζεη ην αληαγσληζηηθφ 

πιενλέθηεκα κηαο επηρείξεζεο. 

ηε ζπλέρεηα, εξσηήζεθαλ γηα ην ζηνηρείν ηεο θήκεο ηεο εηαηξείαο. Σν 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ, 64,29%, απάληεζε ζεηηθά ζηελ εξψηεζε αλ ζπκθσλεί πσο ε 

θήκε πξνζδίδεη ζηελ επηρείξεζε αληαγσληζηηθφ εμαγσγηθφ πιενλέθηεκα (39,29% 

«πκθσλψ», 25% «πκθσλψ απφιπηα»). Έλα 25% απάληεζε «Οχηε ζπκθσλψ νχηε 

δηαθσλψ» θαη κφλν ην 10,71% απάληεζε αξλεηηθά («Γηαθσλψ»). Με ιίγα ιφγηα, ε 

πιεηνςεθία ησλ νηλνπνηψλ πηζηεχεη φηη ε θαιή θήκε ηεο εηαηξείαο, θαη ζπλεπψο ε 

επσλπκία ηνπ πξντφληνο, πξνζδίδεη αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα σο πξνο ηηο 

εμαγσγέο ηνπο. Καη πάιη αλ αλαηξέμεη θαλείο ζηελ εξψηεζε 11 ηεο ελφηεηαο Β ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ, ζα δεη φηη ε επσλπκία ηεο επηρείξεζεο είλαη ν θπξηφηεξνο 

παξάγνληαο αλαγλσξηζηκφηεηάο ηνπο ζηελ αγνξά ησλ ΖΠΑ. 

Πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηηο εμαγσγέο – θαη φρη κφλν – παίδεη ην πξνζσπηθφ 

κηαο επηρείξεζεο, ηφζν φζνλ αθνξά ζε ζέκαηα επηθνηλσλίαο κε ηνπο αληηπξνζψπνπο 

ζηε ρψξα γηα ηελ νπνία πξννξίδεηαη ην πξντφλ, φζν θαη ζηα ζέκαηα κάξθεηηλγθ πνπ 

ζα πξέπεη λα εθαξκνζηνχλ ζηε ρψξα απηή γηα λα πξνζειθχζνπλ θαηαλαισηέο. Γηα ην 

ιφγν απηφ νη νηλνπαξαγσγνί θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ θαηά πφζν ζπκθσλνχλ φηη ε 

εκπεηξία θαη ε εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ πξνζδίδεη ζηελ πεξίπησζή ηνπο 

αληαγσληζηηθφ εμαγσγηθφ πιενλέθηεκα. λησο, ε πιεηνςεθία ησλ απαληήζεσλ 

βξηζθφηαλ ζηα πεδία «πκθσλψ» (50%) θαη «πκθσλψ απφιπηα» (14,29%) κε 

αζξνηζηηθφ πνζνζηφ ην 64,29%. Σν ππφινηπν 35,71% απάληεζε πσο νχηε ζπκθσλεί 

νχηε δηαθσλεί κε ηελ πξφηαζε απηή. 

Έλαο άιινο ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηε δηαλνκή θαη κεηαθίλεζε πξντφληνο 

εληφο θαη εθηφο ρψξαο είλαη ηα δίθηπα δηαλνκήο. πσο έρεη αλαθεξζεί θαη ζε 

πξνεγνχκελε παξάγξαθν (παξ. 3.3), φζν πην κεγάιε είλαη κία νηλνβηνκεραλία, ηφζν 

πην αλεμάξηεηε είλαη σο πξνο ηα δίθηπα δηαλνκήο θαη ηνπο ρνλδξεκπφξνπο. Απηφ 

δηφηη απνθηά δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε απέλαληί ηνπο θαη έξρεηαη αληηκέησπε κε 

ιηγφηεξα εκπφδηα ζηε δηαλνκή απφ φζα κπνξεί λα ζπλαληήζεη κία κηθξφηεξε 

επηρείξεζε. Γηα ην ιφγν απηφ θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ ζην θαηά πφζν ζπκθσλνχλ ή 

φρη κε ην φηη ηα δίθηπα δηαλνκήο ηνπο ζηηο ΖΠΑ ηνπο πξνζδίδνπλ αληαγσληζηηθφ 

εμαγσγηθφ πιενλέθηεκα. Οη πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο (64%) απάληεζε φηη ζπκθσλεί 

κε ηελ πξφηαζε απηή, ην 25% απάληεζε φηη νχηε ζπκθσλεί νχηε δηαθσλεί θαη ην 

ππφινηπν 11% απάληεζε φηη δηαθσλεί. 



 

Έπεηηα, εξσηήζεθαλ γηα ην αλ ζπκθσλνχλ φηη νη πξνζσπηθέο επαθέο κε ηνπο 

αληηπξνζψπνπο ζηελ αγνξά ησλ ΖΠΑ ηνπο πξνζθέξεη αληαγσληζηηθφ εμαγσγηθφ 

πιενλέθηεκα. Σν 75% ησλ νηλνπνηψλ απάληεζε ζεηηθά (60,71% «πκθσλψ», 14,29% 

«πκθσλψ απφιπηα») θαη ην ππφινηπν 25% αδηάθνξα («Οχηε ζπκθσλψ νχηε 

δηαθσλψ»). Απηφ ζεκαίλεη φηη νη πεξηζζφηεξνη νηλνπνηνί ζεσξνχλ ζεκαληηθέο ηηο 

πξνζσπηθέο επαθέο κε ηνπο αληηπξνζψπνπο, ίζσο λα είλαη θάηη πνπ επηδηψθνπλ θαη νη 

ίδηνη λα επηηχρνπλ. Απνδεηθλχεηαη φηη ην θηιηθφ θιίκα θαη πεξηβάιινλ παίδεη 

ζεκαληηθφ ξφιν ζε νπνηνδήπνηε είδνο ζπλεξγαζίαο. Ίζσο λα απνιακβάλνπλ 

πξνζσπηθέο εμππεξεηήζεηο φζνλ αθνξά ηα ρξνληθά πεξηζψξηα θαη ηνλ ηξφπν 

πιεξσκήο, ή αθφκα θαη επλντθφηεξε πξνβνιή ησλ πξντφλησλ ηνπο. 

Δλ ζπλερεία, εξσηήζεθαλ γηα ην αλ ζπκθσλνχλ φηη ε γλψζε ηεο αγνξάο ησλ 

ΖΠΑ ηνπο πξνζδίδεη αληαγσληζηηθφ εμαγσγηθφ πιενλέθηεκα. Γελ απνηειεί έθπιεμε 

ην γεγνλφο φηη ε πιεηνςεθία ησλ εξσηψκελσλ απάληεζε ζεηηθά ζηελ εξψηεζε απηή 

(60,71% «πκθσλψ»), θαζψο έρνληαο θαλείο γλψζε γχξσ απφ ηελ αγνξά ζηελ νπνία 

θηλείηαη ην πξντφλ ηνπ, κπνξεί λα πξνζαξκφδεη ηα δηάθνξα ζηνηρεία ηνπ ζχκθσλα κε 

ηηο αλάγθεο θαη πξνηηκήζεηο ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ ζην νπνίν απεπζχλεηαη. Γηα 

παξάδεηγκα, ηε γεχζε ηνπ, ηελ ηηκή ηνπ, ην πψο ζα ην παξνπζηάζεη ζην θνηλφ θαη 

άιια. Σν ππφινηπν 39,29% ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζε αδηάθνξα ζηελ εξψηεζε 

απηή. Σν πνζνζηφ απηφ δελ είλαη επθαηαθξφλεην θαη απνδεηθλχεη φηη δε ζεσξνχλ κελ 

αξλεηηθή ηε ζρέζε κεηαμχ γλψζεο ηεο αγνξάο θαη αληαγσληζηηθνχ εμαγσγηθνχ 

πιενλεθηήκαηνο αιιά φηη κπνξεί θαη λα ππάξρεη επηηπρήο εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα 

αθφκα θη αλ δελ έρεη θάπνηνο απφιπηε γλψζε γχξσ απφ ηελ αγνξά. Απηφ ίζσο λα 

κπνξεί λα επηηεπρζεί έρνληαο δηεηζδχζεη ν παξαγσγφο ζηα θαηάιιεια δίθηπα 

δηαλνκήο θαη εξρφκελνο ζε επαθή κε ηνπο θαηάιιεινπο αληηπξνζψπνπο πνπ βνεζνχλ 

ζηελ πξνβνιή θαη πξνψζεζε ηνπ πξντφληνο ρσξίο ν ίδηνο λα έρεη ζηελή επαθή κε ηελ 

αγνξά. 

Σέινο, εξσηήζεθαλ γηα ην θαηά πφζν ζπκθσλνχλ φηη ε αληαγσληζηηθφηεηα 

ζηελ ηηκή ηνπο πξνζθέξεη θαη αληαγσληζηηθφ εμαγσγηθφ πιενλέθηεκα. Οη κηζνί απφ 

ηνπο εξσηψκελνπο παξαγσγνχο απάληεζαλ φηη ζπκθσλνχλ (50%),  έλα 25% 

απάληεζε αδηάθνξα θαη νη ππφινηπνη αξλεηηθά (14,29% «Γηαθσλψ», 10,71% 

«Γηαθσλψ απφιπηα»). Δίρε αλαθεξζεί ζηελ παξάγξαθν 10.3.3. φηη νη Ακεξηθαλνί 

θαηαλαισηέο ηα ηειεπηαία έηε ηείλνπλ λα δίλνπλ κεγάιε ζεκαζία ζηε ζρέζε ηηκήο-

πνηφηεηαο γηα ην πξντφλ νίλνπ πνπ θαηαλαιψλνπλ, θάηη πνπ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ 

ηηο απαληήζεηο ησλ νηλνπνηψλ ζηελ εξψηεζε απηή, θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 



 

εξψηεζε 3 ηεο παξνχζαο ελφηεηαο ε άπνςε απηή εληζρχεηαη. Απηφ δε ζεκαίλεη φηη νη 

νηλνπαξαγσγηθέο επηρεηξήζεηο πξνζπαζνχλ λα εμάγνπλ θζελφ πξντφλ ζηηο ΖΠΑ, 

αιιά φηη πξνζπαζνχλ αλ εμάγνπλ έλα πξντφλ ην νπνίν ζα δηθαηνινγεί ηελ ηπρφλ 

πςειή ηηκή ηνπ κε ηελ πνηφηεηά ηνπ. Δπίζεο, θαιφ ζα ήηαλ ν αλαγλψζηεο λα ζπκεζεί 

ηελ αλαθνξά ζηελ παξάγξαθν 9.2. ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ premiumisation, φπνπ ηα 

ηειεπηαία έηε νη θαηαλαισηέο ζηξέθνληαη πξνο πην πνηνηηθά πξντφληα νίλνπ 

απμάλνληαο ηαπηφρξνλα θαη ηελ πξνζπκία πιεξσκήο ηνπο γηα απηά. ια ηα 

παξαπάλσ δίλνπλ ην ζπκπέξαζκα φηη νη θαηαλαισηέο ζηξέθνληαη ζηνπο 

πνηνηηθφηεξνπο απφ ηνπο νίλνπο θαη αλάκεζα ζε απηνχο ζα επηιέμνπλ ηνλ 

νηθνλνκηθφηεξν (βι. παξ. 9.2.) 

Με ηε δεκηνπξγία ξαβδνγξάκκαηνο απφιπησλ ζπρλνηήησλ θαη κε 

παξαηήξεζε ηεο ζέζεο ηεο θνξπθήο ηνπ γηα θάζε κία απφ ηηο εξσηήζεηο ηεο ελφηεηαο 

Δ, ζα δηλφηαλ ε δπλαηφηεηα θαηάηαμεο ησλ παξαπάλσ παξαγφλησλ πνπ πξνζδίδνπλ 

αληαγσληζηηθφ εμαγσγηθφ πιενλέθηεκα ζηηο επηρεηξήζεηο ζχκθσλα κε ην αλ απηέο 

ζπκθσλνχλ ή δηαθσλνχλ κε ηελ θάζε κία απφ ηηο παξαπάλσ πξνηάζεηο. Ζ θαηάηαμή 

ηνπο ρνλδξηθά ζα ήηαλ σο εμήο: 

Απνηεινχλ αληαγσληζηηθφ εμαγσγηθφ πιενλέθηεκα: κνλαδηθφηεηα πξντφληνο, 

πνηφηεηα πξντφληνο, ζπζθεπαζία/εηηθέηα πξντφληνο, θήκε ηεο εηαηξείαο, εκπεηξία θαη 

εθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ, δίθηπα δηαλνκήο ζην εμσηεξηθφ, πξνζσπηθή επαθή κε 

αληηπξνζψπνπο, γλψζε αγνξάο ησλ ΖΠΑ, αληαγσληζηηθφηεηα ηηκήο. 

Αδηάθνξνη παξάγνληεο σο πξνο ηε δεκηνπξγία αληαγσληζηηθνχ εμαγσγηθνχ 

πιενλεθηήκαηνο: ρακειφ θφζηνο παξαγσγήο, ρψξα πξνέιεπζεο, ηερλνγλσζία θαη 

ηερλνινγία αηρκήο. 

Να ζεκεησζεί φηη θαλέλαο απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ αλαθέξζεθαλ ζηελ 

παξνχζα ελφηεηα δελ είρε θνξπθή ζηα πεδία «Γηαθσλψ» θαη «Γηαθσλψ απφιπηα» 

ηνπ πίλαθα. Απηφ ζεκαίλεη φηη αλ θαη θάπνηεο επηρεηξήζεηο δηαθσλνχζαλ κε θάπνηεο 

πξνηάζεηο, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα φια παίδνπλ ιίγν ή πνιχ ξφιν ζηε δεκηνπξγία 

αληαγσληζηηθνχ εμαγσγηθνχ πιενλεθηήκαηνο απέλαληη ζε άιιεο επηρεηξήζεηο ηνπ 

θιάδνπ. 

 

 

 



 

12. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

Ζ παξνχζα εξγαζία ζθνπφ είρε λα απνηππψζεη ηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί 

ζηνλ νηλνπνηεηηθφ ηνκέα ηεο Διιάδαο, θαη θπξίσο ην εκπφξην νίλνπ κε ηηο ΖΠΑ. Γηα 

κία πην νινθιεξσκέλε εηθφλα σο πξνο απηφ, πξαγκαηνπνηήζεθαλ πξνζσπηθέο 

ζπλεληεχμεηο πξνο 28 νηλνπνηεηηθέο κνλάδεο ηεο ρψξαο. Ο θιάδνο ηεο νηλνπνηίαο 

απαζρνιεί αξθεηνχο κειεηεηέο θαη επηζηήκνλεο πνιιψλ θιάδσλ, ιφγσ ηεο 

ζεκαληηθφηεηάο ηνπ γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία. 

πλνςίδνληαο κε ιίγα ιφγηα, απηά πνπ ζα πξέπεη λα θξαηήζεη ν αλαγλψζηεο 

είλαη φηη ν θιάδνο ηεο νηλνπνηίαο αλαπηχζζεηαη γηα πάλσ απφ 50 ρξφληα ηψξα 

απνθηψληαο ζηαδηαθά ηε ζεκεξηλή ηνπ κνξθή. ηελ Διιάδα θαιιηεξγείηαη πιήζνο 

πνηθηιηψλ ακπέισλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ παξαγσγή νίλνπ, νη πεξηζζφηεξεο 

γεγελείο. Παξά ην κηθξφ κέγεζνο ηεο ρψξαο, θαηαηάζζεηαη ζηε 12ε ζέζε παγθνζκίσο 

φζνλ αθνξά ηελ έθηαζε ακπειψλσλ (1,5%). 

Οη νηλνπαξαγσγηθέο επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζε κηθξνκεζαίεο θαη 

κεγάιεο. Οη πξψηεο είλαη πεξηζζφηεξεο θαη παξάγνπλ ηφζν ρχκα φζν θαη 

εκθηαισκέλν θξαζί, δηαλέκνληάο ην ζηελ ηνπηθή αγνξά ιφγσ ησλ κηθξφηεξσλ 

δηθηχσλ δηαλνκήο ηνπο. Αληίζεηα, νη κεγάιεο επηρεηξήζεηο είλαη ιηγφηεξεο, παξάγνπλ 

θπξίσο εκθηαισκέλν θξαζί, κεγάια θαη ηζρπξά δίθηπα δηαλνκήο θαη ην δηαλέκνπλ ζε 

φιε ηε ρψξα. Σν κεγάιν πιήζνο ησλ επηρεηξήζεσλ πξνθαιεί έληνλν αληαγσληζκφ 

ζηνλ θιάδν. 

ηελ Διιάδα ππάξρεη επάξθεηα ζηελ παξαγσγή νίλνπ, δειαδή ε εγρψξηα 

παξαγσγή ηνπ θαιχπηεη ηε δήηεζε, αθνχ ην 90% πεξίπνπ ηεο ειιεληθήο παξαγσγήο 

θαηαλαιψλεηαη εγρσξίσο. Σν ππφινηπν εμάγεηαη, θαζψο ε Διιάδα είλαη κία 

εμαγσγηθή ρψξα, εμάγνληαο νίλν ζε πνιιέο ρψξεο ηνπ θφζκνπ. Πεξίπνπ νη κηζέο 

νηλνπαξαγσγηθέο επηρεηξήζεηο πξαγκαηνπνηνχλ εμαγσγέο. Σν θξαζί πνπ πξννξίδεηαη 

γηα ρψξεο ηεο Β. Ακεξηθήο είλαη πεξίπνπ ην 30% ησλ εμαγσγψλ ηεο. Ζ εηζαγφκελε 

πνζφηεηα, αληίζεηα είλαη ειάρηζηε (5-8%), ην ίδην θαη νη επηρεηξήζεηο πνπ εηζάγνπλ 

θξαζί απφ ην εμσηεξηθφ. 

Οη νίλνη πνπ θαηαλαιψλνληαη ζπλήζσο ζηελ Διιάδα είλαη νη ιεπθνί 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ξεηζίλαο (65-70%), χζηεξα νη εξπζξνί (30-35%) θαη ηέινο 

νη εξπζξσπνί (ξνδέ). Ζ θαηαλάισζε ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη απμεηηθή πνξεία, 

αθφκα θαη κέζσ θξίζεο, δηφηη νη θαηαλαισηέο κεηαπήδεζαλ απφ ηα αθξηβφηεξα πνηά 



 

ζην θξαζί. Σν θξαζί απνηειεί ηψξα ηελ πξψηε επηινγή αιθννινχρνπ πνηνχ ζηελ 

Διιάδα, θπξίσο ην ρχκα, παξφιν πνπ ε θαηαλάισζή ηνπ επεξεάδεηαη απφ πνιινχο 

παξάγνληεο, φπσο ηελ ηηκή ηνπ, ην δηαζέζηκν εηζφδεκα ηνπ θαηαλαισηή, ηελ 

επνρηθφηεηα θ.α.. 

Δπηπιένλ, θαηά δηαζηήκαηα ππήξραλ θαη ππάξρνπλ ελζαξξπληηθά 

πξνγξάκκαηα αλάπηπμεο ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ, αιιά ε θξίζε έρεη 

«ρηππήζεη» ηνλ θιάδν ηα ηειεπηαία ρξφληα. Μπνξεί ε θαηαλάισζε λα έρεη απμεζεί, 

αιιά νη επηρεηξήζεηο δπζθνιεχνληαη λα αλαπηπρζνχλ ιφγσ έιιεηςεο ξεπζηφηεηαο. Σν 

βαζηθφ πξφβιεκα είλαη ε ππνρψξεζε ηεο παξαγσγήο, αιιά ππάξρνπλ πεξίνδνη 

αλάθακςεο. Σα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη επηρεηξήζεηο είλαη ε δηαθνπή 

επηδνηήζεσλ θαη ε πεξηνξηζκέλε ξεπζηφηεηα ιφγσ capital controls, ε νπνία επηθέξεη 

θαζπζηεξήζεηο πιεξσκψλ. Αθφκα, κεηψζεθε ζεκαληηθά ην εηζφδεκα ηνπ 

θαηαλαισηή θαη επηβιήζεθε θφξνο επί ηεο θαηαλάισζεο, άξα θηλδπλεχεη ν θιάδνο κε 

κείσζε ηεο θαηαλάισζεο, ή αχμεζε ηεο παξάλνκεο δηαθίλεζεο θξαζηνχ πνπ έρεη 

αξλεηηθά απνηειέζκαηα ζηελ νηθνλνκία ηεο ρψξαο. 

ε παγθφζκην επίπεδν, ε θαηαλάισζε νίλνπ έρεη απμεζεί ηα ηειεπηαία έηε θαη 

νη εηδηθνί αλακέλνπλ πεξεηαίξσ αχμεζε κειινληηθά. Απηφ ελ κέξεη νθείιεηαη ζηελ 

αχμεζε ηεο παξαγσγήο θξαζηνχ απφ ρψξεο πνπ κέρξη ηψξα δελ ήηαλ έληνλα 

νηλνπαξαγσγηθέο, φπσο ΖΠΑ, ΖΒ θαη Κίλα. πγθεθξηκέλα γηα ηηο ΖΠΑ, ε 

κεγαιχηεξε πνιηηεία-παξαγσγφο νίλνπ είλαη ε Καιηθφξληα, πνπ παξάγεη ην 80% ηνπ 

ζηαθπιηνχ θαη ην 90% ηνπ θξαζηνχ πνπ θαηαλαιψλεηαη εγρσξίσο. Καηέρεη ηελ 

πέκπηε ζέζε παγθνζκίσο σο πξνο ηηο παγθφζκηεο εθηάζεηο ακπειψλσλ θαη 

ρξεζηκνπνηεί νινέλα θαη πην απνηειεζκαηηθέο κεζφδνπο γηα ηελ παξαγσγή νίλνπ. 

Δμάγνπλ έλα πνζνζηφ ηνπο ζε αξθεηέο ρψξεο ηνπ θφζκνπ ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη 

ηεο Διιάδαο, αιιά αθφκα δελ ζεσξείηαη δπλαηή ζε απηφ ηνλ ηνκέα. Οη κεγαιχηεξνη 

πξννξηζκνί γηα ην ακεξηθάληθν θξαζί είλαη κε θζίλνπζα ζεηξά ην ΖΒ, ν Καλαδάο, ε 

Ηηαιία θαη ε Γεξκαλία. ηελ Διιάδα ν νίλνο πνπ πξνέξρεηαη απφ ηηο ΖΠΑ είλαη ην 

2% ηνπ εηζαγφκελνπ. 

Σα ηειεπηαία 15 ρξφληα νη εηζαγσγέο νίλνπ ζηηο ΖΠΑ έρνπλ απμεζεί. Γηα ηελ 

Διιάδα είλαη ν ηξίηνο κεγαιχηεξνο πξννξηζκφο ειιεληθνχ θξαζηνχ κεηά ηε Γεξκαλία 

θαη ηε Γαιιία θαη, αληίζηνηρα, γηα ηνπο ακεξηθάλνπο γλψζηεο θαη θαηαλαισηέο νίλνπ, 

ε Διιάδα ζεσξείηαη κία ελδηαθέξνπζα νηληθή ρψξα-παξαγσγφο θαη ην θξαζί ηεο έλα 

αμηφινγν πξντφλ. Ο νίλνο πνπ θαηαλαιψλεηαη ζηηο ΖΠΑ κε ηε ζεηξά είλαη 

πεξηζζφηεξν ν εξπζξφο (51%), χζηεξα ν ιεπθφο (45%) θαη ηέινο ν εξπζξσπφο (4%). 



 

Οη ηξεηο θπξηφηεξεο πνιηηείεο γηα ηελ θαηαλάισζε είλαη νη Καιηθφξληα, Φιφξηληα, 

Νέα Τφξθε θαη νη πνηθηιίεο ηνπ νίλνπ πνπ πξνηηκψληαη πεξηζζφηεξν είλαη νη δηεζλείο 

Chardonnay, Cabernet sauvignon, Pinot Grigio θαη άιιεο. Σα ηειεπηαία έηε, κάιηζηα, 

νη ακεξηθαλνί θαηαλαισηέο ηείλνπλ λα πξνηηκνχλ πνηνηηθά αλαβαζκηζκέλνπο νίλνπο 

θαη έρνπλ κεγαιχηεξε πξνζπκία πιεξσκήο, είλαη ην ιεγφκελν θαηλφκελν 

premiumisation. Οη παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ απφθαζή ηνπο σο πξνο ηνλ νίλν 

πνπ ζα θαηαλαιψζνπλ, είλαη θπξίσο ε πνηθηιία ηνπ ζηαθπιηνχ, ε ηηκή θαη ε 

επσλπκία. Σν θαηλφκελν απηφ φπσο θαη ε αχμεζε ζηελ θαηαλάισζε νδεγνχλ ζε κία 

επλντθή – γηα ηηο ρψξεο εμαγσγήο – αχμεζε ηεο ηηκήο ηνπ θξαζηνχ. 

ζν γηα ηηο εμαγσγέο νίλνπ απφ ηηο ΖΠΑ, απηέο νινέλα θαη απμάλνληαη ηα 

ηειεπηαία έηε. Ζ κηζή πνζφηεηα απφ ηηο εμαγσγέο ηεο ρψξαο πξννξίδνληαη γηα ρψξεο 

ηεο ΔΔ θαη ηνλ Καλαδά. ηελ Δπξψπε, νη εηζαγσγέο νίλνπ απφ ηηο ΖΠΑ είλαη 

ζπκθέξνπζεο ιφγσ ηεο επλντθήο ηζνηηκίαο επξψ-δνιαξίνπ. 

ζνλ αθνξά ην εκπφξην Διιάδαο-ΖΠΑ, νη εμαγσγέο απφ ηελ πξψηε πξνο ηηο 

δεχηεξεο μεθίλεζαλ εληαηηθά απφ ην 2002 θη έθηνηε παξνπζηάδνπλ απμνκεηψζεηο. Οη 

ΖΠΑ πιένλ απνηεινχλ αλαπηπζζφκελε αγνξά ζηελ θαηαλάισζε νίλνπ, 

θαηαηαζζφκελε ζηηο ηέζζεξηο ειθπζηηθφηεξεο. Δίλαη ε δεχηεξε πην θεξδνθφξα αγνξά 

γηα ην ειιεληθφ θξαζί, κεηά ηε Γεξκαλία, ιφγσ ησλ ηζρπξψλ νκνγελεηαθψλ 

θνηλνηήησλ πνπ απνξξνθνχλ κεγάιεο πνζφηεηεο ηνπ θξαζηνχ. Δπίζεο, ζην εμσηεξηθφ 

γεληθά, αιιά θαη ζηηο ΖΠΑ, ην ειιεληθφ θξαζί αλαβαζκίδεηαη πνηνηηθά θη έρεη ιάβεη 

αξθεηέο δηαθξίζεηο. Θεσξείηαη φηη έρεη κία ηδαληθή ζρέζε ηηκήο-πνηφηεηαο ζχκθσλα 

κε ηηο πξνηηκήζεηο ησλ ακεξηθαλψλ θαηαλαισηψλ. Δμάιινπ, ηηο δχν ηειεπηαίεο 

δεθαεηίεο έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ζηξνθή ζηελ πνηφηεηα, αθνχ νη νηλνπαξαγσγηθέο 

επηρεηξήζεηο πξνζπαζνχλ αλ επελδχνπλ θαη λα παξάγνπλ νινέλα θαη πνηνηηθφηεξν 

θξαζί. Βέβαηα, ε Διιάδα αληηκεησπίδεη πηέζεηο ζε επίπεδν ηηκήο απφ αληαγσλίζηξηεο 

αλεξρφκελεο νηλνπαξαγσγηθέο ρψξεο φπσο είλαη ε Κίλα, ε Αξγεληηλή, ε Υηιή, ε 

Απζηξαιία θαη ε Νφηηνο Αθξηθή, νη νπνίεο θαηαθέξλνπλ λα πσινχλ ην πξντφλ ηνπο 

θζελφηεξα ζηελ αγνξά ησλ ΖΠΑ. 

Οη Έιιελεο νηλνπαξαγσγνί πνπ πξαγκαηνπνηνχλ εκπφξην κεηαμχ ησλ δχν 

ρσξψλ (Διιάδαο θαη ΖΠΑ) έξρνληαη αληηκέησπνη κε ηξία βαζηθά πξνβιήκαηα. 

Πξψηνλ, φηη ην πξντφλ ζηελ αγνξά ησλ ΖΠΑ θαζειψλεηαη ζπλήζσο ζηηο 

νκνγελεηαθέο θνηλφηεηεο ηα ηειεπηαία ρξφληα, δεχηεξνλ, φηη ιφγσ ησλ επηθξαηνχλησλ 

λφκσλ ζηηο ΖΠΑ ελζαξξχλεηαη ε θαηαλάισζε ηνπηθψλ νίλσλ θαη δπζθνιεχεηαη ην 

εκπφξην μέλσλ νίλσλ κε ηελ επηβνιή αληίζηνηρσλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ ζηα 



 

εληφπηα θαη μέλα πξντφληα θαη, ηξίηνλ, φηη νη ρψξεο-αληαγσλίζηξηεο πνπ αλαθέξζεθαλ 

παξαπάλσ, πξνθαινχλ αληαγσληζηηθέο πηέζεηο φζνλ αθνξά ηελ ηηκή πψιεζεο ηνπ 

νίλνπ, δηφηη θαηαθέξλνπλ αλ ηνλ πσινχλ θζελφηεξα. Πέξα απφ ηα εκπφδηα, φκσο, ν 

ειιεληθφο νίλνο ζηηο ΖΠΑ έρεη θαη θάπνηα πιενλεθηήκαηα έλαληη ησλ νίλσλ απφ 

άιιεο ρψξεο. Καηαξρήλ, ραξαθηεξίδεηαη απφ δηαθνξεηηθφηεηα ιφγσ φηη νη πνηθηιίεο 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξαγσγή ηνπ είλαη σο επί ην πιείζηνλ γεγελείο 

ειιεληθέο πνηθηιίεο, πνπ πξνζδίδνπλ δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνιιέο θνξέο 

πξνηηκεηέα απφ ην ακεξηθάληθν θνηλφ. Γεχηεξνλ, ηα ηειεπηαία έηε νη ακεξηθαλνί 

θαηαλαισηέο απνδεηνχλ ηελ θαιχηεξε δπλαηή ζρέζε πνηφηεηαο-ηηκήο γηα ηα 

πξντφληα νίλνπ πνπ θαηαλαιψλνπλ, θάηη πνπ ην ειιεληθφ θξαζί είλαη ζε ζέζε λα 

πξνζθέξεη. 

ηε ζπλέρεηα ηεο εξγαζίαο, πξαγκαηνπνηήζεθαλ πξνζσπηθέο ζπλεληεχμεηο ζε 

28 νηλνπνηνχο-κέιε ηνπ ΔΟ θαη θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ ζε έλα εξσηεκαηνιφγην, 

ψζηε απφ ηηο απαληήζεηο ηνπο λα εμαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα 

θαηάζηαζε ζηηο νηλνπνηεηηθέο επηρεηξήζεηο ηεο ρψξαο θαη ζηηο εμαγσγέο ηνπο πξνο ηηο 

ΖΠΑ. Σν πξψην ζπκπέξαζκα απφ ηηο ζπλεληεχμεηο είλαη φηη πεξίπνπ νη κηζέο 

νηλνπαξαγσγηθέο επηρεηξήζεηο ηεο Διιάδαο πξαγκαηνπνηνχλ εμαγσγέο νίλνπ ζηηο 

ΖΠΑ. Οη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο έρνπλ ηε κνξθή ΑΔ θαη νη πνηθηιίεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ είλαη 74 ζηνλ αξηζκφ, κε ζπρλφηεξεο ηηο Merlot, Syrah, Sauvignon 

blanc θαη άιιεο δηεζλείο, θαη απφ ειιεληθέο ηηο Αζχξηηθν, Ρνδίηε, Αγησξγίηε θαη 

άιιεο. Ζ ηερλνινγία παξαγσγήο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο 

επηρεηξήζεηο απηέο είλαη απνθιεηζηηθά ε βηνινγηθή θαιιηέξγεηα. 

ζνλ αθνξά ηα νηθνλνκηθά ηνπο ζηνηρεία, νη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο, ηελ 

ηξηεηία 2012-2014 είδαλ αχμεζε ζηνλ θχθιν εξγαζηψλ ηνπο, θάηη πνπ ζεκαίλεη φηη ε 

δήηεζε θαη ε θαηαλάισζε νίλνπ απμήζεθε ζηηο ρψξεο πνπ δηαζέηνπλ ην πξντφλ ηνπο. 

Δπηπξνζζέησο, είραλ θαηά κέζν φξν δεκηά πεξίπνπ 300.000 επξψ γηα ηελ 

ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν. Αθφκα, ην πνζνζηφ εμαγσγψλ ηνπο ήηαλ θαηά κέζν φξν 37% 

γεληθά θαη 9% ζηηο ΖΠΑ. Σα δχν απηά πνζνζηά γηα ηηο πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο 

απμήζεθαλ γηα ηελ ελ ιφγσ ηξηεηία. Ο κέζνο φξνο εηηθεηψλ πνπ παξήρζεζαλ ηα 

ηειεπηαία ηξία έηε ήηαλ 16 εηηθέηεο αλά επηρείξεζε. 

Αθνινχζσο, απφ ηελ εξψηεζε γηα ηνλ θχθιν εξγαζηψλ ηνπο, ζπκπεξαίλεη 

θαλείο φηη είηε νη επηρεηξήζεηο πνπ απάληεζαλ ζεψξεζαλ φηη είηε νη πσιήζεηο ηνπο ζα 

παξακείλνπλ ζηαζεξέο, είηε ζα απμεζνχλ θαηά ην επφκελν έηνο ηφζν ζηελ Διιάδα 

φζν θαη ζηηο άιιεο ρψξεο εμαγσγήο ηνπο. Αθφκα, σο ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηνπο 



 

πξνζδίδνπλ αλαγλσξηζηκφηεηα ζηελ αγνξά ηεο Διιάδαο θαη ησλ ΖΠΑ θαηέηαμαλ ηα 

παξαθάησ ζηνηρεία: 1. Δπσλπκία, 2. Πνηφηεηα, 3. Καηλνηνκία, 4. Σηκή. Απφ ηηο 

πξφζζεηεο απαληήζεηο ηνπο ζε απηή ηελ εξψηεζε δηαπηζηψλεηαη πσο νη νηλνπνηνί 

ζεσξνχλ ηηο πνηθηιίεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ζπγθεθξηκέλσλ ειιεληθψλ πνηθηιηψλ 

ζηνηρεία πνπ ηνπο πξνζδίδνπλ αλαγλσξηζηκφηεηα ζηηο δχν αγνξέο, ιίγν πεξηζζφηεξν, 

φκσο, ζε απηή ησλ ΖΠΑ. 

Δπηπιένλ, φζν γηα ηελ παξνρή λέσλ εηηθεηψλ ζηηο δχν αγνξέο, ην ζπκπέξαζκα 

πνπ πξνέθπςε ήηαλ φηη  πνιιέο επηρεηξήζεηο ζθνπεχνπλ αλ παξέρνπλ λέεο εηηθέηεο, 

αιιά ζηηο ΖΠΑ ιηγφηεξεο ζε αξηζκφ ζπλνιηθά. επίζεο, νη λέεο εηηθέηεο πνπ 

πξννξίδνληαη γηα ηελ αγνξά ησλ ΖΠΑ πεξηέρνπλ αξθεηέο ειιεληθέο πνηθηιίεο κε 

θπξίαξρν ην Αζχξηηθν. ιεο νη δηεζλείο πνηθηιίεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ είλαη νη 

επξέσο δηαδεδνκέλεο θαη πξνηηκεηέεο απφ ην θνηλφ. Αληίζηνηρα νη ειιεληθέο 

πνηθηιίεο είλαη νη αλεξρφκελεο ζηηο μέλεο αγνξέο. 

ζν γηα ηα θίλεηξα ζπλέρηζεο ησλ εμαγσγψλ ηνπο, ηα ζεκαληηθφηεξα θαηά 

ηνπο νηλνπνηνχο είλαη ε ελίζρπζε ηεο δηεζλνχο θήκεο, ε δηείζδπζε ζηελ αγνξά,  θαη 

ηα θπβεξλεηηθά πξνγξάκκαηα πξνψζεζεο εμαγσγψλ. Αληίζηνηρα, ζπρλά εκπφδηα πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νη νηλνπαξαγσγηθέο εμαγσγηθέο επηρεηξήζεηο, είλαη ην λνκηθφ πιαίζην 

– ηφζν απηφ ηεο Διιάδαο σο πξνο ηηο εμαγσγέο, φζν θαη ηα δηαθνξεηηθά λνκηθά 

πιαίζηα ησλ Πνιηηεηψλ –, ε γξαθεηνθξαηία, ν έληνλνο δηεζλήο αληαγσληζκφο θαη ε 

έιιεηςε αληαγσληζηηθήο ηηκήο ζηελ αγνξά ησλ ΖΠΑ ιφγσ πςειφηεξνπ θφζηνπο 

παξαγσγήο ηνπ πξντφληνο απφ άιιεο ρψξεο. Σέινο, ηα ζηνηρεία πνπ ζεσξνχλ σο 

αληαγσληζηηθά εμαγσγηθά πιενλεθηήκαηα είλαη ε κνλαδηθφηεηα ηνπ πξντφληνο ζηελ 

αγνξά ησλ ΖΠΑ, ε πνηφηεηα ηνπ πξντφληνο, ε ζπζθεπαζία/εηηθέηα ηνπ πξντφληνο, ε 

θήκε ηεο εηαηξείαο, εκπεηξία θαη εθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ, δίθηπα δηαλνκήο ζην 

εμσηεξηθφ, πξνζσπηθή επαθή κε αληηπξνζψπνπο, γλψζε αγνξάο ησλ ΖΠΑ, 

αληαγσληζηηθφηεηα ηηκήο. 

Καηαιήγνληαο, ε παξνχζα εξγαζία ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ βάζε 

γηα πεξεηαίξσ έξεπλα. Δθφζνλ αξθεηά ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ παξαγσγή, ηελ 

θαηαλάισζε θαη ην εκπφξην νίλνπ κε ηηο ΖΠΑ γηα ηα ηειεπηαία έηε έρνπλ αλαιπζεί 

επαξθψο, ζα κπνξνχζε λα πξαγκαηνπνηεζεί κηα εθηελέζηεξε έξεπλα κε κεγαιχηεξν 

δείγκα νηλνπνηψλ θαη πην ζπγθεθξηκέλεο εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ην εκπφξην κε ηηο 

ΖΠΑ. Δπίζεο, πξνηείλεηαη θαη απνζηνιή αλάινγσλ εξσηεκαηνινγίσλ ζε 

αληηπξνζψπνπο ησλ επηρεηξήζεσλ ζηηο ΖΠΑ, γηα λα απνδνζεί ε θαηάζηαζε ηνπ 

εκπνξίνπ απφ ηε δηθή ηνπο πιεπξά. Έηζη, κία αλάιπζε ηνπ ειιεληθνχ εκπνξίνπ απφ 



 

ηελ νπηηθή γσλία ησλ αληηπξνζψπσλ ζηηο ΖΠΑ, ζα βνεζνχζε ην ελδηαθεξφκελν 

θνηλφ λα θαηαλνήζεη θαιχηεξα ηηο πξνηηκήζεηο ησλ ακεξηθαλψλ θαηαλαισηψλ σο 

πξνο ηα πξντφληα νίλνπ, αθφκα θαη ην πνχ θαη αλ ππάξρνπλ «δηαξξνέο» ζην ειιεληθφ 

εκπφξην κε ηηο ΖΠΑ, ή αδπλακίεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα δηνξζσζνχλ. Με ηνλ ηξφπν 

απηφ θαη κε εθηελή αλάιπζε ηνπ θιάδνπ, ζα εληνπηζηνχλ ηα πξνβιήκαηα αιιά θαη ην 

θνηλφ ζα θαηαλνήζεη θαιχηεξα ηνλ ηξφπν πνπ απηφο ιεηηνπξγεί, αιιά θαη ηα νθέιε 

ηνπ ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α 

 

 

ην παξάξηεκα απηφ παξαηίζεληαη νη πίλαθεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ ελφηεηα 

3.1. ΑΜΠΔΛΧΝΔ θαη 8.1. ΑΜΠΔΛΧΝΔ ΣΗ ΖΠΑ ηεο δηπισκαηηθήο. Οη 

πίλαθεο απηνί παξνπζηάδνπλ ηηο εθηάζεηο ακπειψλσλ γηα ηηο πεξηνρέο πνπ 

απαζρφιεζαλ ην αλαγλσζηηθφ θνηλφ ζηε ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα, δειαδή, ηεο 

Διιάδα, ηελ ΔΔ, ηηο ΖΠΑ αιιά θαη ηηο παγθφζκηεο εθηάζεηο ακπειψλσλ. 

 

Πίλαθαο Α1: πλνιηθή Έθηαζε Οηλακπέισλ (ζε ζηξέκκαηα) αλά 

Πεξηθέξεηα, έηε 1989-2013 
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Πεγή: ΔΛΣΑΣ 

       

 

Πίλαθαο Α2: Παγθφζκηα έθηαζε ακπειψλσλ, νη ρψξεο κε ηε κεγαιχηεξε 

έθηαζε (2003-2009) 

 

 

 

Πίλαθαο Α3: Δθηάζεηο ακπειψλσλ, ζνδεηά ζηαθπιηνχ θαη παξαγσγή 

ζηαθπιηψλ ζηελ ΔΔ (2000-2013) 
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71,94               28.305.942,00    

2002                                                            26.707.316,00    



 

-      67,97    

2003 

    

39.170.920,00    

                    

69,83               27.353.302,00    

2004 

    

38.384.670,00    

                    

78,70               30.210.333,00    

2005 

    

37.783.980,00    

                    

71,51               27.020.703,00    

2006 

    

37.711.630,00    

                    

73,22               27.613.116,00    

2007 

    

36.533.720,00    

                    

68,98               25.199.600,00    

2008 

    

35.938.770,00    

                    

71,08               25.546.405,00    

2009 

    

35.217.160,00    

                    

72,33               25.474.151,00    

2010 

    

33.912.220,00    

                    

72,60               24.621.344,00    

2011 

    

32.951.520,00    

                    

76,51               25.212.375,00    

2012 

    

32.320.780,00    

                    

66,73               21.568.009,00    

2013 

    

32.109.080,00    

                    

82,49               26.486.635,00    

    πεγή: http://faostat3.fao.org/download/Q/QC/E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://faostat3.fao.org/download/Q/QC/E


 

Γηάγξακκα Α1: Έθηαζε ακπειψλσλ ζηηο ΖΠΑ (ηξέκκαηα) (2000-2013) 

 

Πεγή: http://faostat3.fao.org/download/Q/QC/E  

http://faostat3.fao.org/download/Q/QC/E


 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β 

 

 

ην παξάξηεκα απηφ νη πίλαθεο θαη ηα δηαγξάκκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη 

έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ παξαγσγή θξαζηνχ ζηελ Διιάδα αλά πεξηθέξεηα αιιά θαη ζε 

επηιεγκέλεο νηληθνχ ελδηαθέξνληνο ρψξεο. Αθφκα, παξνπζηάδεηαη ε παξαγσγή ζηελ 

Διιάδα αλά θαηεγνξία νίλνπ, φπσο θαη νπνηαδήπνηε ζηνηρεία έρνπλ λα θάλνπλ κε 

ηελ παξαγσγή νίλνπ ζηηο ΖΠΑ θαη ζε άιιεο νηληθνχ ελδηαθέξνληνο ρψξεο. 

 

 

Πίλαθαο Β1: πλνιηθή Παξαγσγή θξαζηνχ (ζε ηφλνπο), αλά Πεξηθέξεηα, έηε 1989-2013 

ΔΣΟ 

ΑΝΑΣΟΛΗΚ

Ζ 

ΜΑΚΔΓΟΝΗ

Α & ΘΡΑΚΖ 

ΚΔΝΣΡΗΚΖ 

ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 

ΓΤΣΗΚΖ 

ΜΑΚΔΓΟΝΗ

Α ΘΔΑΛΗΑ ΖΠΔΗΡΟ 

ΗΟΝΗΑ 

ΝΖΗΑ 

 1989           2.298        13.588          6.867        19.079           4.943      19.864    

 1990           2.097        22.828          7.932        28.914           5.592      22.927    

 1991           2.650        25.626          7.754        26.905           5.490      20.685    

 1992           2.699        17.162          9.551        43.891           4.515      25.673    

 1993           2.544        15.615          6.339        31.483           3.209      24.375    

 1994           3.478        14.555          9.505        26.410           3.327      20.487    

 1995           4.775        16.098          4.878        21.000           2.935      19.980    

 1996           7.652        15.387          7.352        35.254           3.355      19.767    

 1997           9.262        14.119          7.482        28.652           3.110      19.342    

 1998           4.226        19.445          6.137        31.877           4.015      24.368    

 1999           2.282        21.086          8.399        34.989           3.476      18.532    

 2000           4.883        23.265          6.723        26.638           3.512      21.125    

 2001           4.148        28.587          6.882        25.936           4.593      26.590    

 2002           4.685        35.368          3.988        11.213           3.217      15.014    

 2003           4.439        22.766          7.738        27.318           3.667      23.166    

 2004           3.178        28.766          9.099        47.801           3.604      15.494    

 2005           5.962        40.157        10.014        32.222           3.393      18.095    

 2006           5.369        26.753          8.700        37.534           3.753      16.967    

 2007           9.805        33.035        10.543        32.839           4.795      20.487    

 2008           6.936        24.101        10.290        40.971           4.685      15.174    

 2011           9.678        36.091        13.590        42.573           3.150      12.005    

 2012         14.203        38.099        13.763        45.280           3.272      12.505    

 2013         15.706        37.582        13.751        53.985           3.129      15.095    

 

ΔΣΟ 

ΓΤΣΗΚΖ 

ΔΛΛΑΓΑ 

ΣΔΡΔΑ 

ΔΛΛΑΓΑ 

ΠΔΛΟΠΟΝΝ

ΖΟ ΑΣΣΗΚΖ 

ΒΟΡΔΗΟ 

ΑΗΓΑΗΟ 

ΝΟΣΗΟ 

ΑΗΓΑΗΟ ΚΡΖΣΖ 



 

1989       104.146        71.582        80.788        84.678         15.789      27.910        61.864    

1990         90.634        56.959        55.363        63.371         15.775      19.206        56.953    

1991         95.359        63.732        62.720        64.597         15.405      15.441        52.558    

1992         96.088        69.849        68.192        70.187         14.466      25.372        50.010    

1993       100.282        62.691        63.509        58.243         14.114      22.260        53.304    

1994         92.485        77.138        58.832        45.301         10.239      22.913        39.355    

1995         96.125        80.278        68.460        45.301         10.728      20.079        45.098    

1996         88.913        74.836        82.562        67.015         10.575      20.442        42.033    

1997         99.123        68.104        73.715        57.151         13.371      21.693        35.100    

1998         90.603        82.292        85.334        55.335         14.101      12.668        36.515    

1999         87.960        48.208        76.422        46.167         14.661      16.578        33.939    

2000       100.455        67.039        73.087        44.080         12.566      14.197        37.267    

2001         99.078        71.764        80.891        41.848           8.788      11.593        33.523    

2002       118.505        48.949        42.557        34.500         13.622        9.923        48.181    

2003       107.127        73.342        86.817        38.094         14.757      11.154        33.802    

2004         98.129        55.355        89.308        47.629         11.092      15.800        63.161    

2005         95.556        58.804      113.897        32.318         11.482      15.101        37.742    

2006       108.990        61.968        97.945        38.688         12.972      12.072        46.143    

2007       117.506        57.193        85.745        35.877         15.852      22.685        61.144    

2008         89.394        60.608        91.169        36.739         12.838      14.422      102.041    

2011         77.158        45.538        70.252        28.906         12.452      10.962        57.848    

2012         73.895        55.301        66.603        26.259         13.456        8.409        57.409    

2013         83.784        55.671        67.503        26.833         13.793        9.216        82.603    

Πεγή: ΔΛΣΑΣ 

       

 

Γηάγξακκα Β1: Ζ παξαγσγή νίλνπ ηεο Διιάδαο αλά θαηεγνξία, ζε hl (1990-

2014) 

 

 

 



 

Πίλαθαο Β2: Παξαγσγή νίλνπ ζε επηιεγκέλεο ρψξεο γηα ηα έηε 2009-2011 (ζε 

hl) 

Υώξα  /  Έηνο 2009 2010 2011 Μ.Ο. ηξηεηίαο 

Ηηαιία 46.337.675,4 458.991.783,6 45.825.651,3 46.018.370,1 

Γαιιία 46.885.470,9 45.407.525,1 51.169.949,9 47.820.981,97 

Ηζπαλία 325.771.242,5 36.172.344,7 33.463.927,9 34.069.171,7 

ΕΕ 158.964.248,5 154.888.907,8 161.934.328,7 158.595.828,3 

ΖΠΑ 27.354.709,4 26.553.106,2 27.855.711,4 27.254.509 

Αξγεληηλή 12.159.789,6 16.283.336,7 15.504.008 14.649.044,8 

Υηιή 10.029.058,1 13.101.032,1 15.213.777,6 12.781.289,3 

Κίλα 15.531.062,1 16.032.064,1 16.032.064,1 15.865.063,4 

Απζηξαιία 11.445.861,7 11.361.282,6 10.751.503 11.186.215,8 
Πεγή: http://faostat3.fao.org/download/FB/BC/E 

 

 

Πίλαθαο Β3: Παξαγσγή θάζε θαηεγνξίαο νίλνπ αλά ηξηεηία 2000-2012 

 

       Οίλνη Δξπζξνί θαη Δξπζξωπνί (hl) 

Έηε 
 2000/01-

2002/03  

 2003/04-

2005/06  
 2006/07-2008/09  

 2009/10-

2011/12  

ΠΟΠ 
          

145.890,00    

          

199.407,67    

                   

158.975,67    

             

124.516,67    

ΠΓΔ 
          

134.700,00    

          

176.131,00    

                   

219.946,00    

             

225.900,00    

Υωξίο έλδεημε ΠΟΠ 

ή ΠΓΔ 

          

767.853,33    

          

892.011,33    

                   

846.330,67    

             

565.766,67    

    

 

 

  Λεπθνί Οίλνη (hl) 

Έηε 
2000/01-

2002/03 

2003/04-

2005/06 
2006/07-2008/09 

2009/10-

2011/12 

ΠΟΠ 
          

158.763,33    

          

173.534,33    

                   

185.082,67    

             

188.900,00    

ΠΓΔ 
          

572.913,33    

          

512.956,67    

                   

573.399,67    

             

354.200,00    

Υωξίο έλδεημε ΠΟΠ 

ή ΠΓΔ 

       

1.590.100,00    

       

1.985.092,67    

                   

301.790,00    

          

1.387.300,00    

    

 

 

  πλνιηθόο γθνο Οίλωλ (hl) 

Έηε 
2000/01-

2002/03 

2003/04-

2005/06 
2006/07-2008/09 

2009/10-

2011/12 

ΠΟΠ 
          

304.653,33    

          

372.942,00    

                   

344.058,33    

             

313.416,67    

ΠΓΔ 
          

707.613,33    

          

689.087,67    

                   

793.345,67    

             

580.100,00    

http://faostat3.fao.org/download/FB/BC/E


 

Υωξίο έλδεημε ΠΟΠ 

ή ΠΓΔ 

       

2.357.953,33    

       

2.877.104,00    

               

1.148.120,67    

          

1.953.066,67    
Πεγή: http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Ampeli/statistika_oinoparagogis1984_2012.pdf 

 

 

Πίλαθαο Β4: Αξηζκφο νηλνπνηείσλ ζηελ Καιηθφξληα θαη ζηηο ΖΠΑ (2000-

2014) 

 

Έηνο Καιηθόξληα 

Ζλωκέλεο 

Πνιηηείεο 

 

2000 

                      

1.450,00    

                      

2.904,00    

 

2001 

                      

1.562,00    

                      

3.187,00    

 

2002 

                      

1.704,00    

                      

3.469,00    

 

2003 

                      

1.869,00    

                      

3.873,00    

 

2004 

                      

2.059,00    

                      

4.356,00    

 

2005 

                      

2.275,00    

                      

4.929,00    

 

2006 

                      

2.447,00    

                      

5.424,00    

 

2007 

                      

2.687,00    

                      

5.958,00    

 

2008 

                      

2.843,00    

                      

6.368,00    

 

2009 

                      

2.972,00    

                      

6.705,00    

 

2010 

                      

3.364,00    

                      

7.626,00    

 

2011 

                      

3.540,00    

                      

8.157,00    

http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Ampeli/statistika_oinoparagogis1984_2012.pdf


 

 

2012 

                      

3.754,00    

                      

8.806,00    

 

2013 

                      

4.061,00    

                      

9.649,00    

 

2014 

                      

4.285,00    

                    

10.417,00    

    Πεγή: http://wineinstitute.org/resources/statistics/article124 (20/07/2015) 

 

 

Γηάγξακκα Β2: Μεηαβνιή ζηελ παξαγσγή νίλνπ ησλ ΖΠΑ (2000-2012) 

 

Πεγή: http://faostat3.fao.org/download/Q/QC/E 

 

  

http://faostat3.fao.org/download/Q/QC/E


 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ 

 

 

ην παξφλ παξάξηεκα παξαηίζεληαη θπξίσο πίλαθεο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε 

ηελ θαηαλάισζε θαη δήηεζε ηνπ νίλνπ ζε Διιάδα θαη ΖΠΑ. 

 

Πίλαθαο Γ1: Πνηά πνπ θαηαλαιψλνπλ ζπρλφηεξα νη ελήιηθεο ζηηο ΖΠΑ 

       

 
Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία Μπύξα Κξαζί Ληθέξ 

   

Φχιν 

Άλδξεο 55% 20% 21%   

  Γπλαίθεο 23% 52% 22%   

  

Ζιηθία 

18-34 εηψλ 45% 30% 22% 

   35-54 εηψλ 45% 31% 21% 

   55+ εηψλ  28% 45% 22%   

  

Άλδξεο 

18-49 εηψλ 62% 15% 21% 

   50+ εηψλ 43% 28% 20% 

   

Γπλαίθεο 

18-49 εηψλ 27% 45% 23% 

   50+ εηψλ 17% 59% 21% 

 

     

  

 Πεγή: http://www.gallup.com/poll/156770/majority-drink-alcohol-averaging-four-drinks-week.aspx (12/09/2012) 

 

 

Πίλαθαο Γ2: Μεηαβνιέο ζηελ θαηαλάισζε πνηθηιηαθψλ νίλσλ ζηηο ΖΠΑ ην 

2014 

Πνηθηιίεο νίλωλ Μεηαβνιή 2014/13 ζε 

όγθν 

Μεηαβνιή 2014/13 ζε 

αμία 

Cabernet Sauvignon  +19% +19% 

Pinot Grigio  +13% +16% 

Pinot Noir  +9% +9% 

Merlot +7% +5% 

Δξπζξά Blends  +7% +8% 

Λεπθφ Zinfadel  +8% +9% 

Chardonnay +7% +5% 
Πεγή: ΚΔΟΟΔ 

 

  



 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ 

 

 

Σν παξάξηεκα απηφ αληαπνθξίλεηαη θπξίσο ζηελ επηζπκία θαη πεξηέξγεηα ηνπ 

αλαγλψζηε λα πιεξνθνξεζεί ζρεηηθά κε ην εκπφξην, ηηο εηζαγσγέο θαη εμαγσγέο 

νίλνπ θαη φρη κφλν, αλάκεζα ζηηο δχν ρψξεο Διιάδα θαη ΖΠΑ. ε θάπνηεο 

πεξηπηψζεηο παξνπζηάδνληαη θαη πίλαθεο ή δηαγξάκκαηα πνπ αθνξνχλ επξχηεξεο 

γεσγξαθηθέο πεξηνρέο θαη φρη κφλν ζηηο δχν πξναλαθεξζείζεο ρψξεο. 

 

 

Πίλαθαο Γ1: Διιεληθέο εμαγσγέο αλά θχξην θιάδν (2010-2011) 

 

Πεγή: http://www.startupgreece.gov.gr/sites/default/files/%20-

%20%CE&A6%CE%95%CE%92%CE%A1%CE%9F%CE%A5%CE%91%CE%A1%CE%99%CE%9F%CE%A

3%202011-2010%20(1-%CE%A8%CE%A6%CE%99%CE%91).xls 

 

 

Πίλαθαο Γ2: Οη ζπλνιηθέο εμαγσγέο ηεο Διιάδαο αλά ρψξα ηεο πθειίνπ (ζε 

εθαηνκκχξηα €). 

Γεωγξαθηθέο 

πεξηνρέο 

Δμαγωγέο Πνζνζηηαία 

κεηαβνιή 2012 2011 

ΤΝΟΛΟ 17.004,3 16.182,8 5,1% 

ΟΟΑ (29 ρψξεο) 9.519,4 9.445,6 0,8% 

ΔΔ (25) 8.667,7 8.818,1 -1,7% 

ΔΔ (15) 6.905,6 7.068,3 -2,3% 

http://www.startupgreece.gov.gr/sites/default/files/%20-%20%CE&A6%CE%95%CE%92%CE%A1%CE%9F%CE%A5%CE%91%CE%A1%CE%99%CE%9F%CE%A3%202011-2010%20(1-%CE%A8%CE%A6%CE%99%CE%91).xls
http://www.startupgreece.gov.gr/sites/default/files/%20-%20%CE&A6%CE%95%CE%92%CE%A1%CE%9F%CE%A5%CE%91%CE%A1%CE%99%CE%9F%CE%A3%202011-2010%20(1-%CE%A8%CE%A6%CE%99%CE%91).xls
http://www.startupgreece.gov.gr/sites/default/files/%20-%20%CE&A6%CE%95%CE%92%CE%A1%CE%9F%CE%A5%CE%91%CE%A1%CE%99%CE%9F%CE%A3%202011-2010%20(1-%CE%A8%CE%A6%CE%99%CE%91).xls


 

Γαιιία 618,7 631,0 -1,9% 

Οιιαλδία 419,8 456,1 -8,0% 

Γεξκαλία 1.720,0 1.754,2 -2,0% 

Ηηαιία 1.855,5 1.963,3 -5,5% 

Ζλ. Βαζίιεην 819,6 790,1 3,7% 

Ηξιαλδία 22,1 24,5 -9,5% 

Γαλία 127,6 123,8 3,0% 

Πνξηνγαιία 123,2 131,0 -6,0% 

Ηζπαλία 415,3 416,1 -0,2% 

Βέιγην 321,6 284,6 13,0% 

Λνπμεκβνχξγν 6,2 14,9 -58,6% 

νπεδία 145,8 125,5 16,2% 

Φηλιαλδία 145,5 156,1 -6,8% 

Απζηξία 164,4 195,9 -16,1% 

Υψξεο θαη εδάθε 

κε 

θαηνλνκαδφκελα 

0,3 1,1 -72,8% 

Υψξεο Νέαο 

Γηεχξπλζεο 

1.762,1 1749,7 0,7% 

Μάιηα 28,3 28,3 0,0% 

Δζζνλία 7,7 6,5 17,7% 

Λεηηνλία 8,3 8,2 1,7% 

Ληζνπαλία 23,4 18,9 24,0% 

Πνισλία 271,0 261,3 3,7% 

Σζερία 129,4 114,9 12,6% 

ινβαθία 60,9 58,6 4,0% 

Οπγγαξία 95,3 105,5 -9,7% 

ινβελία 147,3 97,2 51,5% 

Κχπξνο 990,5 1.050,4 -5,7% 

Β. Ακεξηθή 857,2 769,7 11,4% 

ΖΠΑ 668,7 526,9 26,9% 

Καλαδάο 98,5 171,4 -42,5% 

Μεμηθφ 89,9 71,3 26,1% 

Άιιεο 

Αλεπηπγκέλεο 

Υψξεο 

188,6 150,9 25,0% 

Ηαπσλία 51,8 33,4 54,8% 

Απζηξαιία 120,8 101,7 18,8% 

Νέα Εειαλδία 16,1 15,8 2,0% 

Τπφινηπεο ΟΟΑ 

(Δθηφο Ν. Κνξέαο) 

972,2 840,7 15,6% 

Ηζιαλδία 1,5 1,2 26,3% 

Ννξβεγία 25,8 28,4 -9,3% 

Διβεηία 130,4 130,1 0,3% 

Σνπξθία 814,5 681,1 19,6% 

Βαιθάληα 2.805,8 2.633,1 6,6% 

Ρνπκαλία 556,4 602,5 1,1% 

Βνπιγαξία 1.123,7 1.111,5 1,1% 



 

Αιβαλία 351,7 348,6 0,9% 

Κξναηία 31,8 34,6 -8,2% 

Βνζλία-Δξδεγνβίλε 244,8 63,5 285,2% 

εξβία-

Μαπξνβνχλην-

Κφζνβν 

218,3 194,9 12,0% 

ΠΓΓΜ 279,1 277,5 0,6% 

Κνηλνπνιηηείεο 

Αλεμάξηεησλ 

Κξαηψλ (ΚΑΚ) 

641,4 526,7 21,8% 

Οπθξαλία 101,2 71,0 42,6% 

Λεπθνξσζία 11,6 7,8 47,7% 

Μνιδαβία 27,4 20,0 36,8% 

Ρσζία 459,5 386,6 18,8% 

Γεσξγία 11,6 9,5 22,1% 

Αξκελία 9,0 9,3 -3,1% 

Αδεξκπατηδάλ 11,0 7,8 40,1% 

Καδαθζηάλ 5,4 6,5 -18,1% 

Σνπξθκεληζηάλ 2,6 0,03 7724,9% 

Οπδκπεθηζηάλ 1,9 7,9 -76,0% 

Σαηδηθηζηάλ 0,011 0,003 243,6% 

Κηξγηδία 0,3 0,2 72,2% 

Μ. Αλαηνιή % Β. 

Αθξηθή 

1.381,3 1.274,5 8,4% 

Μαξφθν 27,2 27,1 0,3% 

Αιγεξία 281,1 349,5 -19,6% 

Σπλεζία 50,9 112,8 -54,9% 

Ληβχε 171,2 44,2 287,5% 

Αίγππηνο 141,5 116,3 21,7% 

Λίβαλνο 50,1 35,5 40,1% 

πξία 28,1 57,6 -51,2% 

Ηξάθ 34,2 20,1 69,9% 

Ηξάλ 15,2 23,6 -35,4% 

Ηζξαήι 127,7 148,1 -13,8% 

Ηνξδαλία 22,9 18,9 20,9% 

. Αξαβία 109,0 110,9 -1,6% 

Κνπβέηη 14,4 9,4 52,7% 

Μπαρξέηλ 7,2 5,2 38,6% 

Καηάξ 13,5 8,6 57,4% 

Ζλ. Αξ. Δκηξάηα 275,4 173,0 59,2% 

Οκάλ 5,1 5,4 -6,2% 

Τεκέλε 6,6 8,1 -19,2% 

Υψξεο Αθξηθήο 

(εθηφο Β. Αθξηθήο) 

134,1 135,4 -0,9% 

Μαπξηηαλία 6,0 5,6 7,8% 

Νίγεξ 1,2 7,0 -83,0% 

Γθάλα 12,0 5,4 121,8% 

Νηγεξία 67,4 77,3 -12,8% 



 

Γθακπφλ 1,0 0,1 698,6% 

Αηζηνπία 6,1 5,8 5,5% 

Κέλπα 4,4 6,4 -30,4% 

Γεκ. Ννη. Αθξηθήο 36,1 27,9 29,7% 

ΝΑ Αζία 341,6 266,0 28,4% 

Σατιάλδε 49,4 18,4 167,5% 

Ηλδνλεζία 96,7 50,4 92,0% 

ηγθαπνχξε 44,1 47,5 -7,1% 

Φηιηππίλεο 5,2 2,8 88,5% 

Νφηηα Κνξέα 39,2 75,7 -48,2% 

Σατβάλ 14,8 13,4 10,6% 

Υνλγθ Κνλγθ 92,3 57,8 59,6% 

Λαηηληθή Ακεξηθή 73,3 49,7 47,4% 

Ολδνχξα 0,13 0,5 -76,0% 

Παλακάο 8,5 2,7 221,2% 

Μπαράκεο 0,3 0,1 222,6% 

Αγ. Βηθέληηνο 0,0 0,071 - 

Βξαδηιία 31,6 34,3 -7,9% 

Υηιή 28,1 5,8 381,4% 

Αξγεληηλή 4,7 6,2 -24,4% 

Ηλδία 59,0 53,5 10,3% 

Κίλα 290,1 269,9 7,5% 

Λνηπέο Υψξεο 592,0 394,7 50,0% 
Πεγή: Παλειιήληνο χλδεζκνο Δμαγσγέσλ, 2013 

 

Γηάγξακκα Γ1: Αμία εμαγσγψλ αλά πξννξηζκφ (2007-2010) 

 

Πεγή: ΔΛΣΑΣ 

 

 

 



 

Πίλαθαο Γ3: Δμαγσγέο νίλνπ ζε πνζφηεηα 2000 - 2011 (ζε HL) 

έηνο Υώξεο ΔΔ ηξίηεο ρώξεο ύλνιν 

2000 414.904 41.478 454.969 

2001 740.307 46.945 787.252 

2002 268.215 41.478 310.093 

2003 552.404 44.413 596.817 

2004 300.617 50.835 351.452 

2005 296.787 40.363 337.150 

2006 268.305 39.722 308.027 

2007 284.194 54.395 338.589 

2008 220.605 48.150 268.755 

2009 266.388 37.672 304.060 

2010 332.257 53.411 385.668 

2011 294.507 44.985 339.492 

Πεγή: ΔΤΔ 

 

 

Πίλαθαο Γ4: Δμαγσγέο νίλνπ ζε αμία 2000-2011 (ζε €) 

Έηνο Υώξεο ΔΔ Σξίηεο ρώξεο  ύλνιν 

2000 57.668.969 10.809.683 68.478.652 

2001 67.346.823 11.624.787 78.971.610 

2002 40.238.086 10.749.167 50.987.253 

2003 55.576.724 10.671.173 66.247.897 

2004 50.907.593 12.876.620 63.784.213 

2005 47.084.605 10.395.635 57.480.240 

2006 41.074.080 11.200.961 52.275.041 

2007 44.233.104 13.239.882 57.472.986 

2008 42.879.498 12.730.370 55.609.868 

2009 46.752.653 11.086.691 57.839.344 

2010 44.972.544 12.901.771 57.874.315 

2011 47.838.871 14.371.535 62.209.806 

Πεγή: ΔΤΔ 



 

Γηάγξακκα Γ2: Κπξηφηεξνη πξννξηζκνί ειιεληθνχ νίλνπ (2009) 

 

Πεγή: ΔΤΔ 

 

 

Πίλαθαο Γ5: Αλάιπζε ησλ εμαγσγψλ Διιάδαο αλά ρψξα πξννξηζκνχ (2012-

2014) (Αμία ζε επξψ, πνζφηεηα ζε hl) 

 

Πεγή: ΔΛΣΑΣ 



 

Πίλαθαο Γ6: Σξεηο κεγαιχηεξεο ρψξεο-εμαγσγείο νίλνπ 

παγθνζκίσο 2013-2014 

Υώξα 

2013 
2014 

γθνο (hl) 
Σδίξνο 

(Γηζ. €) γθνο (hl) 

Σδίξνο 

(Γηζ. €) 

1. Ηζπαλία 18.700.000,00 
2,67 22.800.000,00 2,60 

2. Ηηαιία 19.960.000,00 
5,02 20.300.000,00 5,10 

3. Γαιιία 13.300.000,00 
7,53 12.900.000,00 7,40 

     πεγή: ΚΔΟΟΔ 

 

 

Πίλαθαο Γ7: Δηζαγσγέο - Δμαγσγέο νίλνπ ηεο Β. 

Ακεξηθήο ζε hl (2000-2012) 

 
Έηνο Δηζαγωγέο νίλνπ Δμαγωγέο νίλνπ 

 

 
2000     6.866.675,94        2.800.078,98    

 

 
2001     7.115.292,18        2.878.325,16    

 

 
2002     7.991.110,32        2.685.991,26    

 

 
2003     9.011.967,96        3.330.688,08    

 

 
2004     9.115.664,94        3.909.804,00    

 

 
2005     9.974.699,58        3.484.775,64    

 

 
2006    10.909.655,76        3.711.518,22    

 

 
2007    11.612.268,18        4.269.301,56    

 

 
2008    11.555.274,42        4.733.167,44    

 

 
2009    12.593.707,14        4.092.769,20    

 

 
2010    12.925.870,14        4.168.209,78    

 

 
2011    13.779.433,86        4.438.439,16    

 

 
2012    15.491.150,46        4.283.519,94    

 πεγή: http://faostat3.fao.org/compare/E 

 

 

Πίλαθαο Γ8: Πνζνζηφ εηζαγσγψλ – Δμαγσγψλ ησλ ΖΠΑ ζε ζρέζε κε ηε Β. Ακεξηθή 

Έηνο 

% ΖΠΑ/Β. Ακεξηθή 

Δηζαγσγέο Δμαγσγέο 

2000 65,36% 99,10% 

2001 66,02% 98,99% 

2002 69,23% 99,32% 

2003 67,63% 99,08% 

2004 70,51% 99,28% 



 

2005 71,62% 99,46% 

2006 71,86% 99,58% 

2007 72,93% 101,65% 

2008 72,13% 98,21% 

2009 73,75% 97,29% 

2010 72,75% 96,36% 

2011 73,82% 95,05% 

2012 75,52% 93,73% 
πεγή: http://faostat3.fao.org/compare/E 

 

 

Πίλαθαο Γ9: Δμαγσγέο ΖΠΑ-Καλαδά 2011-2012 

Υψξα Μεηαβνιή 

αμίαο 

Μεηαβνιή 

φγθνπ 

Σηκή 2011 

(επξψ) 

Σηκή 2012 

(επξψ) 

Μεηαβνιή 

ηηκήο 

ΖΠΑ 38,8% 14,64% 3,58 4,34 21,23% 

Καλαδάο 58,95% 34,79% 3,70 4,36 17,84% 
Πεγή: ΚΔΟΟΔ 

 

 

Γηάγξακκα Γ3: Ηζνηηκία Δπξψ/Γνιαξίνπ ΖΠΑ 2014-2015 

 

πεγή: www.taxheaven.gr/pages/vats 
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Γηάγξακκα Γ4: Ζ πνξεία ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ ζηηο ΖΠΑ (ζε ρηιηάδεο 

δνιάξηα ΖΠΑ) 

 

 

 

  



 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Δ 

 

ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ 

Ζκ/λία:___/___/___ 

Σν παξφλ εξσηεκαηνιφγην απνηειεί κέζν γηα ηε δηεμαγσγή ηεο κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο ηεο 

θαο Παγθαιάθε Άλλαο ηνπ ΠΜ «Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Σξνθίκσλ θαη 

Γεσξγίαο», ηνπ ηκήκαηνο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο ηνπ Γεσπνληθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. Ζ 

κεηαπηπρηαθή εξγαζία έρεη ζέκα «Δμαγσγή νίλνπ: Ζ αγνξά ησλ Ζ.Π.Α.» θαη ηα ζηνηρεία πνπ 

ζα ζπιιερζνχλ είλαη απνιχησο εκπηζηεπηηθά θαη ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ κφλν γηα ηνπο ζθνπνχο 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο. 

 

Α. ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

1. Δπσλπκία_________________________________________________________________ 

2. Ννκηθή κνξθή (ΑΔ, ΔΠΔ, ΟΔ, ΔΔ θιπ)_________________________________________ 

3. Έδξα (Ννκφο, Πφιε, Ηζηνζειίδα, e-mail)________________________________________ 

4. Έηνο ίδξπζεο______________________________________________________________ 

5. Ολνκαηεπψλπκν ηδηνθηήηε/δηαρεηξηζηή/δηεπζχλνληα ζπκβνχινπ____________________ 

6. Πνηθηιίεο_________________________________________________________________ 

7. Σερλνινγία παξαγσγήο/ θαιιηέξγεηα (ζπκβαηηθή, βηνινγηθή)_______________________ 

8. ηέιερνο ζπκπιήξσζεο εξσηεκαηνινγίνπ_______________________________________ 

 



 

Β. ΔΞΔΛΗΞΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

 2012 2013 2014 

1. Κχθινο εξγαζηψλ*    

2. Κεξδνθνξία*    

3. Πνζνζηφ 

εμαγσγψλ* 

   

4. Πνζνζηφ 

εμαγσγψλ ζηηο 

ΖΠΑ* 

   

5. Πφζεο εηηθέηεο 

(θξαζηά) παξάγεηε 

απηή ηελ πεξίνδν; 

   

6. Πνηεο πνηθηιίεο 

δνπιεχεηε; 

   

* θαηά πξνζέγγηζε 

 

7. Αλακέλεηε ν θχθινο εξγαζηψλ ηνλ επφκελν ρξφλν λα: 

α) απμεζεί 

β) παξακείλεη ίδηνο 

γ) κεησζεί 

 

8. Αλακέλεηε ηνλ επφκελν ρξφλν ην κεξίδην αγνξάο ζηελ Διιάδα λα: 

α) απμεζεί 

β) παξακείλεη ίδην 

γ) κεησζεί 

 

9. Αλακέλεηε ην κεξίδην αγνξάο ζηηο ΖΠΑ ηελ επφκελε ηξηεηία λα: 

α) απμεζεί 



 

β) παξακείλεη ίδην 

γ) κεησζεί 

 

10. Ζ αλαγλσξηζηκφηεηα ησλ πξντφλησλ ζαο ζηελ Διιάδα βαζίδεηαη θπξίσο : 

α) ζηελ ηηκή 

β) ζηελ επσλπκία 

γ) ζηελ θαηλνηνκία/πςειή ηερλνινγία 

δ) ζηελ πνηφηεηα 

ε) ζε θάηη άιιν ______________________________________________________________ 

 

11. Ζ αλαγλσξηζηκφηεηα ησλ πξντφλησλ ζαο ζηηο ΖΠΑ βαζίδεηαη θπξίσο : 

α) ζηελ ηηκή 

β) ζηελ επσλπκία 

γ) ζηελ θαηλνηνκία/πςειή ηερλνινγία 

δ) ζηελ πνηφηεηα 

ε) ζε θάηη άιιν ______________________________________________________________ 

 

12. Πξνηίζεζηε λα παξέρεηε λέεο εηηθέηεο ζηελ Διιάδα ηελ επφκελε ηξηεηία; Αλ λαη, πνηεο; 

α) λαη 

i) _________________________________________________________________________ 



 

ii)_________________________________________________________________________ 

iii)_________________________________________________________________________ 

β) φρη 

 

13. Απφ πνηεο πνηθηιίεο ζα παξάγνληαη νη λέεο εηηθέηεο ηεο πξνεγνχκελεο εξψηεζεο; 

i) _________________________________________________________________________ 

ii)_________________________________________________________________________ 

iii)_________________________________________________________________________ 

 

14. Πξνηίζεζηε λα παξέρεηε λέεο εηηθέηεο ζηηο ΖΠΑ ηελ επφκελε ηξηεηία; Αλ λαη, πνηεο; 

α) λαη 

i) _________________________________________________________________________ 

ii)_________________________________________________________________________ 

iii)_________________________________________________________________________ 

β) φρη 

 

15. Απφ πνηεο πνηθηιίεο ζα παξάγνληαη νη λέεο εηηθέηεο ηεο πξνεγνχκελεο εξψηεζεο; 

i) _________________________________________________________________________ 

ii)_________________________________________________________________________ 

iii)_________________________________________________________________________ 



 

Γ. ΚΊΝΖΣΡΑ ΓΗΑ ΤΝΔΥΗΖ ΔΞΑΓΧΓΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΣΗ ΖΠΑ 

Παξαθαιψ δψζηε ηνλ βαζκφ ζεκαληηθφηεηαο ησλ παξαθάησ πξνηάζεσλ γηα ηελ ζπλέρηζε 

ηεο εμαγσγηθήο ζαο δξαζηεξηφηεηαο ζηηο ΖΠΑ. 

 Καζφινπ 

ζεκαληηθφ 

Λίγν 

ζεκαληηθφ 

Μέηξηα 

ζεκαληηθφ 

Πνιχ 

ζεκαληηθφ 

Πάξα πνιχ 

ζεκαληηθφ 

1. Δλίζρπζε 

δηεζλνχο θήκεο 

     

2. Γηείζδπζε 

ζηελ αγνξά 

     

3. 

Μεγηζηνπνίεζε 

θεξδψλ 

     

4. Φνξνινγηθά 

πιενλεθηήκαηα 

ζηελ αγνξά 

ησλ ΖΠΑ 

     

5. 

Αληαγσληζηηθά 

πιενλεθηήκαηα 

ζην θφζηνο 

παξαγσγήο 

(απέλαληη ζε 

άιιεο ρψξεο 

πνπ εμάγνπλ 

ζηηο ΖΠΑ) 

     

6. Τςειφο 

αληαγσληζκφο 

ζηελ εγρψξηα 

αγνξά 

     

7. Ννκηθφ 

πιαίζην 

     

8. Δκπεηξία 

ζηνλ ηνκέα 

εμαγσγψλ 

     

9. Οηθνλνκίεο 

θιίκαθαο απφ 

αχμεζε 

παξαγγειηψλ 

     

10. 

Κπβεξλεηηθά 

πξνγξάκκαηα 

πξνψζεζεο 

εμαγσγψλ 

     

 

 

 



 

Γ. ΔΜΠΟΓΗΑ ΔΞΑΓΧΓΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 

Παξαθαιψ αλαθέξεηε ηελ ζπρλφηεηα εκθάληζεο ησλ παξαθάησ εκπνδίσλ πνπ ηπρφλ 

αληηκεησπίδεη ε επηρείξεζε ζηελ εμαγσγηθή ηεο δξαζηεξηφηεηα ζηηο ΖΠΑ. 

 Πνηέ πάληα Μέηξηα πρλά Πνιχ 

ζπρλά 

1. Γηαθνξεηηθή 

θνπιηνχξα 

     

2. Ννκηθφ πιαίζην      

3. Γξαθεηνθξαηία      

4. Πνιηηηθή αζηάζεηα      

5. Έιιεηςε 

θπβεξλεηηθήο 

βνήζεηαο 

αληηκεηψπηζεο 

εμαγσγηθψλ 

πξνβιεκάησλ 

     

6. Αλεπαξθή εζληθά 

πξνγξάκκαηα 

εμαγσγψλ 

     

7. Έληνλνο δηεζλήο 

αληαγσληζκφο 

     

8. Έιιεηςε 

αληαγσληζηηθήο 

ηηκήο 

     

9. Με 

απνηειεζκαηηθή 

επηθνηλσλία κε 

ηνπο 

αληηπξνζψπνπο 

     

10. Αλεπαξθήο έξεπλα 

αγνξάο 

     

11. Έιιεηςε 

πξνζσπηθνχ 

ηθαλνχ ζε ζέκαηα 

εμαγσγψλ 

     

12. Κφζηνο κεηαθνξάο      

13. Πξνβιήκαηα ζηε 

δηαλνκή/κεηαθνξά 

ηνπ εμαγσγηθνχ 

πξντφληνο 

     

14. Καζπζηεξήζεηο 

πιεξσκψλ απφ 

αληηπξνζψπνπο 

     

15. Αδπλακία 

απηνρξεκαηνδφηεζ

εο ησλ εμαγσγψλ 

     

 

 



 

Δ. ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟ ΔΞΑΓΧΓΗΚΟ ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑ 

Παξαθαιψ δειψζηε ηνλ βαζκφ θαηά ηνλ νπνίν ζπκθσλείηε ή δηαθσλείηε φηη νη παξαθάησ 

παξάγνληεο απνηεινχλ αληαγσληζηηθφ εμαγσγηθφ πιενλέθηεκα γηα ηελ επηρείξεζε ζαο. 

 Γηαθσλψ 

απφιπηα 

Γηαθσλψ Οχηε 

ζπκθσλψ 

νχηε 

δηαθσλψ 

πκθσλψ πκθσλψ 

απφιπηα 

1. Υακειφ θφζηνο 

παξαγσγήο 

     

2. Μνλαδηθφηεηα 

πξντφληνο 

     

3. Πνηφηεηα πξντφληνο      

4. πζθεπαζία/εηηθέηα 

πξντφληνο 

     

5. Υψξα πξνέιεπζεο      

6. Σερλνγλσζία θαη 

ηερλνινγία αηρκήο 

     

7. Φήκε ηεο εηαηξείαο      

8. Δκπεηξία θαη 

εθπαίδεπζε 

πξνζσπηθνχ 

     

9. Γίθηπα δηαλνκήο ζην 

εμσηεξηθφ 

     

10. Πξνζσπηθή επαθή κε 

αληηπξνζψπνπο 

     

11. Γλψζε αγνξάο ησλ 

ΖΠΑ 

     

12. Αληαγσληζηηθφηεηα 

ηηκήο 

     

 

 

 

 


