
 

 

1 

 

 
ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ ΣΗ ΒΟΤΓΑΠΔΣΗ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΕΩΝ 

 

 

ΕΡΕΤΝΑ ΑΓΟΡΑ 

«ΑΛΚΟΟΛΟΤΥΑ ΠΟΣΑ ΣΗΝ ΟΤΓΓΑΡΙΑ» 

 

 

1. Οίνος 

 

Ζ νηθνλνκηθή κεηαξξχζκηζε πνπ αθνινχζεζε ηηο πνιηηηθέο εμειίμεηο ην 1989, νδήγεζε ζηελ 

κείσζε ησλ θαιιηεξγνχκελσλ εθηάζεσλ θαη ηεο παξαγσγήο θαζψο επίζεο θαη ζηε ζηαδηαθή 

ζπζζψξεπζε απνζεκάησλ, ιφγσ αδπλακίαο δηάζεζεο ηνπο κέζσ ηεο πξαγκαηνπνίεζεο 

εμαγσγψλ. ηελ Οπγγαξία ππάξρνπλ επίζεκα ζεζκνζεηεκέλεο 22 νηλνπαξαγσγηθέο πεξηνρέο 

φπνπ θαιιηεξγνχληαη 90 πεξίπνπ δηαθνξεηηθέο πνηθηιίεο, εθ ησλ νπνίσλ νη 46 είηε είλαη 

γεγελείο ή θαιιηεξγνχληαη αδηάιεηπηα γηα πεξηζζφηεξν απφ έλαλ αηψλα (π.ρ. πνηθηιίεο εξπζξνχ 

νίλνπ: Kadarka, Kékfrankos, Kékoportó, πνηθηιίεο ιεπθνχ νίλνπ: Budai zöld, Csomorika, 

Ezerjó, Fehér gohér, Furmit, Hárslevelű, Juhfark, Királyleányka, Kéknzelű, Kövidinka, 

Leányka, Pozsonyi fehér). Οη γεγελείο πνηθηιίεο αθνξνχλ ην 31% ηεο παξαγσγήο. Σα δχν πην 

γλσζηά επψλπκα δηεζλψο νπγγξηθά θξαζηά είλαη ην Tokaj θαη ην Egri Bikaver. Ο παξαγφκελνο 

αθξψδεο νίλνο είλαη θαηά ηα 2/3 γιπθχο θαη πξνέξρεηαη ζε πνζνζηφ 70% απφ ηελ γεξκαληθή 

εηαηξεία  Henkel-und-Sohnlein. ήκεξα ιεηηνπξγνχλ πεξί ηα 10.000 νηθνγελεηαθνχ ραξαθηήξα 

νηλνπνηεία, εθ ησλ νπνίσλ κφιηο 50 είλαη θαζεηνπνηεκέλεο νηλνπνηεηηθέο κνλάδεο κεγάιεο 

θιίκαθαο.  

 

ηελ Οπγγαξία, ιφγσ ησλ θιηκαηνινγηθψλ ηεο ζπλζεθψλ, θαιιηεξγνχληαη δηάθνξεο πνηθηιίεο 

θξαζηψλ. Ζ αλαινγία ιεπθφ/θφθθηλν-ξνδέ είλαη 70/30. πλήζσο, ε πεξηεθηηθφηεηα ζε αιθνφι 

θπκαίλεηαη κεηαμχ 12%-13% θαη ζπγθεθξηκέλα, αλάινγα κε ηνλ παξαγφκελν ηχπν θξαζηνχ 

πνπ βξίζθνπκε ζηελ νπγγξηθή αγνξά: Cabernet sauvignon: 12.5 – 14.7%, Chardonnay: 13.3 – 

14.0%, Grenache: 13.0 – 16,0%, Merlot: 13.0 – 14.5%, Pinot Grigio: 12.5 – 14.0%, Pinot Noir: 

12,5 – 14,4%, Sauvugnon Blanc: 12.3 – 14.0%, Rizling : 7,0 – 14.0%, θξαζηά ξνδέ: 11.5 – 

13.5%, Syrah: 12.5 – 15.5%, Zinfandel: 14.0 -15.5%, Viognier: 13.0 – 15.0%. 

 

Σελ δεθαεηία ηνπ 2000, ε θαηαλάισζε νίλνπ ζηελ Οπγγαξία παξνπζίαζε ζηαζεξή αλνδηθή 

πνξεία ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα νηλνπλεπκαηψδε πνηά θαη ηε κπχξα. Απφ 35,1 ιίηξα αλά 

θεθαιή (ι/θ) ην 2001, μεπέξαζε ηα 40,2 ι/θ ην 2008. Σα επφκελα έηε θαη θπξίσο ηελ πεξίνδν  

2010-2015 ζεκεηψζεθε ξαγδαία πηψζε, κε απνηέιεζκα ε θαηαλάισζε θξαζηνχ λα θπκαλζεί 

θαηά κέζν φξν εηεζίσο, ζηα 24-26 ιίηξα αλά θεθαιή, κε ρακειφηεξν δείθηε ηα 24,0  ιίηξα ηνλ 

Ννέκβξην ηνπ 2015. Σελ δηεηία 2016–2017 ε θαηαλάισζε νίλνπ θαίλεηαη λα αλαθάκπηεη θαη 

λα αθνινπζεί αλνδηθή πνξεία αγγίδνληαο εηήζηα πνζνζηά ηεο ηάμεο ησλ 27,2% θαη 28,0% 

αληίζηνηρα.  Ωζηφζν, ππνιείπεηαη ησλ επηπέδσλ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 2000. 

 

ηελ Οπγγαξία, κεηαμχ 2006–2010 θαιιηεξγήζεθαλ γηα εκπνξηθή αμηνπνίεζε, πεξίπνπ 82.000 

εθηάξηα θαη ε παξαγσγή ζηαθπιηψλ μεπέξαζε ηνπο 496.000 ηφλνπο. Απφ απηνχο κφιηο 16.000 

ηφλνη δηαηέζεθαλ γηα λσπή θαηαλάισζε ελψ ε ππφινηπε πνζφηεηα απέδσζε 298 εθ. ιίηξα 
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νίλνπ. Σελ πεξίνδν 2011–2015 θαιιηεξγήζεθαλ 81.000 εθηάξηα, ε παξαγσγή ζηαθπιηψλ 

πεξηνξίζηεθε ζηνπο 427.000 ηφλνπο κε κφιηο 12.000 ηφλνπο πξνο λσπή θαηαλάισζε, ελψ 

παξήρζεζαλ 272 εθ. ιίηξα νίλνπ. 

 

Σελ δηεηία 2015–2016 δηαθαίλνληαη ζεκάδηα αλάθακςεο ζηελ παξαγσγή, ζε αληίζεζε κε ηελ 

κείσζε ηεο έθηαζεο ησλ ακπειψλσλ πνπ ζεκεηψζεθε ην 2016 (απφ 81.000 ζηα 76.000 

εθηάξηα)  θαη ζπγθεθξηκέλα: α) ε παξαγσγή ζηαθπιηψλ ην 2015 θαη 2016 άγγηδε ηα 472.000 

θαη 476.000 ηφλνπο αληίζηνηρα, β) γηα λσπή θαηαλάισζε δηαηέζεθαλ 12.000 θαη 14.000 ηφλνη 

αλά έηνο, ελψ ε παξαγσγή νίλνπ εθηνμεχζεθε γηα ην 2015 ζηα  301 εθαη. ιίηξα θαη γηα ην 

2016 ζηα 302. εθαη. ιίηξα.  

 

Ζ ζεκαληηθή παξαγσγηθή αχμεζε ηεο πεξηφδνπ απηήο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ηζρπξή κείσζε 

ζηελ εγρψξηα θαηαλάισζε (ε εγρψξηα θαηαλάισζε θπκάλζεθε κεηαμχ 88%-90% ηεο 

εγρψξηαο παξαγσγήο) πξνβιεκάηηζε ην Δζληθφ πκβνχιην Οίλνπ θαη Απνζηαγκάησλ ηνπ 

Οπγγξηθνχ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο, κε απνηέιεζκα ηνλ Ηνχιην ηνπ 2018 λα ζπγθιεζεί γηα ηελ 

ιήςε απνθάζεσλ. ηε ζπλεδξίαζε ηνπ πκβνπιίνπ, ν Γεληθφο Γξακκαηέαο 

επηρεηξεκαηνιφγεζε ππέξ ηεο δηεχξπλζεο ησλ εμαγσγψλ θαη πξφηεηλε ην βάξνο λα δνζεί ζηελ 

εμαγσγή ηειηθψλ πξντφλησλ θαη φρη ζηελ εμαγσγή εκηεπεμεξγαζκέλσλ πξντφλησλ, έηζη ψζηε 

νη παξαγσγνί, εμαηηίαο ηεο πςειφηεξεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ησλ ηειηθψλ πξντφλησλ,  λα 

απνθνκίζνπλ πςειφηεξα θέξδε. Σν εγρείξεκα απηφ, εληάζζεηαη ζηελ πξνζπάζεηα αλεχξεζεο 

λέσλ μέλσλ αγνξψλ θαη εκπίπηεη ζην γεληθφηεξν πιαίζην αλάπηπμεο ησλ εμαγσγψλ ηεο 

Οπγγαξίαο. ην ίδην κήθνο θχκαηνο θηλήζεθε θαη ην Αγξνηηθφ Δπηκειεηήξην Οπγγαξίαο, ην 

νπνίν αηηήζεθε ηελ βνήζεηα ηεο θπβέξλεζεο ζηελ πξνψζεζε θαη ηελ ελζάξξπλζε πσιήζεσλ 

ηνπ νίλνπ ηεο Οπγγαξίαο ζηηο  μέλεο αγνξέο, ζπλνςίδνληαο φηη νη νπγγξηθέο εμαγσγέο νίλνπ 

δελ είλαη αξθεηά ηθαλνπνηεηηθέο θαη πνιιά πεξηζζφηεξα ηειηθά πξντφληα ζα πξέπεη λα 

πξνσζνχληαη ζηηο αγνξέο απηέο. 

 

Ζ Οπγγαξία ζηαδηαθά εμειίρζεθε ζε εμαγσγηθή ρψξα φζνλ αθνξά ην θξαζί (Κσδηθφο 

πλδπαζκέλεο Ολνκαηνινγίαο 2204). Σν 2010 εμήγαγε 863.784 εθαηφιηηξα, αμίαο €76,02 

εθαη. θαη εηζήγαγε 200.106 εθαηφιηηξα αμίαο €16,72 εθαη. ζπλερίδνληαο ηελ ζηαζεξή 

απμεηηθή ηεο πνξεία (ηα έηε 2008 θαη 2009 ζεκεηψζεθαλ εμαγσγέο φγθνπ 709.766 θαη 

750.789 εθαηφιηηξσλ αληίζηνηρα, ζπλνιηθήο αμίαο €72,63 εθαη. θαη €66,55 εθαη. αληηζηνίρσο). 

Σν 2008-2009, παξφκνηα αλνδηθή ηάζε παξνπζίαζαλ θαη νη εηζαγσγέο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην 

2000 είραλ εηζαρζεί κφιηο 30.000 εθαηφιηηξα, ελψ ηα έηε 2008 θαη 2009 νη εηζαγσγέο 

εθηηλάρζεθαλ ζε 265.440 θαη 156.697 εθαηφιηηξα, αμίαο €25,36 εθαη. θαη €15,86 εθαη. 

αληίζηνηρα.  

 

Σελ ηξηεηία 2015-2017 νη εμαγσγέο ηεο Οπγγαξίαο ζεκείσζαλ πεξαηηέξσ αχμεζε κε 

απνθνξχθσκα ην 2017, φπνπ ε Οπγγαξία εμήγαγε 983.681 εθαηφιηηξα, αμίαο €103,87 εθαη. 

(ηα έηε 2015 θαη 2016 ζεκεηψζεθαλ εμαγσγέο φγθνπ 699.223 θαη 760.185 εθαηφιηηξσλ, 

ζπλνιηθήο αμίαο €82,65 εθαη. θαη €89,63 εθαη. αληίζηνηρα).  

Σν 2017 ε Οπγγαξία εηζήγαγε 195.008 εθαηφιηηξα αμίαο €21,70 εθαη. πεξηνξίδνληαο 

ζεκαληηθά ηηο εηζαγσγέο ηεο ζε ζρέζε κε ηα δχν πξνεγνχκελε έηε  2015 θαη 2016, αθνχ απηέο 

είραλ δηακνξθσζεί ζε 265.336 θαη 254.694 εθαηφιηηξα, αμίαο €23,22 εθαη. θαη €21,88 εθαη. 

αληίζηνηρα.  

 

 Οη θπξηφηεξνη εμαγσγηθνί πξννξηζκνί ηνπ νπγγξηθνχ θξαζηνχ είλαη ε Γεξκαλία (18% ηνπ 

φγθνπ, 17% ηεο αμίαο), ε Σζερία (19% ηνπ φγθνπ, 15% ηεο αμίαο), ε ινβαθία (21% ηνπ 
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φγθνπ, 13% ηεο αμίαο), ην Ζλσκ. Βαζίιεην (6% ηνπ φγθνπ, 9% ηεο αμίαο), ε Απζηξία (6% 

φγθνπ, 5% ηεο αμίαο) θαη ε Πνισλία (3% φγθνπ, 5% ηεο αμίαο). Οη νπγγξηθέο εηζαγσγέο 

πξνέξρνληαη θπξίσο απφ Ηηαιία (66% ηνπ φγθνπ, 49% ηεο αμίαο) θαη έπνληαη νη εηζαγσγέο απφ 

Γεξκαλία, Ηζπαλία, Σζερία θαη Γαιιία.  

 

 

 
 

 

Οη εηζαγσγέο απφ Διιάδα δηπιαζηάζηεθαλ ηελ δηεηία 2015 – 2017, θαηαηάζζνληαο  ηελ ρψξα 

καο ζηελ 6
ε
 ζέζε ζηνλ πίλαθα κε βάζε ηελ εηζαγφκελε αμία ησλ πξντφλησλ απηψλ. 

πγθεθξηκέλα ε αμία εηζαγσγψλ απφ ηελ Διιάδα εθηηλάρζεθε απφ €212,8 ρηι. ην 2015 ζηα 

460,2 ρηιηάδεο επξψ ην 2017. Ο νίλνο (.Ο. 2204) θαηαηάζζεηαη σο ην 50φ ζεκαληηθφηεξν 

ειιεληθφ εμαγφκελν πξντφλ ζηελ Οπγγαξία γηα ην 2017. 
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2. Άλλα  οινοπνεσμαηώδη ποηά 

 

Ζ θαηαλάισζε εκθαλίδεη θαζνδηθή πνξεία απφ 3,2 ι/θ ην 2002 ζε 2,8 ι/θ ην 2008. Σν ίδην 

έηνο ε ζπλνιηθή παξαγσγή αλήιζε ζε 276.000 εθαηφιηηξα. Γχν είλαη ηα γλσζηφηεξα 

νηλνπλεπκαηψδε πνηά ηεο ρψξαο, ε Palinka (παξαδνζηαθφ αιθνφι απφζηαμεο θξνχησλ) θαη ην 

Unicum (ιηθέξ-απεξηηηθ). ηελ θαηεγνξία απηή ε Οπγγαξία εηζάγεη 19.000 εθαηφιηηξα 

θαζαξνχ αιθνφι θαη εμάγεη 5.800 εθαηφιηηξα, ελψ ε θαηά θεθαιή θαηαλάισζε είλαη 9-10 

ιίηξα ζε εηήζηα βάζε. χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο ηεο 

Οπγγαξίαο ε θαηά θεθαιή θαηαλάισζε θαζαξνχ αιθνφι γηα ην έηνο 2015  απμήζεθε ζηα 12.4 

ιίηξα. 
 

Ζ θαηά θεθαιή θαηαλάισζε ηεο κπχξαο απφ 72 ι ην 2009 είρε απμεζεί ζηα 81 ι/θ ην 2010, 

πνζφηεηα ε νπνία έθηνηε, ζε εηήζηα βάζε, βαίλεη κεηνχκελε. Σν 2016 κεηψζεθε ζηα 65,2 ι/θ. 

Ζ εηήζηα παξαγσγή αλέξρεηαη ζε πεξίπνπ 9,6 εθαη. εθαηφιηηξα, ελψ νη εηζαγσγέο θαιχπηνπλ 

κφιηο ην 4,4% ηεο εγρψξηαο θαηαλάισζεο. Σν 2015, ν εηδηθφο θφξνο θαηαλάισζεο γηα ηελ 

κπχξα απμήζεθε απφ 575 HUF/εθαηφιηηξν (€1,87) ζε 633 HUF / εθαηφιηηξν (€2,05). 

 

 
 

3. Δίκησα Διανομής 

 

Σα νηλνπλεπκαηψδε πξντφληα πσινχληαη ζηελ επαξρία απφ παληνπσιεία θαη ηνπηθά 

θαηαζηήκαηα supermarket, ελψ ζηηο κεγάιεο πφιεηο απφ ηηο κεγάιεο αιπζίδεο supermarket θαη 

hypermarkets (TESCO, AUCHAN, SPAR) πνπ θαηέρνπλ 60% κεξίδην αγνξάο. ηε 

Βνπδαπέζηε ιεηηνπξγνχλ επίζεο πεξίπνπ 20 εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα, απεπζπλφκελα 

θπξίσο ζε ηνπξίζηεο, ελψ ππάξρνπλ 4 αιπζίδεο / θάβεο πνηψλ πνπ δηαθηλνχλ σο επί ην 

πιείζηνλ εγρψξηα θξαζηά, αιιά θαη εηζαγφκελα, θπξίσο απφ Γαιιία, Ηηαιία θαη Ηζπαλία. 

 

 
 

4. σνθήκες ειζόδοσ ζηην αγορά 

 

Γηα φιεο ηηο νπγγξηθέο εηζαγσγηθέο εηαηξείεο, είλαη απαξαίηεηε ε εγγξαθή ηνπο ζην εκπνξηθφ 

κεηξψν θαη ε απφθηεζε εηζαγσγηθήο άδεηαο. Ζ εηζαγσγή θξαζηψλ θαη άιισλ 

νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ είλαη δπλαηή εθφζνλ ε εηζαγσγηθή εηαηξεία έρεη θαηαγξαθεί θαη 

δηαζέηεη απνζήθε πηζηνπνίεζεο “εηδηθήο θνξνινγίαο - Adóraktár”, εκβαδνχ ηνπιάρηζηνλ 100 

η.κ. Δπηπιένλ, απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ε θαηάζεζε εγγπεηηθήο επηηαγήο χςνπο 10 έσο 

20 εθαη. νπγγξηθψλ θηνξηληψλ (€31.250 – €62.500) αλάινγα κε ηελ πεξηεθηηθφηεηα ζε αιθνφι 

ησλ πξντφλησλ. Σέινο, ππάξρνπλ απζηεξά θξηηήξηα ιεηηνπξγίαο θαη εθαξκφδνληαη ειεγθηηθά 

κέηξα πνπ έρεη ζεζπηζηεί απφ ηηο αξκφδηεο θνξνινγηθέο Αξρέο ηεο ρψξαο. Παξάδεηγκα ηέηνηνπ 

ειεγθηηθνχ κεραληζκνχ είλαη ε ππνρξέσζε απφδνζεο απφ ηηο εηαηξείεο, εληφο 72 σξψλ, 

πιήξνπο εηθφλαο ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ δηαηέζεθαλ.    

 

Μεηά ην 2004 ηα νηλνπλεπκαηψδε πξντφληα πνπ πξνέξρνληαη απφ ρψξεο-κέιε ηεο Δ.Δ. δελ 

ππφθεηληαη ζε έιεγρν απφ ηηο νπγγξηθέο αξρέο, ελψ ε αξκφδηα νπγγξηθή ππεξεζία, ην 

Ηλζηηηνχην Διέγρνπ Πνηφηεηαο Οίλνπ, ειέγρεη κφλν ηελ χπαξμε ηνπ αλάινγνπ πηζηνπνηεηηθνχ 

πνπ έρεη εθδνζεί απφ αξκφδην θνηλνηηθφ εξγαζηήξην. 
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5. Σελωνειακές και θορολογικές ρσθμίζεις 

 

Οη επηβαιιφκελνη θφξνη είλαη νη εμήο: 

- ΦΠΑ 27% 

- Φφξνο ζπζθεπαζίαο: 2,1 HUF/ιίηξν 

- Πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζνχλ νη εγρψξηνη νηλνπαξαγσγνί, ν εηδηθφο θφξνο θαηαλάισζεο ζηα 

θξαζηά δηαηεξήζεθε μηδενικός. 

 

-Γηα ηα θξαζηά πνπ δελ παξάγνληαη απφ ζηαθχιηα ν εηδηθφο θφξνο θαηαλάισζεο απμήζεθε 

απφ 8.550 HUF/εθαηφιηηξν ζε 9.870 HUF/εθαηφιηηξν (πεξίπνπ € 31,69)  

 

-Γηα αθξψδεηο νίλνπο ν εηδηθφο θφξνο θαηαλάισζεο απμήζεθε απφ 12.950 HUF/εθαηφιηηξν ζε 

16.460 HUF/εθαηφιηηξν (πεξίπνπ € 52,85).  

 

-Γηα ηα ελδηάκεζα νηλνπλεπκαηψδε πνηά (πεξηεθηηθφηεηα ζε νηλφπλεπκα 1,2% - 22% ηα νπνία 

δελ ραξαθηεξίδνληαη σο θξαζί ή κπχξα) ν εηδηθφο θφξνο θαηαλάισζεο είλαη 25.520 

HUF/εθαηφιηηξν (πεξίπνπ € 81,94). 

 

-Ο εηδηθφο θφξνο θαηαλάισζεο ζηα νηλνπλεπκαηψδε (κε βάζε 100% αηζπιηθή αιθνφιε) 

απμήζεθε απφ 251.000 HUF/εθαηφιηηξν ζε 333.385 HUF/εθαηφιηηξν (€ 1.070,46).  
 

 

 

6. Προοπηικές 

  

Παξφηη έρνπλ θαηαξγεζεί νη δαζκνί θαη νη πνζνζηψζεηο, νη πξννπηηθέο γηα ην ειιεληθφ θξαζί 

εμαξηψληαη άκεζα κε ην δηαζέζηκν εηζφδεκα ηνπ κέζνπ θαηαλαισηή θαη ηελ αγνξαζηηθή ηνπ 

δχλακε. εκαληηθφ πιενλέθηεκα απφ ειιεληθήο πιεπξάο είλαη ην γεγνλφο φηη ε Διιάδα 

απνηειεί δεκνθηιή θαινθαηξηλφ ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ. Πιένλ ησλ 200.000 Οχγγξσλ 

ηνπξηζηψλ επηζθέπηνληαη ζε εηήζηα βάζε ηελ ρψξα καο, νη νπνίνη έρνπλ ηελ επθαηξία λα 

γλσξίζνπλ ηηο ειιεληθέο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο θαη λα γεπζνχλ αληίζηνηρα πξντφληα (είδε 

δηαηξνθήο θαη πνηά).  

 

Δπίζεο δελ ζα πξέπεη λα ππνηηκεζεί θαη ε πξνηίκεζε / αθνζίσζε ηνπ Οχγγξνπ θαηαλαισηή 

ζηελ εγρψξηα παξαγσγή, ε πνηφηεηα ηεο νπνίαο ζπλερψο βειηηψλεηαη. ηε ρακειή δήηεζε ησλ 

ειιεληθψλ θξαζηψλ ζηελ νπγγξηθή αγνξά ζπκβάιεη θαη ε απνπζία αμηφινγνπ αξηζκνχ 

εζηηαηνξίσλ πνπ πξνζθέξνπλ ειιεληθή θνπδίλα. 
 
Οη αληαγσλίζηξηεο ηεο Διιάδαο ρψξεο, πξνθεηκέλνπ λα απμήζνπλ ηα κεξίδηά ηνπο ζηελ 
νπγγξηθή αγνξά, πξνσζνχλ νηληθά πξντφληα κε αληαγσληζηηθέο ηηκέο θαη πηνζεηνχλ 
ζπγθεθξηκέλεο πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο δηαθήκηζεο θαη πξνβνιήο ηνπο, νη νπνίεο 
πεξηιακβάλνπλ κεηαμχ άιισλ:  
 θαηαρσξήζεηο ζηνλ έληππν/ειεθηξνληθφ ηχπν θαη ζε ηζηνζειίδεο (websites) 

 ζπκπεξίιεςε ζηα δηαθεκηζηηθά θπιιάδηα θαη πξαγκαηνπνίεζε νηλνγλσζηψλ 

 ζηνρεπκέλεο δεκνζηεχζεηο ζε θιαδηθά πεξηνδηθά 

 πξφζθιεζε θηινμελίαο αγνξαζηψλ (Buyers) 

 ζπκκεηνρή ζε εμεηδηθεπκέλεο θιαδηθέο εθζέζεηο θαη νηληθνχο δηαγσληζκνχο

 εθδειψζεηο πξνβνιήο  θαη πξνψζεζεο (π.ρ. εβδνκάδα πξνζθνξψλ) ζε θαηαζηήκαηα 
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ιηαληθήο πψιεζεο

 ελεκεξσηηθέο εθδειψζεηο γηα επαγγεικαηίεο (εηζαγσγείο, δηαλνκείο, buyers).

 
 

Όζνλ αθνξά ηελ ηνπνζέηεζε άιισλ ειιεληθψλ αιθννινχρσλ πξντφλησλ ζηελ νπγγξηθή αγνξά 

(π.ρ. , κπχξα, brandy, νχδν, ηζίπνπξν θιπ),  θχξην ξφιν δηαδξακαηίδεη ε ηηκή θαη ε δπλαηφηεηα 

ζπλεξγαζίαο κε επηρεηξήζεηο πνπ δηαζέηνπλ ηηο θαηάιιειεο εγθαηαζηάζεηο θαη επάξθεηα 

νηθνλνκηθψλ πφξσλ, φπσο αλαθέξζεθε ζηελ παξάγξαθν 4. 
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ΕΞΑΓΩΓΕ ΟΤΓΓΑΡΙΑ   

Προϊόνηων Δαζμολογικής Κλάζης .Ο. 2204 (Κραζί)  

  

 Καθαπό βάπορ (Χγπ.) Αξία (ζε €) 

Έηορ Έηορ 

Πποϊόν 
ςνδςαζμένηρ 
Ονομαηολογίαρ 

Χώπα 
πποοπιζμο

ύ 
2015 2016 2017 2015 2016 2017 

.Ο. 2204  
Κπαζιά από 
νωπά ζηαθύλια, 
ζηα οποία 
πεπιλαμβάνονηαι 
και ηα 
εμπλοςηιζμένα 
με αλκοόλη 
κπαζιά. Μούζηορ 
ζηαθςλιών 
 
 

ΤΝΟΛΟ 69.922.393 76.018.500 98.368.135 82.658.218 € 89.637.743 € 103.877.463 € 

Γεξκαλία 13.133.043 12.532.671 18.096.753 13.125.035 € 12.544.731 € 17.881.238 € 

Σζερία 15.528.957 15.116.832 18.652.140 11.882.897 € 12.798.361 € 15.876.728 € 

ινβαθία 9.522.389 11.826.884 20.736.446 8.631.687 € 10.027.518 € 13.989.446 € 
Ζλ. Βαζίιεην 7.386.335 7.403.766 5.881.029 11.929.507 € 11.619.030 € 9.521.063 € 

Απζηξία 1.999.435 3.625.748 6.263.750 2.168.843 € 3.406.241 € 5.548.175 € 

Πνισλία 2.395.071 3.528.501 3.224.604 3.748.505 € 5.891.240 € 5.391.554 € 

Ρνπκαλία 3.670.769 4.084.456 4.409.517 4.233.778 € 4.393.344 € 4.794.554 € 

Κίλα 1.181.803 1.198.204 1.143.473 3.385.087 € 3.884.355 € 4.036.568 € 

νπεδία 1.176.384 2.039.329 2.460.842 1.966.908 € 3.031.692 € 3.736.108 € 

Καλαδάο 944.217 826.072 826.227 2.434.853 € 2.656.910 € 2.460.317 € 

Ηηαιία 2.615.994 2.609.127 3.357.326 2.000.926 € 2.211.869 € 2.440.466 € 

Ηζπαλία 72.644 188.501 930.553 542.364 € 1.191.214 € 2.043.658 € 

Γαιιία 330.422 403.357 413.600 2.410.617 € 1.942.763 € 2.009.365 € 

Ληζνπαλία 1.688.452 2.715.351 4.171.068 844.363 € 1.297.215 € 2.002.531 € 

ΖΠΑ 350.998 490.954 396.509 1.742.559 € 2.439.982 € 1.986.943 € 

Δζζνλία 1.156.576 1.133.043 893.937 1.573.869 € 1.584.268 € 1.279.894 € 

Ρσζία 942.713 577.643 653.561 1.428.950 € 877.473 € 1.082.631 € 

Ννξβεγία 58.207 393.716 513.020 193.918 € 791.451 € 857.742 € 

νπεδία 396.077 463.462 549.489 661.983 € 830.403 € 794.391 € 

ινβελία 1.526.820 1.257.428 1.175.213 873.431 € 723.351 € 733.950 € 

Λεηνλία 501.391 559.240 482.147 713.489 € 816.677 € 709.723 € 

Κξναηία 674.017 717.834 958.089 523.383 € 539.497 € 645.210 € 

Φηλιαλδία 934.992 705.918 730.729 764.120 € 606.608 € 612.949 € 

Ηαπσλία 121.895 111.104 135.576 523.862 € 488.211 € 510.735 € 

Οιιαλδία 264.333 402.328 290.558 446.957 € 525.699 € 391.691 € 

Σατβάλ 72.952 44.241 35.527 861.318 € 338.137 € 366.399 € 

εξβία 155.524 120.295 124.246 239.488 € 207.735 € 206.012 € 

Βέιγην 118.780 115.049 133.900 231.256 € 173.821 € 202.602 € 

Βηεηλάκ 154.596 128.455 77.164 299.284 € 222.333 € 185.924 € 

Ηξιαλδία 231.601 240.029 116.180 359.187 € 363.649 € 179.338 € 

Βξαδηιία 35.483 19.545 34.787 153.896 € 79.164 € 147.897 € 

Υνλγθ Κνλγθ 21.742 12.568 10.570 219.388 € 220.488 € 139.044 € 

Βνπιγαξία 108.475 67.893 108.350 134.733 € 82.216 € 128.148 € 

Απζηξαιία 59.683 26.876 17.306 100.410 € 49.012 € 103.959 € 

Γαλία 29.867 26.151 55.547 63.952 € 42.195 € 85.341 € 

Οπθξαλία 44.602 60.190 28.920 98.378 € 150.020 € 84.044 € 

Σαυιάλδε 146 237 36.975 1.173 € 1.792 € 74.001 € 

Μαιαηζία 37.490 55.782 37.827 62.365 € 98.608 € 68.515 € 

Καηάξ 265 234 1.956 2.167 € 2.398 € 58.190 € 

Λεπθνξσζία 83.057 73.249 35.362 139.908 € 108.419 € 51.877 € 

Ν. Κνξέα 5.491 2.739 2.722 86.814 € 46.902 € 44.193 € 

ΕΛΛΑ 75.777 38.707 38.699 124.678 € 66.821 € 43.198 € 

Νηγεξία 181 7.683 13.176 1.356 € 17.345 € 39.423 € 

ηγθαπνχξε 12.478 1.254 10.834 60.886 € 22.760 € 35.691 € 

Μαπξνβνχλην 267 6.080 15.797 2.246 € 14.044 € 30.576 € 

Μάιηα 988 5.892 17.360 971 € 6.656 € 30.152 € 
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ΕΙΑΓΩΓΕ ΟΤΓΓΑΡΙΑ 

Προϊόνηων Δαζμολογικής Κλάζης .Ο. 2204 (Κραζί)  

  

 
Καθαπό βάπορ (Χγπ.) Αξία (ζε €) 

Έηορ Έηορ 

Πποϊόν 
ςνδςαζμένηρ 
Ονομαηολογίαρ 

Χώπα 
πποέλεςζηρ 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 

.Ο. 2204  
Κπαζιά από 
νωπά ζηαθύλια, 
ζηα οποία 
πεπιλαμβάνονηαι 
και ηα 
εμπλοςηιζμένα 
με αλκοόλη 
κπαζιά. Μούζηορ 
ζηαθςλιών 

ΤΝΟΛΟ 26.533.661 25.469.496 19.500.804 23.228.080 € 21.887.681 € 21.700.796 € 

Ηηαιία 16.427.020 18.150.113 12.919.695 10.556.010 € 11.421.454 € 10.559.883 € 

Γεξκαλία 3.335.816 2.822.508 2.544.441 4.655.842 € 3.312.202 € 3.581.967 € 

Γαιιία 430.692 360.038 494.203 2.213.649 € 2.424.429 € 2.859.838 € 

Σζερία 534.316 339.969 682.647 848.366 € 374.164 € 1.005.674 € 

Ηζπαλία 2.775.956 1.205.170 769.196 1.888.743 € 1.040.864 € 998.321 € 

ΕΛΛΑ 111.033 208.999 247.502 212.782 € 390.000 € 460.198 € 

ινβαθία 706.550 473.075 391.404 462.388 € 372.827 € 312.186 € 

Απζηξία 503.808 416.957 304.400 392.126 € 358.062 € 301.544 € 

Ζλ. Βαζίιεην 288.091 273.868 161.974 460.658 € 584.211 € 282.117 € 

Οιιαλδία 212.758 204.929 194.782 201.818 € 290.359 € 251.036 € 

Υηιή 76.900 74.815 35.578 161.728 € 251.486 € 174.173 € 

Πνισλία 405.622 273.418 243.718 329.801 € 168.818 € 147.050 € 

Ρνπκαλία 229.080 176.224 147.366 185.476 € 113.871 € 144.592 € 

Πνξηνγαιία 90.123 41.813 36.608 207.858 € 119.527 € 130.627 € 

Αξγεληηλή 10.537 25.616 17.955 49.601 € 173.122 € 76.005 € 

Νέα Εειαλδία 9 14.533 7.997 24 € 108.032 € 60.566 € 

εξβία 7.686 8.766 10.538 38.796 € 44.717 € 54.327 € 

Βέιγην 108.749 81.436 70.808 63.365 € 44.777 € 52.668 € 

Ηζξαήι 6.323 21.592 19.379 29.026 € 47.491 € 41.336 € 

ινβελία 76.468 70.892 56.266 38.135 € 38.660 € 40.736 € 

Κξναηία 44.811 36.049 39.322 38.271 € 25.438 € 37.454 € 

Ν. Αθξηθή 29 72.776 6.116 23 € 45.929 € 28.826 € 

Καλαδάο 6 1 3.033 127 € 14 € 20.088 € 

Βνπιγαξία 26.654 17.381 22.440 17.026 € 11.120 € 15.730 € 

νπεδία 49.181 33.210 29.097 22.490 € 16.344 € 14.754 € 

Μαπξνβνχλην 1.170 1.430 2.244 6.165 € 6.576 € 12.835 € 

Γαλία 24.718 23.766 19.298 11.196 € 14.866 € 9.242 € 

ΖΠΑ 6.848 5.658 531 87.220 € 59.423 € 7.883 € 

Ρσζία 1.601 1.008 1.430 9.767 € 4.723 € 6.768 € 

Ηξιαλδία 9.595 6.267 7.213 5.751 € 2.670 € 3.225 € 

Ληζνπαλία 5.926 8.731 6.311 2.413 € 3.686 € 2.625 € 

Φηλιαλδία 9.262 7.695 5.005 3.645 € 3.279 € 2.076 € 

Διβεηία 3 28 36 1.229 € 2.839 € 1.299 € 

Βξαδηιία 73 45 72 45 € 789 € 1.095 € 

Λνπμεκβνχξγν 4.402 918 132 16.415 € 5.075 € 617 € 

Δζζνλία 659 896 1.383 270 € 382 € 578 € 

Οπξνπγνπάε 50 48 41 122 € 225 € 252 € 

Απζηξαιία 126 95 36 286 € 815 € 250 € 

Κχπξνο 4.010 1.653 481 1.586 € 705 € 201 € 

ΠΓΓΜ 

 

15 112 

 

56 € 111 € 

Γεσξγία 

  

14 

  

43 € 

 


