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Α. Κατανάλωςθ οίνου ςτθ Γερμανία 

Θ Γερμανία διακζτει παράδοςθ ςτθν κατανάλωςθ κραςιοφ και διαχρονικι ςτακερότθτα και ωσ εκ τοφτου θ  
εμπορία οινικϊν προιόντων δεν επθρεάηεται από περιοδικζσ διακυμάνςεισ ςτθν κατανάλωςθ άλλων αλκοολοφχων 
ποτϊν. Ενϊ κατά τθν περίοδο 2007-2013, θ κατανάλωςθ οινοπνευματϊδων ποτϊν μειϊκθκε κατά -3,3%, θ 
κατανάλωςθ οίνου ςθμείωςε αφξθςθ 2,4% με τθν κατανάλωςθ μπφρασ να χάνει ακόμα περιςςότερο ζδαφοσ και να 
ανζρχεται ςε -4,7%.  
Σο 2013 θ κατά κεφαλιν κατανάλωςθ οίνου ςτθ Γερμανία παρουςίαςε επίςθσ ελαφρά αφξθςθ ανερχόμενθ ςτα 21,1 
λίτρα ετθςίωσ. Όπωσ φαίνεται και από τον παρακάτω πίνακα, ςφμφωνα με ςτατιςτικά ςτοιχεία τθσ Ομοςπονδιακισ 
Ζνωςθσ τθσ Βιομθχανίασ Οινοπνευματϊδων Ποτϊν τθσ Γερμανίασ -Bundesverband der Deutschen Spirituosen-
Industrie und -Importeure e. V. παρατθρείται μία ςταδιακι πτϊςθ ςτθν κατανάλωςθ μπφρασ ςτθ Γερμανία, αν και 
βζβαια εξακολουκεί να κατζχει τθν πρϊτθ κζςθ ςτισ προτιμιςεισ των γερμανϊν καταναλωτϊν αλκοολοφχων ποτϊν. 
Σο κραςί διατθρεί τθ δεφτερθ κζςθ με κατά μζςο όρο κατά κεφαλι κατανάλωςθ τθν επταετία 2006-2013 20 λίτρων 
ετθςίωσ. Σο 2013 ςθμειϊκθκε ελαφρά αφξθςθ κατανάλωςθσ κατά 1,5%.   
 

Κατά κεφαλιν κατανάλωςθ οινοπνευματωδών ποτών ςτθ Γερμανία (ςε λίτρα)   

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Μπφρα  116 111,8 111,1 109,6 107,4 109,3 107,3 107 

Οινοπνευματώδθ  5,7 5,6 5,5 5,4 5,4 5,5 5,5 5,5 

Κραςί  20,1 20,6 50,7 20,1 20.5 20,6 20,8 21,1 

Αφρώδθσ οίνοσ  3,8 3,8 3,9 3,9 3,9 4,2 4,2 4 

φνολο  145,6 141,8 171,2 139 116,7 139,6 137,8 137 

Πθγι: Bundesverband der Deutschen Spirituosen-Industrie und -Importeure e. V.  
 

Κατά κεφαλιν κατανάλωςθ οινοπνευματωδών ποτών ςτθ Γερμανία (ςε λίτρα) 

Πθγι: Bundesverband der Deutschen Spirituosen-Industrie und -Importeure e. V.  
 

Κατά κεφαλιν κατανάλωςθ κραςιοφ και μπφρασ 2006-2013 

 
Πθγι: Bundesverband der Deutschen Spirituosen-Industrie und -Importeure e. V. 
 

Σο 2013 οι Γερμανοί κατανάλωςαν  ετθςίωσ κατά μζςο όρο ανά άτομο ζνα μπουκάλι κραςί  περιςςότερο από 

ότι το 2012, το οποίο αντιςτοιχεί ςε κατά κεφαλιν κατανάλωςθ κραςιοφ των 21,1 λίτρων. Θ αφξθςθ οφείλεται ςχεδόν 

εξ ολοκλιρου ςτθν αφξθςθ τθσ κατανάλωςθσ των τοπικϊν οίνων. Πριν από δζκα χρόνια, θ ετιςια κατανάλωςθ 

κραςιοφ ανζρχονταν κατά μζςο όρο ςε 19,8 λίτρα ανά άτομο. Σο ςφνολο τθσ κατανάλωςθσ κραςιοφ αντιπροςωπεφει 

τόςο τθν κατανάλωςθ ζξω από το ςπίτι, όπωσ ςε εςτιατόρια, όςο  και τισ αγορζσ κραςιοφ των νοικοκυριϊν και των 

εμπόρων. Θ κατανάλωςθ  αφρϊδουσ οίνου ανιλκε πζρυςι ςε 4 εκ. εκατόλιτρα (μειϊκθκε ελαφρά από 4,2 εκ 
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εκατόλιτρα το 2012). Με βάςθ τον όγκο τθσ ηιτθςθσ θ γερμανικι αγορά κραςιοφ είναι θ τζταρτθ μεγαλφτερθ αγορά 

καταναλωτϊν κραςιοφ ςτον κόςμο. Θ μεγαλφτερθ είναι θ Γαλλία  και ακολουκοφν οι ΘΠΑ  και θ Ιταλία.            

I. Καταναλωτικζσ τάςεισ – ςυνικειεσ  

φμφωνα με ειδικοφσ οινολόγουσ τα τελευταία χρόνια θ γερμανικι αγορά οίνου, ςτθν οποία ανζκακεν κατα 
κφριο λόγο κυριαρχοφςε το λευκό κραςί, ςτράφθκε ςταδιακά ςτθν κατανάλωςθ κόκκινου κραςιοφ. Ωςτόςο, από το 
2008, μια αλλαγι ςτισ ιςχφουςεσ διατροφικζσ ςυνικειεσ αφξθςε εκ νζου το μερίδιο αγοράσ του λευκοφ κραςιοφ. Θ 
ςυνειδθτοποίθςθ τθσ ςχζςθσ μεταξφ διατροφισ και υγείασ οδιγθςε ςτθν αυξθμζνθ κατανάλωςθ ελαφρφτερου  
φαγθτοφ. Κατά ςυνζπεια, οι καταναλωτζσ άρχιςαν να επιλζγουν ςυχνότερα το λευκό και ροηζ κραςί, που ςυνοδεφουν 
καλφτερα το ελαφρφ φαγθτό. Θ κατανάλωςθ του λευκοφ και ροηζ κραςιοφ αναμζνεται να παραμείνει ιςχυρι. Οι 
καταναλωτζσ κα ςυνεχίςουν να καταναλϊνουν περιςςότερο ελαφριά φαγθτά ενϊ τα αντίςτοιχα ελαφρά/αρωματικά 
κραςιά κα παραμείνουν ϊσ τάςθ. Με τθν μόδα να παίηει ςθμαντικό ρόλο και ςτθ γερμανικι αμπελοοινικι αγορά και 
ενϊ ςτο παρελκόν, τα ελαφρια κραςιά, όπωσ τα αρωματικά κραςιά, το γλυκό λευκό κραςί και ροηζ δεν κεωροφνταν 
«cool» από τουσ νζουσ καταναλωτζσ, ςιμερα οι εν λόγω καταναλωτζσ είναι περιςςότερο ςυνειδθτοποιθμζνοι και τα 
επιλζγουν ςυχνότερα. Αυτά τα κραςιά ζχουν ςυχνά χαμθλι περιεκτικότθτα ςε αλκοόλ και είναι ιδιαίτερα δθμοφιλι 
μεταξφ των νζων γυναικϊν που είναι γενικά ευαιςκθτοποιθμζνεσ ςτισ νζεσ τάςεισ τθσ μόδασ και τθσ υγιεινισ 
διατροφισ. 

ΙΙ. Κατανάλωςη Rose και λευκού οίνου  2014 

          Θ  υψθλι κατανάλωςθ λευκοφ κραςιοφ που παρατθρείται τα τελευταία χρόνια ςυνεχίςτθκε ωσ τάςθ και το 
2014. Σα λευκά κραςιά αποτζλεςαν το 42% των πωλιςεων  κραςιοφ, που αντιπροςωπεφει αφξθςθ κατά μία 
ποςοςτιαία μονάδα από το προθγοφμενο ζτοσ, παρά το γεγονόσ ότι οι Γερμανοί καταναλωτζσ αγόραςαν 48% κόκκινο 
κραςί. Από το 2008, το ποςοςτό αυτό ζχει μειωκεί κατά πζντε ποςοςτιαίεσ μονάδεσ και αφξθςε το λευκό κραςί κατά 
τζςςερισ ποςοςτιαίεσ μονάδεσ. Επιπλζον, ο οίνοσ ροηζ ζχει μερίδιο αγοράσ 9-10%. Σο ροηζ κραςί κατζγραψε μικρι 
αφξθςθ του όγκου των πωλιςεων  κατά το παρελκόν ζτοσ, ωςτόςο, το μερίδιο αγοράσ παρζμεινε αμετάβλθτο ςε 
ςφγκριςθ με το προθγοφμενο ζτοσ. 

Β. Παραγωγι οίνου ςτθ Γερμανία 

 Ι. Καλλιέργειεσ – Παραγωγή - Καλλιεργούμενεσ εκτάςεισ 

φμφωνα με ςτατιςτικά ςτοιχεία του Παγκοςμίου Οργανιςμοφ Αμπζλου και Οίνου που εδρεφει ςτο Παρίςι, θ 
Γερμανία κατατάςςεται από πλευράσ καλλιεργοφμενων εκτάςεων αμζςωσ μετά τθν Ελλάδα (14θ κζςθ) ςτθ 15θ κζςθ 
μεταξφ των οινοπαραγωγϊν χωρϊν παγκοςμίωσ. Οι εκτάςεισ για αμπελοκαλλιζργειεσ ςτθ Γερμανία αυξικθκαν κατά 
τθ δεκαετία του ϋ90 από τα 95 ςτισ 102 χιλιάδεσ εκτάρια, ςθμειϊνοντασ αφξθςθ 7,4%. Από το 2010 οι αμπελουργικζσ 
εκτάςεισ τθσ χϊρασ καλφπτουν ςτακερά 102 χιλιάδεσ εκτάρια.  

 
Αμπελουργικζσ εκτάςεισ (ςε χιλ. εκτάρια) 

  1990 2000 2010 2011 2012 2013 

1 Ιςπανία 1.532 1.174 1.082 1.032 1.018 1.023 

2 Γαλλία 939 917 818 806 800 794 

3 Ιταλία 1.024 908 795 776 759 752 

4 Κίνα -- -- 539 560 580 600 

5 Σουρκία 581 581 514 508 497 504 

6 ΘΠΑ 301 413 404 407 407 408 

7 Ιράν -- 292 232 239 239 239 

8 Πορτογαλία 379 261 243 240 236 229 

9 Αργεντινι 210 209 228 218 221 224 

10 Χιλι 120 174 200 200 205 207 

11 Ρουμανία 245 248 205 204 205 205 

12 Αυςτραλία 59 140 170 170 162 158 

13 Ν. Αφρικι 100 117 131 131 131 130 
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14 Ελλάδα 150 129 115 111 110 110 

15 Γερμανία 95 105 102 102 102 102 

16 Βραηιλία -- -- 92 92 91 87 

17 Ουγγαρία 138 91 68 65 64 63 

18 Αυςτρία 58 51 50 46 44 44 

19 Νζα Ηθλανδία 6 13 37 37 38 38 

20 Ελβετία 15 15 15 15 15 15 

21 Παγκοςμίωσ 8.381 7.847 7.645 7.499 7.436 7.436 

22 ΕΕ 4.121 3.547 3.654 3.554 3.500 3.481 

 Πθγι: Deutsches Weininstitut, Office International de la Vigne et du Vin, Paris 

ΙΙ. Οινοπαραγωγικέσ ζώνεσ ςτη Γερμανία 

τθ Γερμανία υπάρχουν δεκατρείσ οινοπαραγωγικζσ περιοχζσ, με μεγαλφτερεσ τισ περιοχζσ τθσ 
Rheinhessen, Pfalz, Baden, Württemberg, Mosel κλπ. τον παρακάτω πίνακα παρουςιάηεται κατάταξθ των 
οινοπαραγωγικϊν περιοχϊν τθσ Γερμανίασ που χωροταξικά ςυγκεντρϊνονται κυρίωσ ςτο νοτιοδυτικό 
τμιμα τθσ χϊρασ, ανά μζγεκοσ: 

 
 

Οινοπαραγωγικζσ περιοχζσ τθσ Γερμανίασ Επιφάνεια ςε εκτάρια (ha) 

1 Rheinhessen  26.582 

2 Pfalz  23.657 

3 Baden  15.822 

4 Württemberg  11.373 

5 Mosel  8.776 

6 Franken  6.125 

7 Nahe 4.187 

8 Rheingau 3.166 

9 Saale Unstrut 765 

10 Ahr 563 

11 Sachsen 499 

12 Mittelrhein 469 

13 Hessische Bergstrasse 450 

φνολο  102.434 

Πθγι: Statistisches Bundesamt   
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Πθγι: Statistisches Bundesamt  

α) Αμπελοοινικζσ περιοχζσ και ςθμαντικότερεσ ποικιλίεσ. Περιοχι αρμοδιότθτασ Γρ. ΟΕΤ 

Ντφςςελντορφ – Rheinhessen- Pfalz- Mosel - Nahe – Ahr- Mittelrhein. 

Εκ των δεκατριϊν οινοπαραγωγικϊν περιφερειϊν που παράγουν οίνουσ ποιότθτασ ςτθ Γερμανία, ζξι 
(Rheinhessen, Pfalz, Mosel, Nahe, Mittelrhein και Ahr) βρίςκονται ςτθ Ρθνανία-Παλατινάτο, με 65% ζωσ 70% τθσ 
παραγωγισ οινοποιιςιμων ςταφυλιϊν ςτθ Γερμανία να ζχουν τθν προζλευςι τουσ εκεί. 

Θ Ρθνανία-Παλατινάτο είναι ο μεγαλφτεροσ παραγωγόσ κραςιοφ τθσ Γερμανίασ  Θ πρωτεφουςα, Μάιντσ, 
ονομάηεται και πρωτεφουςα τθσ γερμανικισ οινικισ βιομθχανίασ, είναι ζδρα του γερμανικοφ Ινςτιτοφτου Οίνου, και 
του υνδζςμου Verband Deutscher Prädikats-und Qualitätsweingüter.υνολικά 13000 οινοπαραγωγοί παράγουν το 
80%-90%των ςυνολικϊν εξαγωγϊν τθσ Γερμανίασ ςτο προιόν αυτό. Σζλοσ θ περιοχι κεωρείται παγκόςμιοσ παίκτθσ 
και ςτθν παραγωγι – εξαγωγι αφρωδϊν οίνων με μεγάλεσ εξαγωγζσ ειδικά από τθν Schloss Wachenheim Group με 
ζδρα τθν πόλθ Trier.Παρακάτω παρατίκεται περιγραφι των ςθμαντικότερων οινοπαραγωγικϊν περιοχϊν  που 
υπάγονται ςτθν γεωγραφικι αρμοδιότθτα του  Γρ. ΟΕΤ Ντφςςελντορφ, κακϊσ και οι ςθμαντικότερεσ ποικιλίεσ που 
καλλιεργικθκαν το 2014. 

Rheinhessen 
Θ μεγαλφτερθ αμπελοοινικι περιοχι είναι θ περιοχι Rheinhessen με 26.582 εκτάρια και με τθν ποικιλία Riesling να 
καλλιεργείται ςτο μεγαλφτερο μζροσ, ακολουκοφμενθ από τισ επίςθσ ποικιλίεσ παραγωγισ λευκοφ οίνου Müller-
Thurgau, Dornfelder, Silvaner, ενϊ καλλιεργοφνται και οι ερυκρζσ ποικιλίεσ Spätburgunder, Portugieser και Dornfelder 
ςε μικρότερθ αςφαλϊσ ζκταςθ.  Λίγο πριν από τοσ αρχζσ  επτεμβρίου 2014 το ςτακερά ιπιο και υγρό κλίμα, που 
φαινόταν να απειλεί τισ καλλιζργειεσ οίνου υποχϊρθςε. Θ εμφάνιςθ του παραςίτου Spotted Wing Drosphilia 
προεκάλεςε άμεςθ αντίδραςθ και για το λόγο αυτό πολλζσ από τισ περιοχζσ καλλιζργειασ του Portugieser και 
Dornfelder υποβλικθκαν ςε γριγορθ και απροςδόκθτα πρϊιμθ ςυγκομιδι. Αυτό είχε ωσ ςυνζπεια τα περιςςότερα 
κτιματα ςτθν περιοχι Rheinhessen να ζχουν ολοκλθρϊςει τθ ςυγκομιδι τουσ κατά τθν πρϊτθ εβδομάδα του 
Οκτωβρίου, με πολφ καλά αποτελζςματα. ε γενικζσ γραμμζσ, ο όγκοσ ςυγκομιδισ ςτθ μεγαλφτερθ περιοχι 
αμπελοκαλλιζργειασ τθσ Γερμανίασ ανιλκε ςε περίπου 2,6 εκατομμφρια εκατόλιτρα, περίπου ςτο ίδιο επίπεδο όπωσ 
πριν από ζνα χρόνο και ςφμφωνα με το μζςο όρο των τελευταίων δζκα ζτων. 
 

Pfalz 
 Ακολουκεί το Παλατινάτο με 23.567 εκτ και ςθμαντικότερθ καλλιεργιςιμθ ποικιλία το Riesling με 5.737 ha, 
ακολουκοφμενθ από τισ ποικιλίεσ λευκοφ οίνου Müller-Thurgau, αλλά και ερυκροφ οίνου  Dornfelder, Spätburgunder 
και Portugieser. Θ ςυγκομιδι για τθν ποικιλία Dornfelder και άλλεσ ερυκρζσ ποικιλίεσ κραςιοφ πραγματοποιικθκε 
πρϊιμα  (αρχζσ επτεμβρίου).  Από τισ αρχζσ Οκτωβρίου άρχιςε θ ςυγκομιδι και των ποικιλιϊν λευκοφ οίνου.  Όπωσ 
αναφζρει ο Klaus Scheinder, Αντιπρόεδροσ του υλλόγου Αμπελουργϊν του Παλατινάτου, «Σα ςταφφλια ιταν ςε 
πολφ καλι κατάςταςθ, και προβλζπεται καλόσ τρφγοσ και καλι ποιότθτα κραςιϊν», Σα ςυνολικά ςτοιχεία για τθ 
ςυγκομιδι του 2014 ςτο Παλατινάτο εκτιμϊνται ςε 2,2 εκατομμφρια εκατόλιτρα, που αντιςτοιχεί ςτον από μακρόκεν 
μζςο όρο. 

Mosel 
Θ περιοχι Mosel παράγει μόνο λευκουσ οίνουσ και ςυγκεκριμζνα τισ ποικιλίεσ Riesling, Müller-Thurgau και Elbling. Οι 
τελευταίεσ εκτιμιςεισ δείχνουν ότι το ςφνολο τθσ ςυγκομιδισ για το 2014  ςτθν περιοχι Mosel εκτιμάται ςε περίπου  
900.000 εκατόλιτρα (2013: 627.000), αν και τα αποτελζςματα ποικίλλουν ςε μεγάλο βακμό ανά περιοχι: Ενϊ θ 
ςυγκομιδι ςτθν Terrassenmosel (περιοχι Κάτω Mosel) ιταν ςθμαντικά μικρότερθ από ό, τι αναμενόταν, οι οινοποιοί 
ςε τμιματα τθσ περιοχισ Middle Mosel και ςτθν Trier είχαν υψθλότερεσ αποδόςεισ. Σα πρϊτα  κραςιά για το 2014  
ζχουν ςθμειϊςει  πολφ καλά επίπεδα οξφτθτασ και εξαιρετικά φρουτϊδθ γεφςθ. 
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Nahe 
Θ ςθμαντικότερθ ποικιλία που καλλιεργείται είναι το Riesling ακολουκοφμενο από τισ ποικιλίεσ παραγωγισ λευκοφ 
οίνου Müller-Thurgau, και ερυκροφ οίνου Spätburgunder και Dornfelder. Όπωσ και με πολλζσ άλλεσ αμπελουργικζσ 
περιοχζσ τθσ Γερμανίασ, θ ςυγκομιδι άρχιςε πρόωρα. Σα κραςιά Riesling, για παράδειγμα, άρχιςαν να παράγουν 
βλαςτοφσ ςτισ 12 Απριλίου, τρεισ εβδομάδεσ νωρίτερα από το μζςο όρο. Μια ομαλι ανκοφορία περίπου δφο 
εβδομάδεσ πριν από το χρονοδιάγραμμα οδιγθςε ςε μια ςταςιμότθτα ωρίμανςθσ λόγω του βροχεροφ καιροφ του 
Αυγοφςτου. Πολλζσ από τισ περιοχζσ Silvaner παριγαγαν  υγιι και ϊριμα ςταφφλια. Παρά το γεγονόσ ότι το παράςιτο  
Spotted Wing Drosphilia ζφκαςε λίγο αργότερα ςτθν περιοχι Nahe, ςε πολλζσ περιπτϊςεισ, οδιγθςε ςε μια πολφ 
γριγορθ ςυγκομιδι των ερυκρϊν ποικιλιϊν κραςιοφ (Frühburgunder, Regent, Portugieser και Dornfelder) με τισ 
αμπελουργικζσ περιοχζσ όπου καλλιεργείται  θ ποικιλία Spätburgunder να επθρεαςτοφν λιγότερο. Σο ςφνολο 
ςυγκομιδισ για το 2014 εκτιμάται ςε  360.000 εκατόλιτρα, (11% αφξθςθ).  
 

Rheingau 
Περιοχι ςτθν οποία παράγεται κατά κφριο λόγο ο λευκόσ οίνοσ Riesling, ακολουκοφμενθ από τθν καλλιζργεια 
ερυκροφ οίνου Spätburgunder ςε πολφ μικρότερθ ζκταςθ βζβαια. Ο τζταρτοσ κερμότεροσ χειμϊνασ από το 1885 
ςιμαινε ότι το Rheingau δεν μπόρεςε να πετφχει τισ χαμθλζσ κερμοκραςίεσ που απαιτοφνται για τθ ςυγκομιδι του 
Eiswein. Ο ηεςτόσ χειμϊνασ ακολουκικθκε από μία ακόμθ πιο ηεςτι άνοιξθ που με τθ ςειρά τθσ οδιγθςε ςε πρϊιμθ 
ανκοφορία ςτισ 7 Απριλίου.  
Οι ιςχυρζσ βροχοπτϊςεισ, είχαν ωσ αποτζλεςμα  τθν ςυγκομιδι του Riesling και Pinot Noir νωρίτερα από ό, τι είχε 
προγραμματιςτεί. Με εκτιμϊμενθ ςυγκομιδι 250.000 εκατόλιτρων υπολογίηεται αφξθςθ 10% ςε ςχζςθ με το 
παρελκόν ζτοσ.  

Ahr 
Παράγεται κατά κφριο λόγο θ ποικιλία ερυκροφ οίνου Spatburgunder, ακολουκοφμενθ από τθ γνωςτθ ποικιλία 
λευκοφ οίνου Riesling. Θ γνωςτι προτίμθςθ του παραςίτου Spotted Wing Drosphilia για τα κόκκινα ςταφφλια, 
προκάλεςε μεγάλθ ανθςυχία ςε αυτιν τθν μικρι περιοχι που καλλιεργείται κατά κφριο λόγο ερυκρόσ οίνοσ.  Ευτυχϊσ 
δεν κίχτθκε θ παραγωγι του Pinot Noir.  Θ ςυγκομιδι ξεκίνθςε ςτα τζλθ επτεμβρίου. Θ επιταχυνόμενθ ωρίμανςθ 
που προκλικθκε από τον υπζροχο ανοιξιάτικο καιρό χάκθκε κατά τθ διάρκεια του δροςεροφ και υγροφ καλοκαιριοφ 
του 2014. Σον Ιοφλιο και τον Αφγουςτο τα επίπεδα βροχόπτωςθσ διπλαςιάςτθκαν, ενϊ θ θλιοφάνεια τον Οκτϊβριο 
επζτρεψε τθν ςυγκομιδι ςταφυλιϊν βζλτιςτθσ ωριμότθτασ. Οι εκτιμιςεισ προβλζπουν όγκο  45.000 εκατόλιτρα (hl), 
ςθμαντικά πάνω από το μζςο όρο των τελευταίων 10 ετϊν (40.000 εκατόλιτρα) (αφξθςθ 30%).  
 

Mittelrhein 
Παράγεται βαςικά θ ποικιλία λευκοφ οίνου Riesling  και ςε πολφ μικρότερο βακμό ο ερυκρόσ οίνοσ Spatburgunder και 
ο λευκόσ Müller-Thurgau.  Ο βροχερόσ επτζμβριοσ είχε ωσ αποτζλεςμα να απειλθκεί θ ςυγκομιδι  ςταφυλιϊν. Σο 
παράςιτο  Spotted Wing Drosphilia δεν αποτζλεςε ςθμαντικι απειλι για τθν περιοχι Mittelrhein λόγω τθσ μθδαμινισ 
παραγωγισ κοκκινων ςταφυλιϊν. Ο αίκριοσ καιρόσ ςτισ αρχζσ Οκτωβρίου επζτρεψε τθν ςυγκομιδι. ε γενικζσ 
γραμμζσ, ο ςυνολικόσ όγκοσ ανιλκε ςε περίπου 33.000 εκατόλιτρα περιςςότερο από ό, τι το προθγοφμενο ζτοσ 
(24.000 εκατόλιτρα). 

 Γερμανία-Αμπελουργικζσ εκτάςεισ ανά ποικιλία (λευκοφ-ερκυροφ αμπζλου 1990-2013) 

 
             Πθγι: Statistisches Bundesamt 

β) Κυριότερεσ ποικιλίεσ που καλλιεργοφνται ςτθ Γερμανία 

Θ κυριότερθ λευκι ποικιλία που καλλιεργείται ςτθ Γερμανία είναι το Riesling. Οι αμπελοκαλλιζργειεσ τθσ 
ποικιλίασ αυτισ φτάνουν το 2013 τα 23,3 χιλιάδεσ εκτάρια, αποτελϊντασ μερίδιο 22,7% των ςυνολικϊν 
αμπελοκαλλιεργειϊν τθσ χϊρασ. Είναι μάλιςτα χαρακτθριςτικό ότι παρά τθ μεταςτροφι προσ τθν καλλιζργεια 
ερυκρϊν ποικιλιϊν που πραγματοποιικθκε τθ δεκαετία του ’90 ςε μικρό μόνο βακμό ζκιξε τισ καλλιζργειεσ τθσ 
ποικιλίασ αυτισ, που παραμζνει εμβλθματικι για το γερμανικό κραςί. 
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Θ μεταςτροφι προσ τισ ερυκρζσ ποικιλίεσ ζκιξε αντικζτωσ, ςε πολφ μεγαλφτερο βακμό, τισ γθγενείσ λευκζσ 
ποικιλίεσ Müller Thürgau, Silvaner, Kerner, Bacchus και Scheurebe. 

Θ κυριότερθ ερυκρι ποικιλία που καλλιεργείται ςτθ Γερμανία είναι θ Spätburgunder, με τθ χϊρα να διακζτει 
τθν τρίτθ πιο μεγάλθ ζκταςθ ςτον κόςμο μετά τθ Γαλλία και τισ ΘΠΑ. Μεγάλο μζροσ των καλλιεργειϊν αφορά επίςθσ 
τθν ποικιλία Dornfelder. Σο 2013 οι αμπελουργικζσ εκτάςεισ παρζμειναν ςχεδόν ςτα ίδια επίπεδα με το 2012. 
 

γ) Καλλιεργοφμενεσ ποικιλίεσ-εκτάςεισ-απόδοςθ ανά εκτάριο και ςυγκομιδι 

Όπωσ φαίνεται και από το παρακάτω διάγραμμα, ςτο μεγαλφτερο μζροσ των αμπελουργικϊν εκτάςεων τθσ 
Γερμανίασ καλλιεργοφνται λευκζσ ποικιλίεσ. Περίπου το 64% των αμπελουργικϊν εκτάςεων καλφπτονται από 
καλλιζργειεσ λευκϊν ποικιλιϊν, ενϊ 36% από καλλιζργειεσ ερυκρϊν ποικιλιϊν. Αξίηει να ςθμειωκεί εδϊ ότι θ 
πεποίκθςθ ότι θ κατανάλωςθ κόκκινου κραςιοφ είναι ευεργετικθ για τθν υγεία, είχε ωσ αποτζλεςμα τθν αφξθςθ τθσ 
κατανάλωςθσ κόκκινου κραςιοφ μζχρι το 2008. Θ ςχζςθ μεταξφ τθσ κατανάλωςθσ κόκκινου κραςιοφ και του 
μειωμζνου κινδφνου εμφάνιςθσ καρδιακϊν πακιςεων είχε ιδθ ανακαλφφκεί ςτθ διάρκεια τθσ δεκαετίασ του ‘90 και 
ονομάςτθκε το γαλλικό παράδοξο.  
 

Καλλιεργοφμενεσ εκτάςεισ, Απόδοςθ ανά εκτάριο και ςυγκομιδι από μοφςτο ςταφυλιών 2013  

Weinmost/Κραςί από 
ςταφφλια 

Αμπελώνεσ  Απόδοςθ ανά εκτάριο υγκομιδι 

2013 2014 2013 2014 2013 2014 

1000 εκτάρια (ha) Εκατόλιτρα (hl) 1 000 Εκατόλιτρα (hl) 
φνολο 99,5 100,1 84,8 93,3 8 432,1 9 334,3 

Weißmost/Λευκό κραςί 
από το οποίο 

63,7 64,5 81,2 93,1 5 171,1 6 005,3 

Λευκό Riesling 22,4 22,9 68,7 90,3 1 542,1 2 065,1 

Müller-Thurgau 12,5 12,4 111,3 104 1 394,8 194,0 

Grüner Silvaner 5 4,9 90,1 97,9 447,6 480,3 

Ruländer 
5 5,3 70,5 86,8 351,3 458,2 

(Burgunder, Grauer) 

Λευκόσ οίνοσ Burgunder 4,4 4,6 75,8 92,9 333,7 427,3 

Κόκκινο κραςί από το 
οποίο 

35,8 35,6 91,1 93,6 3 261,0 3 329,0 

Blauer Spätburgunder 1,1 11,2 68,8 88,3 766,6 986,5 

Dornfelder 8,1 8 121,6 105,9 979,4 847,1 

Blauer Portugieser 3,6 3,5 105,3 106,4 381,4 367,5 
Σα ςτοιχεία για το ζτοσ 2014 είναι προςωρινά

 

Πθγι:DeStatis/Statistisches Bundesamt 

ΙΙΙ. Παραγωγή οίνου ςτη Γερμανία 2013 

φμφωνα με ςτατιςτικά ςτοιχεία του Διεκνοφσ Οργανιςμοφ Αμπζλου και Οίνου, θ παραγωγι οίνου τθσ Γερμανίασ άγγιξε 
το 2013 τα 8,4 εκ. hl, φζρνοντασ τθ χϊρα ςτθν δζκατθ κζςθ μεταξφ των ςθμαντικότερων οινοπαραγωγϊν χωρϊν του κόςμου. 
Χαρακτθριςτικό είναι ότι ςθμείωςε κάμψθ -8,4% ςε ςχζςθ με το 2012 και επανιλκε ςτα επίπεδα παραγωγισ τθσ δεκαετίασ του 
1990, μετά τθν ςθμαντικι αφξθςθ του 2010, (βλ. παρακάτω διάγραμμα). 

 
                     Παραγωγι οίνου ςε εκ. εκατόλιτρα ετοσ 2013 

 
Πθγθ: Deutsches Weininstitut/ Office International de la Vigne et du Vin, Paris 
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Παγκόςμια Παραγωγι οίνου ςε εκ. εκατόλιτρα 1990-2013 

Χώρεσ  1990 2000 2010 2011 2012 2013 

Ιταλία  54,8 51,6 48,5 42,8 43,8 44,9 

Ιςπανία 38,6 41,7 35,4 33,4 31,1 42,7 

Γαλλία 65,5 57,5 44,3 50,8 41,1 42 

 ΗΠΑ  15,8 23,3 20,9 13,2 20,5 22 

Αργεντινι  14 12,5 16,3 15,5 11,8 15 

Χιλι 4 6,4 8,8 10,5 12,6 12,8 

Αυςτραλία 4,4 8,1 11,4 11,2 12,3 12,5 

Κινα  -- 10,5 13 13,2 13,8 11,7 

Ν.Αφρικθ 9 6,9 9,3 9,7 10,6 11 

Γερμανια 8,5 9,8 6,9 9,1 9 8,3 

Πορτογαλία 11,3 6,7 7,1 5,6 6,3 6,7 

Ρουμανια 5,9 5,4 3,3 4,1 3,3 4,3 

Ελλαδα 3,5 3,5 3 2,8 3,2 3,7 

 Βραηιλία 2,9 0,7 2,5 3,4 2,9 2,7 

Ουγγαρια 5,5 3 2 2,4 1,8 2,7 

Αυςτρια 3,1 2,3 1,7 2,8 2,1 2,4 

Παγκοςμίωσ 283 280 264 267 256 277 

ΕΕ 224,9 201,5 156,4 156,9 146 162,2 

    Πθγθ: Deutsches Weininstitut/ Office International de la Vigne et du Vin, Paris 

τον Πίνακα 1 του Παραρτιματοσ εμφαίνεται θ γερμανικι παραγωγι οίνου ανά περιοχι για το ζτοσ 
2013, με τθν περιοχι Rheinhessen να ζχει τον μεγαλφτερο όγκο παραγωγισ που αγγίηει τα 2.558.626 hl και 
αποτελεί το 30,4% τθσ ςυνολικισ γερμανικισ παραγωγισ οίνου το 2013. Ακολουκεί το Παλατινάτο με 
1.616.774 hl και 19,2%, ενϊ ςτθν τρίτθ κζςθ βρίςκεται θ περιοχι Mosel με 1.270.030 hl και θ οποία 
αποτελεί το 15,1% τθσ ςυνολικισ παραγωγισ οίνου ςτθ Γερμανία.  

Όπωσ φαίνεται και από τον παρακάτω πίνακα, το 2013 θ παραγωγι οίνου ςτθ Γερμανία ςθμείωςε 
πτϊςθ -6,7%  ςε ςχζςθ με το 2012 και ανιλκε ςε  8409 χιλ. hl από 9012 το 2012, ξεκάκαρα χαμθλότερθ από 
τον μζςο όρο των 3.15 εκ hl.  

IV. Παραγωγή οίνου ςτη Γερμανία 2007-2013 

ε1000 λίτρα (hl) 

Ζτοσ 

Κραςί και 
Μοφςτοσ 

Λευκό κραςί και μοφςτοσ Κόκκινο κραςί1 και Μοφςτοσ 

φνολο 

Επιτραπζηιοσ 
οίνοσ 

(Landwein)  
 

Οίνοσ Ονομαςίασ 
Προζλευςθσ Ανωτζρασ 

Ποιότθτοσ 
(Prädikatswein) 

Επιτραπζηιοσ 
οίνοσ (Landwein)  

 

Οίνοσ Ονομαςίασ 
Προζλευςθσ Ανωτζρασ 

Ποιότθτοσ (Prädikatswein) 

 
 

2007 10261 425 5 779 141 3 916 
2008 9991 492 5 621 110 3 768 
2009 9228 269 5 195 84 3 680 
2010 6906 105 3 988 23 2 791 
2011 9132 264 5 148 45 3 675 
2012 9012 306 5 176 212 3 317 
2013 8409 211 4 931 112 3 155 
1 υμπεριλαμβανομζνων Rotling και ροηζ κραςιών. 

Πθγι: Statistisches Bundesamt 

V. Παραγωγή Οίνου ςτη Γερμανία 2014 

Θ ςυνολικι παραγωγι οίνου για το 2014 ςτθν ΕΕ εκτιμάται ςε περίπου 157,7 εκατομμφρια εκατόλιτρα. Αυτι θ 
πρόγνωςθ, θ οποία εκπονικθκε από το Γερμανικό Ινςτιτοφτο Οίνου (DWI), με βάςθ τα τελευταία δεδομζνα που 
αντλικθκαν από τθν COPA COGECA, οργάνωςθ ομπρζλα των οινοπαραγωγϊν τθσ Ευρϊπθσ, αντιπροςωπεφει περίπου 

https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/Wirtschaftsbereiche/LandForstwirtschaftFischerei/Wein/Tabellen/WeinerzeugungDeutschland.html#Fussnote1
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10% πτϊςθ ςε ςχζςθ με το παρελκόν ζτοσ και 6%  κάτω από τον μζςον όρο πενταετίασ.   
Διψιφια πτϊςθ ςε όγκο παρατθρείται  ςε πολλζσ χϊρεσ τθσ Νότιασ Ευρϊπθσ που παράγουν κραςί και μπορεί να 
αποδοκεί ςε ακραία καιρικά φαινόμενα του τρζχοντοσ ζτουσ. υγκεκριμζνα, θ Ιςπανία και Ιταλία ζχουν χαμθλότερθ 
παραγωγι οίνου κατά 15 εκατομμφρια λιγότερο εκατόλιτρα θ κάκε μια. Θ Γαλλία αυτι τθ ςτιγμι προβλζπεται να ζχει 
τθ μεγαλφτερθ ςυγκομιδι ςτθν Ευρϊπθ, με  45 εκατομμφρια εκατόλιτρα. Θ Γερμανία είναι ο τζταρτοσ μεγαλφτεροσ 
παραγωγόσ κραςιοφ ςτθν Ευρϊπθ μετά τθ Γαλλία, τθν Ιταλία και τθν Ιςπανία. Ακολουκείται από τθν Πορτογαλία και 
τθ Ρουμανία. Για το 2014 θ Ελλάδα εκτιμάται ότι κα βρίςκεται ςτθν 8θ κζςθ μεταξφ των οινοπαραγωγϊν χωρϊν τθσ 
ΕΕ.  
 
     

ε εκ hl 2008-2013 (Μ.Ο)  2012 2013 2014* 
 

    

Γαλλία 45,0 41,4 44,1 45,0 

Ιταλία 49,4 43,4 46,4 41,0 

Ιςπανία 40,9 35,8 50,6 40,8 

Γερμανία 8,8 9,1 8,4 9,4 

Πορτογαλία 6,1 6,3 6,2 5,9 

Ρουμανία 5,0 3,6 5,9 4,1 

Ουγγαρία 2,6 1,8 2,6 2,7 

Ελλάδα 3,2 3,1 3,7 2,7 

Αυςτρία 2,4 2,2 2,2 2,2 

Βουλγαρία 1,4 1,3 1,3 1,2 

Κροατία 1,3 1,3 1,4 0,9 

λοβενία 0,8 0,7 0,7 0,6 

Σςεχία 0,6 0,5 0,7 0,6 

λοβακία 0,3 0,3 0,4 0,4 

Λουξεμβοφργο 0,1 0,1 0,1 0,1 

Κυπροσ 0,1 0,1 0,1 0,1 

Άλλοι 28 0,1 ‐ 0,1 ‐ 

EΕ 28 168,0 151,0 174,9 157,7 

Πηγή: EU u. COPA COGECA 16.10.2014 
*Σα ςτοιχεία για το 2014 είναι προςωρινά 
 

Γ. Εξαγωγέσ-Ειςαγωγέσ 
I. Ειςαγωγέσ οίνου ςτη Γερμανία  2014 

 Ειςαγωγζσ οίνου ςτθ Γερμανία Δαςμολογικι κλάςθ 2204 
Όπωσ προκφπτει από τον παρακάτω πίνακα το ςφνολο των ειςαγωγϊν οίνου τθσ Γερμανίασ παρουςίαςε 

πολφ ελαφρά μείωςθ -3,3% το 2014 ςε ςχζςθ με το 2013, όπου ςθμειϊκθκε μεγάλθ μείωςθ ειςαγωγϊν από 
τισ κφριεσ προμθκεφτριεσ χϊρεσ Ιταλία, Ιςπανία, ΘΠΑ, Νότιοσ Αφρικι. Θ Ελλάδα κατείχε τθ 10θ κζςθ ςτισ 
προμθκευτριεσ χϊρεσ  οίνου ςτθ Γερμανία το 2014 ςθμειϊνοντασ επίςθσ πτϊςθ -15,08%.  

 
Θ μεγαλφτερθ προμθκεφτρια χϊρα παραδοςιακά παραμζνει θ Ιταλία, με μερίδιο 34,22% επί του 

ςυνόλου. Δεφτερθ ςθμαντικότερθ προμθκεφτρια χϊρα τθσ Γερμανίασ το 2014 με μερίδιο 29,35%, ιταν θ 

Γαλλία, θ οποία εναλλάςςεται τα τελευταία χρόνια ςτθ κζςθ αυτι με τθν Ιςπανία, που βρζκθκε φζτοσ ςτθν 

τρίτθ κζςθ με μερίδιο 14,2%. υνολικά οι τρεισ αυτζσ χϊρεσ καλφπτουν μερίδιο που ξεπερνά τα ¾ των 

ειςαγωγϊν τθσ Γερμανίασ. 
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  Δαςμολογικι 2204: Κραςιά από νωπά ςταφφλια. Μοφςτοσ ςταφυλιών 

Ειςαγωγζσ οίνου 
Δαςμολογικι κλάςθ 2204 

2013 2014 Μεταβολι 2014-2013 

Ειςαγωγεσ ε  αξία 
1000€ 

Βάροσ ςε τονουσ  

ε αξία 1000€ 2.596.448 2.511.452    -3,3% 

ε βάροσ τονουσ  1.527.419 1.529.503 0,2% 

                    Πθγι: Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2015  
 

 Ειςαγωγζσ οίνου ςτθ Γερμανία- Δαςμολογικι κλάςθ 2204 

2014 2013  

 
 

Χώρα 

Ειςαγωγζσ ςε 
τονουσ 

Ειςαγωγεσ ςε 
αξία 1000€ 

Ειςαγωγεσ ςε 
αξία        1000€ 

Μεταβολι 
2014/2013 ςε € 

1 Ιταλία 562196,7 888.692 944.446 -5,90% 
2 Γαλλία 260033,9 762.254 717.032 6,31% 
3 Ιςπανία 364409,8 367.996 415.007 -11,33% 
4 ΘΠΑ 47584,5 90.674 92.856 -2,35% 
5 Νοτιοσ Αφρικι 84146,4 86.136 97.302 -11,48% 
6 Χιλθ 49606,5 65.458 76.550 -14,49% 
7 Αυςτρία 30352,4 61.433 55.506 10,68% 
8 Αυςτραλία 38898,4 51.042 58.061 -12,09% 
9 Πορτογαλία 17671,4 39.565 39.595 -0,08% 
10 Ελλάδα 11491,9 21.560 25.390 -15,08% 
11 ΠΓΔΜ 30715,7 15.408 15.325 0,54% 
12 Αργεντινι 6566,3 15.313 12.793 19,70% 
13 Νζα Ηθλανδία 3537,2 13.290 13.975 -4,90% 
14 Ουγγαρία 13295,1 13.108 13.618 -3,75% 
15 Ελβετία 387,4 2.495 2.276 9,62% 
16 Ουκρανία 783,5 2.207 3.068 -28,06% 

  Πθγι: Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2015  

 Ειςαγωγζσ Γερμανίασ Δαςμολογικι Κλάςθ 220429- Άλλα κραςιά ςε δοχεία με περιεχόμενο άνω 

των >2l 

ε όρουσ αξίασ, το μερίδιο των ειςαγωγϊν οίνου ςε δοχεία άνω των 2 λίτρων το 2014 παρουςίαςε 
μείωςθ -16% ςε ςχζςθ με το 2013  ενϊ όπωσ φαίνεται και από τθν παρακάτω ανάλυςθ το μεγαλφτερο 
μζροσ των ειςαγωγϊν τθσ Γερμανίασ το χρονικό διάςτθμα 2014 αφορά ςε όρουσ αξίασ κραςία τθσ δαςμ. 
Κλάςθσ 220421, δθλαδι άλλα κραςιά ςε δοχεία με περιεχόμενο μικρότερο των <=2l, όπου ανιλκε ςε 
1.616.170.000 παρουςιάηοντασ αφξθςθ 2% ςε ςχζςθ με τθν αντίςτοιχθ χρονικι περίοδο παρλεκόντοσ ζτουσ.  

Όπωσ φαίνεται και από τον παρακάτω πίνακα, θ Ελλάδα κατζχει τθν 15θ κζςθ ςτισ ειςαγωγζσ τθσ 
Γερμανίασ ςε κραςία ςε δοχεία με περιεχόμενο >2l, ενϊ κατζχει τθν 10θ κζςθ ςτισ  προμθκεφτριεσ χϊρεσ 
κραςιοφ ςε δοχεία ζωσ 2 λίτρα. 
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Δαςμολογικι κλάςθ 220429: Άλλα κραςιά ςε δοχεία με περιεχόμενο >2l 

Ειςαγωγζσ 
οίνου  

2013 2014 Μεταβολι 

ε αξία 1000€ 619.901 521.017 -16% 

ε βάροσ 
τονουσ  

841.864,1 884.802,9 5,1% 

                    Πθγι: Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2015         
Μεγάλο τμιμα των ειςαγωγϊν κραςιοφ (ςε δοχεία άνω των 2 λίτρων) προζρχεται από τθν Ιταλία, Ιςπανία 
και Γαλλία.  

Δαςμολογικι κλάςθ 220429: Άλλα κραςιά ςε δοχεία με περιεχόμενο >2l 

Ειςαγωγζσ ε αξία 1000 € 

1 Ιταλία 149.489 

2 Γαλλία 107.250 
3 Ιςπανία 100.955 
4 Νότιοσ Αφρικι 38.838 
5 Χιλι 28.218 
6 Αυςτραλία 23.278 
7 ΘΠΑ 21.974 
8 ΠΓΔΜ 14.955 
9 Ουγγαρία 11.782 

10 Νζα Ηθλανδία 5.730 
11 Αυςτρία 5.668 
12 Αργεντινι 4.315 
13 Πορτογαλία 4.177 
14 Ρουμανία 1.313 
15 Ελλάδα 1.280 

      Πθγι: Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2015 

 Ειςαγωγζσ  Γερμανίασ Δαςμολογικι Κλάςθ 220421 Άλλα κραςιά ςε δοχεία με περιεχόμενο <=2l 

2014 

Όπωσ φαίνεται και από τον παρακάτω πίνακα το μεγαλφτερο μζροσ των ειςαγωγϊν οίνου τθσ Γερμανίασ 

αφορά το ανωτζρω χρονικό διάςτθμα κραςιά τθσ δαςμολογικισ κατθγορίασ 220421 που αφορά κραςιά ςε 

δοχεία με περιεχόμενο μικρότερο των 2 λίτρων. Θ χϊρα μασ κατζχει τθ 10θ κζςθ ςτθν κατθγορία αυτι. 

Δαςμολογικι κλάςθ 220421: Άλλα κραςιά ςε δοχεία με περιεχόμενο <=2l 

Ειςαγωγζσ 
οίνου 

2013 2014 Μεταβολι 

ε αξία 1000€ 
1.584.615 1.616.170 

2% 

ε βάροσ 
τονουσ 

599.482,6 568.984,1 
-5% 

                    Πθγι: Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2015  
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Δαςμολογικι 220421: Άλλα κραςιά ςε δοχεία με περιεχόμενο <=2l 

 Διζαγωγέρ 
Βάπορ ζε 

ηόνοςρ 
Αξία ζε 1000 € 

1 Θηαλία 248271,5 665.945 

2 Γαλλία 120865,4 425.785 

3 Θζπανία 82123,3 201.276 

4 ΗΠΑ 23145,2 68.643 

5 Αςζηπία 22580,2 53.524 

6 Νόηιορ Αθπική 18703,1 46.904 

7 Φιλή 12679,9 37.223 

8 Ποπηογαλία 11880,4 35.341 

9 Αςζηπαλία 8470,3 27.505 

10 Ελλάδα 10046 20.251 

11 Απγενηινή 2954,8 10.979 

12 Νέα Ζηλανδία 1353,6 7.530 

13 Ελβεηία 369,1 2.383 

14 Τοςπκία 504,4 1.379 

15 Δανία 393,1 1.284 

Πηγή: Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2015 

II. Ειςαγωγζσ οίνου Γερμανίασ – Είδοσ κραςιοφ 

Σο μεγαλφτερο μζροσ των ειςαγωγϊν οίνου τθσ Γερμανίασ, τόςο ςε ποςότθτα, όςο και ςε αξία, αφορά 
ειςαγωγζσ ερυκρών οίνων: ςυγκεκριμζνα το 50% τθσ αξίασ και το 46% τθσ ποςότθτασ των γερμανικϊν 
ειςαγωγϊν (μθ αφρϊδουσ οίνου) αφορά ερυκροφσ οίνουσ. 

χεδόν το 40% τθσ αξίασ και το 20,4% τθσ ποςότθτασ των ειςαγωγϊν μθ αφρϊδουσ οίνου αφορά κραςιά 
ΠΟΠ / ΠΓΕ (Quality wine, Qualitätswein), ενϊ το μεγαλφτερο μζροσ των ειςαγωγϊν αφορά άλλουσ οίνουσ. 
Θ ςχζςθ αυτι ιςχφει τόςο για τισ ειςαγωγζσ ερυκρϊν, όςο και για τισ ειςαγωγζσ λευκϊν οίνων. 
 

Ειςαγωγζσ ςε ποςότθτα, όγκο, είδοσ τελικά ςτοιχεία 2012/2013  
 2012 2013 Μεταβολι 13/12 

 Αξία ε χιλ. 

€ 

Ποςότθτα ςε 

εκατόλιτρα 

Σιμι 

€/εκατό

λιτρο 

Αξία ε χιλ. 

€ 

Ποςότθτα ςε 

εκατόλιτρα 

Σιμι 

€/εκατόλ

ιτρο 

Αξία ε 

χιλ. € 

Ποςότθτα 

Λευκόσ Οίνοσ 595.000 6.054.000 98 702.000 6.326.000 111 17,9 4,5 

ΠΟΠ/ΠΓΕ/ Quality 

wine 

185.000 809.000 229 196.000 834.000 235 5,9 3,1 

Λευκοί άλλοι 410.000 5.244.000 78 506.000 5.492.000 92 23,4 4,7 

Ερυκρόσ οίνοσ 1.166.000 7.073.000 165 1.214.000 6.810.000 178 4,1 -3,7 

ΠΟΠ/ΠΓΕ/ Quality 

wine 

527.000 1.891.000 279 548.000 1.841.000 298 4,0 -2,6 

Ερυκροί άλλοι 640.000 5.182.000 123 666.000 4.969.000 134 4,2 -4,1 

φνολο 1.761.000 13.127.000 134 1.916.000 13.136.000 146 8,8 0,1 

ΠΟΠ/ΠΓΕ φνολο 712.000 2.700.000 264 744.000 2.675.000 278 4,5 -0,9 

Άλλα κραςιά 

ςφνολο 

1.050.000 10.427.000 101 1.172.000 10.461.000 112 11,7 0,3 

Οίνοι λικζρ ςφνολο 24.000 75.000 317 24.000 69.000 344 0,7 -7,2 

Port, Sherry, Tokay 23.000 63.000 357 23.000 62.000 369 1,4 -1,7 
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Άλλοι οίνοι λικζρ 1.000 12.000 97 1.000 7.000 134 -13,8 -37,6 

Αρωματικοί οίνοι 31.000 240.000 129 38.000 293.000 131 24,0 22,2 

Αφρώδεισ οίνοι 

φνολο 

363.000 719.000 505 339.000 710.000 478 -6,5 -1,2 

αμπάνια 154.000 79.000 1.964 132.000 72.000 1.833 -14,2 -8,0 

Άλλοι αφρώδεισ 

οίνοι 

131.000 404.000 325 133.000 416.000 319 1,1 3,1 

Οίνοσ με CO2 πίεςθ 

min. 3 bar 

77.000 236.000 326 74.000 221.000 334 -4,1 -6,3 

Αφρώδεισ οίνοι/ 

Carbonated wine 

129.000 647.000 199 128.000 625.000 205 -0,6 -3,4 

φνολο οίνων 2.308.000 14.807.000 156 2.445.000 14.833.000 165 6,0 0,2 

Πθγι: Statistischen Bundesamtes-Deutschen Weininstitutes 
 

Ειςαγωγζσ χφμα κραςιοφ 

Οι ειςαγωγζσ χφμα κραςιοφ τείνουν επίςθσ να αυξάνονται, προςφζροντασ ευκαιρίεσ ςε προμθκευτζσ 

υψθλοφ όγκου και χαμθλοφ κόςτουσ χφμα κραςιοφ ιδιαίτερα από τθ Ν.Αφρικι ι τθ Χιλι.  Οι προμθκευτζσ 

χφμα κραςιοφ ςτοχεφουν ςε discounter ι ςοφπερ μάρκετ, μζςω τοπικϊν ειςαγωγζων όπωσ κα αναπτυχκεί 

κατωτζρω.  

IΙΙ. Εξαγωγζσ οίνου Γερμανίασ-Χώρεσ προοριςμοφ 

Οι εξαγωγζσ οίνου τθσ Γερμανίασ αυξικθκαν το 2013  ςε αξία κατά 3,8% ςε ςχζςθ με τθν προθγοφμενθ 

χρονιά , ενϊ μειϊκθκαν ςε ποςότθτα προςεγγίηοντασ τα 1.3 hl (-0,9%). Σο μεγαλφτερο μζροσ των εξαγωγϊν 

αφορά οίνουσ ποιότθτασ (Qualitätswein, Prädikatswein) που εξάγονται κατά κφριο λόγο εμφιαλωμζνοι. 

 Γερμανικζσ Εξαγωγζσ ςε ποςότθτα, όγκο, χρώμα, ςτοιχεία  2012/2013 

 
Όπωσ φαίνεται και από τον παραπάνω πίνακα, το μεγαλφτερο μζροσ των εξαγωγϊν αφορά κατά κφριο λόγο 

λευκοφσ οίνουσ.  Κυριότερεσ χϊρεσ προσ τισ οποίεσ κατευκφνκθκαν οι εξαγωγζσ ιταν οι ΘΠΑ με περίπου ¼ των 

ςυνολικϊν εξαγωγϊν να κατευκφνονται προσ αυτιν, αλλά και οι ςκανδιναβικζσ χϊρεσ (15% των ςυνολικϊν 

   2012     2013    Μεταβολι 12/13 
 

                  

  Αξία  Ποςότθτα    Αξία  ποςότθτα       
 

  1.000 €  hl  €/hl  1.000 €  hl  €/hl % % 
 

 

Qualitätswein / 
274.000 1.016.000 270 272.000 962.000 283 -0,8 -5,2  

 
 

                
 

 

Άλλοι οίνοι 47.000 290.000 163 62.000 331.000 186 30,4 14,5 
 

 

 

Εμφιαλωμζνοσ οίνοσ 294.000 1.099.000 267 307.000 1.117.000 275 4,6 1,6 
 

 

 

Μθ εμφιαλωμζνοσ οίνοσ 28.000 206.000 135 26.000 177.000 149 -4,7 -13,9 
 

 

 

Λευκόσ οίνοσ 288.000 1.166.000 247 295.000 1.131.000 261 2,3 -3,0 
 

 

 

Ερυκρόσ οίνοσ 33.000 140.000 238 39.000 163.000 239 16,9 16,6 
 

 

 

φνολο 321.000 1.305.000 246 334.000 1.294.000 258 3,8 -0,9 
 

Πθγι: Statistisches Bundesamt Deutsche WeinInstitut 
                  



15 
 

εξαγωγϊν) ςτισ οποίεσ εξάγεται όχι μόνο το γνωςτό Riesling,  αλλά και άλλεσ λευκζσ ποικιλίεσ όπωσ το Pinot Noirs, 

ενϊ θ Ολλανδία ζδειξε επίςθσ κετικά δείγματα και απορρόφθςε 12% των ςυνολικϊν εξαγωγϊν που αναλογεί ςε 

αφξθςθ 14% ςε ςχζςθ με το παρελκόν ζτοσ (βλ. παρακάτω πίνακα).  

φμφωνα με ςτατιςτικά ςτοιχεία τθσ ϋΕνωςθσ Γερμανϊν Εξαγωγζων κραςιοφ- Verband Deutscher 
Weinexporteure e.V.το 2013, το 74% των εξαγωγϊν κραςίου αφοροφςε Οίνουσ Ποιότθτασ Qualitätswein και το 26% 
άλλα είδθ οίνου. Σο μεγαλφτερο επίςθσ ποςοςτό 87% αφοροφςε λευκοφσ οίνουσ και το 13% ερυκροφσ οίνουσ. Σζλοσ 
το 86% ιταν εμφιαλωμζνοι όινοι και το 14% κραςί ςε χφμα μορφι. 

φμφωνα με το Ινςτιτοφτο Γερμανικοφ Οίνου Deutsche Weine, οι Γερμανοί εξαγωγείσ κραςιοφ ζχουν 

ςθμειϊςει τισ υψθλότερεσ μζςεσ τιμζσ πϊλθςθσ ςτισ Αςιατικζσ αγορζσ, ιδιαίτερα ςτισ αγορζσ τθσ Ιαπωνίασ, τθσ Κίνασ 

και του Χονγκ Κονγκ. Παρά το γεγονόσ ότι οι τρεισ αυτζσ χϊρεσ αντιπροςωπεφουν μόνο το 5,6% του ςυνολικοφ όγκου 

των εξαγωγϊν, ςυνζβαλαν με πάνω από 9% τθσ ςυνολικισ αξίασ των εξαγωγϊν με μζςθ τιμοφ λίτρου 4.33 €.  

Εξαγωγζσ οινοφ Γερμανίασ  2000-2013 

Jahr / Year Ποςότθτα hl Αξία ςε 1.000 € 

2013 1.294.000 334.000 

2012 1.305.000 321.000 

2011 1.435.000 341.000 

2010 1.715.000 355.000 

2009 2.068.000 399.000 

2008 2.231.000 434.000 

2007 1.924.000 385.000 

2006 1.865.000 361.000 

2005 1.721.000 314.000 

2004 1.897.000 307.000 

2003 2.159.000 341.000 

2002 1.932.000 294.000 

2001 1.902.000 280.000 

2000 1.996.000 276.000 

Πθγι: Statistischen Bundesamtes - Deutschen Weininstitutes 
 

Πορεία Εξαγωγών οινοφ Γερμανίασ  2000-2013 

 
           Πθγι: Statistischen Bundesamtes - Deutschen Weininstitutes 

 
Θ προςεκτικι μελζτθ τθσ πορείασ των γερμανικϊν εξαγωγϊν κραςιοφ δείχνει ξεκάκαρα πόςο δφςκολο είναι 

να επανακτθκεί το χαμζνο μερίδιο αγοράσ μετά το 2008. Παρά τθν αφξθςθ του μζςου όρου τιμϊν πϊλθςθσ το 2013,  
δεν κατζςτθ εφικτό ακόμα να αντιςτακμίςουν οι ςυνζπειεσ  τθσ παγκόςμιασ οικονομικισ κρίςθσ του 2008/2009 και 
του εξαιρετικά μικροφ τρφγου του 2010. 

V. Κύκλοσ εργαςιών οινοποιίασ 2013-2014 

Οπωσ προανεφζρκθ τα Γερμανικά κραςιά παρουςιάηουν ιςχυρι ηιτθςθ εντόσ τθσ χϊρασ. Σο 2013, ο όγκοσ  
πωλιςεων των γερμανικϊν κραςιϊν αυξικθκε κατά 2,5% ςε ςχζςθ με το περαςμζνο ζτοσ ενϊ θ αξία των πωλιςεων 
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παρζμεινε ςτακερι. Εν αντικζςει, ο όγκοσ πωλιςεων ξζνων κραςιϊν  μειϊκθκε.  Ωσ εκ τοφτου, οι ςυνολικζσ πωλιςεισ 
κραςιοφ ςτθ Γερμανία μειϊκθκαν κατά 2,3% και θ δαπάνθ κατανάλωςθσ κατά -1,4%.  

υγκεκριμζνα οι πωλιςεισ κραςιοφ ςτθ Γερμανία το 2013, είχαν ωσ αποτζλεςμα, τα εγχϊρια κραςιά να είναι  
ςε κζςθ να αυξιςουν το μερίδιο αγοράσ τουσ ςε όγκο  46% και τισ πωλιςεισ (52%).  Αυτό οφείλεται ςτισ καλζσ χρονιζσ 
του 2011 και 2012, που βοικθςαν τουσ γερμανοφσ οινοπαραγωγοφσ  να ανακτιςουν το μερίδιο τθσ αγοράσ που 
ζχαςαν από αλλοδαποφσ ανταγωνιςτζσ μετά τισ δφςκολεσ ςυνκικεσ τθσ αγοράσ που προκλικθκαν από τθν πολφ 
μικρι ςοδειά του 2010. Ωςτόςο, δεδομζνων των μικρϊν αποδόςεων του 2013 - κάτω από επτά τοισ εκατό – οι 
Γερμανοί οινοπαραγωγοί αντιμετωπίηουν μια πρόκλθςθ να διατθριςουν το μερίδιο τθσ αγοράσ που μόλισ κατάφεραν 
να επανακτιςουν. 

φμφωνα με ςτοιχεία του Γερμανικοφ Ινςτιτοφτου Οίνου (DWI), το 2014 οι καταναλωτζσ κραςιοφ αγόραςαν 
λιγότερο κραςί από πζρυςι, ωσ εκ τοφτου μειϊκθκε θ ποςότθτα κατά 2,4% και θ αξία των αγορϊν οίνου, κατά 1%. 
Αυτό προκφπτει ςφμφωνα με τθν εταιρεία ερευνϊν  GfK για τθν αγορά οίνου, θ οποία διεξάγεται κάκε χρόνο για 
λογαριαςμό του Γερμανικοφ Ινςτιτοφτου Οίνου-DWI. Σο μερίδιο αγοράσ των γερμανικϊν κραςιϊν μειϊκθκε λόγω 
πτϊςθσ  των πωλιςεων κατά μία ποςοςτιαία μονάδα ςτο 45%. 
 Ζτςι, τα γερμανικά κραςιά εξακολουκοφν να είναι ο αδιαμφιςβιτθτοσ θγζτθσ τθσ αγοράσ τθσ Γερμανίασ, 
ακολουκοφμενα από τθ Γαλλία, με μερίδιο 15%, Ιταλία 14% και τθν Ιςπανία 8%. 
φμφωνα με τθ διευκφντρια του Γερμανικοφ Ινςτιτοφτου Οίνου (DWI), κα Reule «Θ μείωςθ των πωλιςεων είχε 
προβλεφκεί λόγω τθσ κάτω του μζςου όρου ςυγκομιδισ του τρφγου του 2013. Ενοφτοισ λόγω τθσ ποιότθτασ και καλισ 
ποιότθτασ ςτθ ςυγκομιδι του παρελκόντοσ ζτουσ (2014) αναμζνεται να ξαναποκτθκεί το χαμζνο μερίδιο αγοράσ το 
2015». 

VII. Κανάλια Διανομισ οινου ςτθ γερμανικι αγορά – Χαρακτθριςτικά τθσ αγοράσ. 

i) Αλυςίδεσ οφπερ Μάρκετ - Ειςαγωγείσ 

Αν και υπάρχουν αρκετζσ μικρζσ ειςαγωγικζσ εταιρείεσ που εξειδικεφονται ςτθν ειςαγωγι κραςιϊν,  ο μεγαλφτεροσ 

όγκοσ εμπορίου κραςιοφ ςτθ Γερμανία γίνεται μζςω των  discounters και των supermarkets (Aldi, Lidl, Rewe Group 

(e.g. Penny supermarkets), Edeka Group (π.χ. Netto supermarkets) και Metro Group (π.χ. Real supermarkets) που 

αντιπροςωπεφουν περιςςότερο από 60% των πωλιςεων κραςιοφ. θμαντικόσ όγκοσ εμπόριου του κραςιοφ  

βρίςκεται και  ςτα χζρια των λίγων μεγάλων ειςαγωγζων όπωσ Hawesko, Schenk, Mack & Schühle, Όουεν / Teck, tophi 

και Racke Eggers & Franke (Meininger του WBI, 2013). Επιπλζον, τα τελευταία χρόνια, οι Γερμανοί αγοραςτζσ 

ειςάγουν όλο και περιςςότερο χφμα κραςί. Αυτό οδθγεί ςε ζνα υψθλότερο βακμό εξάρτθςθσ από τουσ αγοραςτζσ, 

που με τθ ςειρά του αυξάνει τουσ κινδφνουσ και οδθγεί ςε μια πιο ςκλθρι διαπραγματευτικι κζςθ.  Θ κυρίαρχθ κζςθ 

των εμπόρων/ειςαγωγζων και θ τάςθ του υψθλοφ όγκου εμπορίου από τα discounter αναμζνεται να παραμείνει 

αναλλοίωτθ τα επόμενα χρόνια. Οι εξειδικευμζνοι ειςαγωγείσ προςπακοφν να ανοίξουν τθν πελατειακι τουσ βάςθ, 

ενϊ παρουςιάηουν μία πιο ελκυςτικι ποικιλία ςε ςφγκριςθ με τα ςοφπερ μάρκετ και ζχουν καινοτόμο πελατειακι 

προςζγγιςθ.  Επιπλζον ςε αντίκεςθ με τα discounters και τα  supermarkets, επενδφουν ςε μεγάλο βακμό ςτισ online 

πωλιςεισ προκειμζνου να προςελκφςουν νζουσ πελάτεσ.  Θ καλφτερθ επιλογι για ζναν προμθκευτι κραςιοφ είναι 

μζςω ζνoσ ειςαγωγζα, προκειμζνου να μετριαςτεί ο κίνδυνοσ. Μακροπρόκεςμα, ευκαιρίεσ μποροφν όλο και 

περιςςότερο να βρεκοφν για χαμθλοφ όγκου προμθκευτζσ, μζςω εξειδικευμζνων λιανοπωλθτϊν  που επενδφουν ςε 

νζα πελατεία και ςε πωλιςεισ online (κραςιά ποιότθτοσ, ΠΟΠ κλπ).  

ii) Πωλιςεισ Online  
φμφωνα με αναλυτζσ του τομζα βραχυπρόκεςμα οι online πωλιςεισ κραςιοφ κα παραμείνουν χαμθλζσ. 

Μεγάλοι λιανοπωλθτζσ ςτο διαδίκτυο όπωσ θ Amazon  δεν ζχουν κατάφερει να ειςζλκουν ςτθν αγορά του οίνου με 
ουςιαςτικό τρόπο. Παρόλα αυτά οι online πωλιςεισ ζχουν τθ δυνατότθτα να αποτελζςουν ςθμαντικό κανάλι 
διανομισ κραςιϊν. τισ περιςςότερεσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ οι λιανοπωλθτζσ κραςιοφ offline κακοδθγοφν, 
χρθςιμοποιϊντασ τα ίδια κανάλια διανομισ τόςο για τισ  
offline, όςο και για τισ online πωλιςεισ. Ωςτόςο, ςτθ Γερμανία, όπου κυριαρχοφν οι discounters οι καταναλωτζσ δεν 
είναι  διατεκειμζνοι να πλθρϊςουν τθν αυξθμζνθ τιμι των 
online πωλιςεων. Σθν εξζλιξθ τθσ online αγοράσ κακοδθγοφν εταιρείεσ όπωσ θ Hawesko http://www.hawesko.de.  
 

iii) Discounter stores 
Σα εκπτωτικά καταςτιματα (Discounters) ωκοφν μόνιμα τισ τιμζσ προσ τα κάτω.  

http://www.hawesko.de/
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Θ κυρίαρχθ τάςθ των discounters  ςτθ γερμανικι αγορά αςκεί ιςχυρι επίδραςθ ςτα ςθμεία των τιμϊν  για το χαμθλό 
και μεςαίο τμιμα. Για παράδειγμα ο μζςοσ όροσ τιμϊν κραςιοφ ςτα γερμανικά discounters είναι 60% χαμθλότεροσ 
από ότι ο μζςοσ όροσ τιμϊν ςτα βρετανικά discounters και 40% χαμθλότερα ςε ςχζςθ με τα Ολλανδικά αντίςτοιχα 
χαμθλοφ κόςτουσ supermarkets. Σα  discounters αντιπροςωπεφουν ςιμερα το 55% τθσ αγοράσ. Πωλοφν πρωτίςτωσ τα 
δικά τουσ εμπορικά ςιματα, το οποίο αφινει ουςιαςτικά μόνο το 45% τθσ αγοράσ για τα επϊνυμα κραςιά των 
παραγωγϊν και των εμπόρων.  
 

Θ ανάπτυξθ μιασ επιτυχθμζνθσ μάρκασ απαιτεί τθν κατάλλθλθ τοποκζτθςθ του κραςιοφ ςτθν αγορά, ενϊ 
απαραίτθτθ κεωρείται θ διαφοροποίθςθ από τουσ ανταγωνιςτζσ προβάλλοντασ τα πλεονεκτιματα του. Πολφ 
ςθμαντικό ρόλο παίηει και θ ςυμμετοχι ςε διαγωνιςμοφσ κραςιοφ, όπωσ Mundus Vini(http://www.mundusvini.de)  ι 
Berliner Wein Trophy (http: //www.berliner-wein-trophy.de Θ γερμανικι αγορά οίνου δεν υπζφερε τόςο πολφ από 
τθν οικονομικι κρίςθ, όπωσ πολλζσ άλλεσ ευρωπαϊκζσ αγορζσ. Οι καταναλωτζσ είχαν εμπιςτοςφνθ ςτθν οικονομία 
τουσ και ςυνζχιςςαν να καταναλϊνουν περίπου μερίδιο 20% (εκτόσ ςπιτιοφ) αντί τθσ μετάβαςθσ ςτθ φκθνότερθ 
εναλλακτικι λφςθ κατανάλωςθσ κραςιοφ ςτο ςπίτι.  Ωσ εκ τοφτου, οι πωλιςεισ ςε εςτιατόρια, ξενοδοχεία, μπαρ κλπ 
παρζμειναν ςχετικά ιςχυρζσ με ιςχυρό πάντωσ ανταγωνιςμό από τα discounters και τισ προςφορζσ ιδιωτικισ ετικζτασ. 

VIII. Ιδιωτικι ετικζτα ςτθ γερμανικι αγορά 

Διαφοροποίθςθ ςε ιδιωτικζσ ετικζτεσ 
Οι ζμποροι λιανικισ πϊλθςθσ αναμζνεται πάντωσ όλοζνα και περιςςότερο να διακζτουν ςτθν αγορά προιόντα 
ιδιωτικισ ετικζτασ. υνικωσ, οι ιδιωτικζσ ετικζτεσ αναφζρονται ςτο όνομα του λιανοπωλθτι ι δεν αναγράφουν 
κανζνα εμπορικό ςιμα. Οι ζμποροι λιανικισ πϊλθςθσ ωσ επί το πλείςτον τοποκετοφν αυτά τα κραςιά ιδιωτικισ 
ετικζτασ, τα οποία ςυχνά περιζχουν ςχετικά φτθνό χφμα κραςί, ςτο κατϊτερο τιμολογιακά τμιμα τθσ αγοράσ. Εκτόσ 
από αυτά τα φτθνά ιδιωτικισ ετικζτασ κραςιά, οι λιανοπωλθτζσ παράγουν επίςθσ premium κραςιά ιδιωτικισ ετικζτασ 
και ιδιωτικζσ ετικζτεσ που φζρουν άλλο όνομα από αυτό του λιανοπωλθτι ςτθν εμπρόςκια ετικζτα.  τθν περίπτωςθ 
αυτι, οι λιανοπωλθτζσ δθμιουργοφν εμπορικό ςιμα το οποίο δεν πρζπει να αναγνωρίηεται από τουσ καταναλωτζσ ωσ 
εμπορικό ςιμα (δθλαδι ιδιωτικισ ετικζτασ) του λιανοπωλθτι. Μόνο θ ετικζτα ςτο πίςω μζροσ του μπουκάλιου 
αναφζρει τον λιανοπωλθτι, (π.χ. Lidl) κακϊσ αυτόσ είναι ο κάτοχοσ  του εμπορικοφ ςιματοσ. 
Οι λιανοπωλθτζσ ςταδιακά αναμζνεται να πάρουν τον ζλεγχο του branding των κραςιϊν, κακϊσ θ ςτρατθγικι αυτι 
τουσ προςφζρει αρκετά πλεονεκτιματα. Πρϊτα απ 'όλα,τουσ δίνει μεγαλφτερο ζλεγχο πάνω ςτισ αλυςίδεσ 
εφοδιαςμοφ, επειδι μποροφν να αλλάηουν προμθκευτζσ, αν χρειαςτεί. Δεφτερον, οι λιανοπωλθτζσ ςταδιακά κτίηουν 
αξία με το branding αποςκοπϊντασ ςτθν ςταδιακι δθμιουργία ιςχυρϊν εμπορικϊν ςθμάτων ςτθν ςυνείδθςθ του 
καταναλωτι.. 

Δ. Ειςαγωγέσ- Εξαγωγέσ οίνου Ελλάδοσ-Γερμανίασ 2014 

φμφωνα με ςτατιςτικά ςτοιχεία τθσ Γεπμανικήρ Σηαηιζηικήρ Υπηπεζίαρ Statistisches Bundesamt, οι εξαγωγζσ οίνου 

τθσ χϊρασ μασ προσ τθ Γερμανία το 2014 παρουςίαςαν μείωςθ -15% ςε ςχζςθ με το 2013 και ανιλκαν ςε όρουσ αξίασ 

ςτα 21,56 εκ €  από 25,39 εκ € (μείωςθ -15%) ενϊ θ εξαγόμενθ ποςότθτα ςθμείωςε επίςθσ μείωςθ -23%. Όςον αφορά 

ςτισ ειςαγωγζσ μασ παρουςίαςαν αυτζσ κεαματικι αφξθςθ 106,7% και ανιλκαν ςε 3,74εκ.€, ενϊ αυξικθκε και θ 

ειςαγόμενθ ποςότθτα κατά 40,8%. ε κάκε περίπτωςθ βζβαια οι εξαγωγζσ μασ ςτο προϊόν αυτό υπεκαλφπτουν τισ 

ειςαγωγζσ μασ και το εμπορικό ιςοηφγιο παραμζνει ςτακερά πλεοναςματικό. 

Ειζαγωγέρ-Εξαγωγέρ Ελλάδαρ-Γεπμανίαρ 2014 

Δαζμολογική κλάζη 2204: Κπαζιά από νωπά ζηαθύλια. Μούζηορ ζηαθςλιών 

Σε 1000 € 2012 2013 2014 Μεηαβολή 

Δλληνικέρ 
Διζαγωγέρ 

1.770 1.812 3.747 106,7% 

Δλληνικέρ 
Δξαγωγέρ 

24.657 25.390 21.560 -15% 

Διζαγωγερ 
Ποζοηηηα (ζε 

ηόνοςρ) 
829,9 817 1151,1 40,8% 

Δξαγωγερ 
Ποζόηηηα (ζε 

ηόννοςρ) 
14829,6 14936,2 11491,9 -23% 
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Πηγή: Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2015 

 
Γαζμολογική κλάζη 220421 : Άλλα κπαζία ζε δοσεία με πεπιεσομενο  <= 2 L (εκηορ αθπώδοςρ οίνος) 

 2013 2014 Μεηαβολή 

Ελληνικέρ Εξαγωγέρ ζε αξία 1000€ 24.305 20.251 -16,6% 

Πηγή: Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2015 

Το μεγαλύηεπο μέπορ ηων ελληνικών εξαγωγών κπαζιών αθοπά ηην εξαγωγή κπαζιών ζε δοσεία μέσπι 2 
λίηπα.  
 
Γαζμολογική κλάζη 220429 Άλλα κπαζία ζε δοσεία με πεπιεσομενο  > 2 L (εκηορ αθπώδοςρ οίνος) ζε αξία € 

 2013 2014 Μεηαβολή 

Δλληνικέρ Δξαγωγέρ 
ζε 1000€ 1.061 

1.280 20,6% 

Πηγή: Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2015 
 
Το  2014 αξιοζημείωηη είναι η αύξηζη ζε αξία ηων ελληνικών εξαγωγών κπαζιών ζε δοσεία με πεπιεσόμενο 
άνω ηων 2 λίηπων καηά 20%.  
 
Γαζμολογική κλάζη 220410 Κπαζιά αθπώδη 
 

 
Αξία ζε 1000 

2012 2013 2014 Μεηαβολή 2014/2013 

Διζαγωγέρ 348 420 547 

 

30,2% 

Δξαγωγέρ 29 23 28 21,7% 

Πηγή: Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2015 
 
Σηην καηηγοπία αςηή οι ειζαγωγέρ μαρ ςπεπκαλύπηοςν ηιρ εξαγωγέρ μαρ και ηο  2014 παποςζίαζαν αύξηζη 
30,2%, αλλά και οι ελληνικέρ εξαγωγέρ ζηην καηηγοπία αςηή παποςζίαζαν αύξηζη 21,7%. 
 

 
*θμειώνεται ότι κατα τθν εκπόνθςθ τθσ εν λόγω μελζτθσ χρθςιμοποιικθκαν αποκλειςτικά ςτατιςτικά ςτοιχεία 
που αντλικθκαν από τθν Γερμανικι τατιςτικι Αρχι-Statistisches Bundesamt 2015 
 

 

Ε. Είςοδοσ ςτην αγορά τησ Γερμανίασ 
Market entry-Είςοδοσ ςτθν αγορά τθσ Γερμανίασ 

Σο μεγάλο μζγεκοσ τθσ γερμανικισ αγοράσ προςελκφει πολλοφσ νζουσ οινοπαραγωγοφσ. Επιπλζον, θ αγορά 
είναι ςχετικά ανοιχτι ςε ξζνα κραςιά. Παρά τθ μεγάλθ εγχϊρια παραγωγι, οι καταναλωτζσ είναι ανοιχτοί ςε κραςιά 
εκτόσ Γερμανίασ. Αυτό προςφζρει ευκαιρίεσ ςε προμθκευτζσ, οι οποίοι επιδιϊκουν να ειςζλκουν ςτθν ευρωπαϊκι 
αγορά. Σο νότιο τμιμα τθσ Γερμανίασ με τθν ιςχυρι παραγωγι κραςιοφ  αποτελεί εξαίρεςθ ςε αυτόν τον κανόνα. Οι 
νεοειςερχόμενοι κα αντιμετωπίςουν μεγαλφτερθ δυςκολία να ειςζλκουν ςτθν αγορά αυτι 

Listing fees 
Οι ειςαγωγείσ αποτελοφν κατόπιν αυτϊν το  κατάλλθλοτερο κανάλι διανομισ για τουσ εξαγωγείσ. Σα  οφπερ 

Μάρκετ ςτθ Γερμανία χρεϊνουν υψθλζσ τιμζσ για να τοποκετιςουν ςτα ράφια τουσ νζα προϊόντα. Θ απευκείασ 
πϊλθςθ εμφιαλωμζνου κραςίοφ ςε ςοφπερ μάρκετ κεωρείται δφςκολθ, λόγω του υψθλοφ τθσ κόςτουσ (high listing 
fees). χμφωνα με ειδικοφσ το κόςτοσ αυτόσ μπορεί να ανζλκει μεταξφ 24-28% τθσ λιανικισ τιμισ τθσ φιάλθσ. 
Αυτά τα τζλθ πάντωσ μποροφν να δϊςουν πρόςβαςθ ςε ράφια ςοφπερ μάρκετ, κάτι το οποίο μπορεί να αποβεί 
επικερδζσ ςτο χαμθλότερο επίπεδο τιμισ (low priced volume segment), ςφμφωνα πάντα με τουσ ίδιουσ αναλυτζσ.  

Θ αγορά των ροηζ κραςιϊν είναι πιο προςιτι. τα ράφια τουσ, οι ζμποροι ςυχνά δεν ταξινομοφν ροηζ κραςί 
ανά χϊρα, όπωσ ςυνθκίηεται με τα λευκά και τα κόκκινα. Οι νεοειςερχόμενοι μποροφν να επωφελθκοφν από τθν 
τάςθ αυτι.  
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Φορολόγθςθ 
Σο κραςί παραμζνει απαλλαγμζνο από φόρο κατανάλωςθσ. Θ Γερμανία αποκαρρφνει τθν κατανάλωςθ 

αλκοόλ μζςω τθσ φορολογίασ τθσ κατανάλωςθσ. Παρ 'όλα αυτά, θ Γερμανία δεν αποκαρρφνει τθν κατανάλωςθ 
κραςιοφ τόςο ζντονα όςο τθν κατανάλωςθ π.χ. των Alcopop(αναψυκτικά με αλκοόλ). Σα Alcopop είναι ζνασ 
δθμοφιλισ όροσ για να περιγραφεί ςυνδυαςμοφσ ποτϊν με αλκοόλ με ροφμι κλπ που είναι ιδιαίτερα δθμοφιλι ςε 
νζουσ καταναλωτζσ. Θ κατανάλωςθ κραςιοφ απαλάςςεται ακόμα και από φορολογικοφσ δαςμοφσ. θμειϊνεται όμωσ 
ότι το αφρϊδεσ κραςί- ποτά με βάςθ  αλκοόλθ με  ποςοςτό κάτω του 6% υπόκεινται ςε ειδικό φόρο κατανάλωςθσ 
των € 51/ εκατόλιτρο και αφρϊδθ οίνοι με ποςοςτό αλκοόλθσ πάνω από 6% υπόκεινται ςε ειδικό φόρο κατανάλωςθσ 
€ 136 / εκατόλιτρο. Ο αφρϊδθσ οίνοσ κεωρείται τζλοσ αγακό πολυτελείασ και, επομζνωσ, υπόκειται ςε υψθλότερθ 
φορολόγθςθ. 
 

ΚΕΨΕΙ & ΠΡΟΣΑΕΙ ΤΝΣΑΚΣΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ  

ΠΟΡΕΙΑ ΣΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΚΡΑΙΟΤ ΣΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ. 

 
Σα τελευταία χρόνια θ ποιότθτα και θ φιμθ των εμφιαλωμζνων ελλθνικϊν κραςιϊν ζχει βελτιωκεί ςε μεγάλο 

βακμό. Πολλζσ επιχειριςεισ ζχουν πραγματοποιιςει επενδφςεισ εκςυγχρονιςμοφ, οι οποίεσ ενίοτε εντάςςονται ςε 
επιδοτοφμενα προγράμματα. Ο εξαγωγικόσ προςανατολιςμόσ των (μεγάλων ιδιαίτερα) επιχειριςεων του κλάδου 
είναι ζντονοσ. Ωσ κυριότερεσ αγορζσ των ελλθνικϊν κραςιϊν αναδεικνφονται θ Γερμανία, οι Θ.Π.Α., ο Καναδάσ, θ 
Γαλλία, όπου διαβιοφν ιςχυρζσ ομογενειακζσ κοινότθτεσ που ςφμφωνα με παράγοντεσ τθσ αγοράσ απορροφοφν 
μεγάλο μζροσ των εξαγωγϊν. Οι περιςςότεροι ειςαγωγείσ ελλθνικοφ κραςιοφ ςτο εξωτερικό είναι απόδθμοι Ζλλθνεσ, 
οι οποίοι εξυπθρετοφν κυρίωσ τουσ κατατόπουσ διαμζνοντεσ Ζλλθνεσ. Αυτά τα κανάλια διακίνθςθσ διευρφνονται τα 
τελευταία χρόνια, ενϊ θ εμπλοκι και των πωλιςεων μζςω ίντερνετ (on-line verkauf), (αλλά και τα κοινωνικά δίκτυα 
όπωσ το Twitter και το facebook) εκςυγχρόνθςαν τα υφιςτάμενα επιχειρθματικά πρότυπα τθσ απευκείασ πϊλθςθσ 
από το ράφι. 

Θ Γερμανία, χϊρα που παραμζνει πρϊτθ ςε ειςαγωγζσ (ςε όγκο) ελλθνικϊν κραςιϊν, δεν φαίνεται ακόμθ να 
αναγνωρίηει εφκολα τθν ποιότθτα τουσ. Θ κυρίαρχθ καταναλωτικι εικόνα και τάςθ αφορά (ακόμθ) τθν ρετςίνα, και 
κάποια θμίγλυκα κραςιά (το βινςάντο, τθ μαυροδάφνθ, το ςαμιϊτικο κλπ).  

Θ αλλαγι τθσ εικόνασ λοιπόν είναι απαραίτθτθ. Θ δομι του λιανεμπορίου ςτθ Γερμανία, ςε ςυνδυαςμό με το 
γεγονόσ ότι το γερμανικό καταναλωτικό κοινό είναι πολφ «ευαιςκθτοποιθμζνο» ςε κζματα τιμισ, ζχει ωσ ςυνζπεια τα 
ελλθνικά προϊόντα είτε να μθ βρίςκουν τθ κζςθ τουσ ςτα ράφια των ςοφπερ μάρκετ είτε να τοποκετοφνται αρχικά ωσ 
επϊνυμα και ςτθ ςυνζχεια αναγκαςτικά ωσ προϊόντα ιδιωτικισ ετικζτασ. Οπωσ επιςθμαίνουν παράγοντεσ τθσ αγοράσ 
για να διατεκεί ζνα προϊόν ςε υψθλότερθ τιμι κα πρζπει αυτι να δικαιολογείται απολφτωσ από τθν ποιότθτά του. Θ 
κριτικι αυτι δεν είναι αβάςιμθ για όλεσ τισ κατθγορίεσ. Αυτό βζβαια ζχει να κάνει με το ότι πολλά ελλθνικά 
οινοποιεία είναι μικρζσ οικογενειακζσ επιχειριςεισ με ετιςια παραγωγι από 10.000 - 20.000 φιάλεσ, οι οποίεσ δεν 
μποροφν απο τθν φφςθ τουσ να διατεκοφν ςε χαμθλι τιμι. To γεγονόσ ακριβϊσ τθσ ςχετικά υψθλισ τιμισ – λόγω 
βεβαίωσ τθσ υψθλισ ποιότθτασ– είναι θ πικανότερθ αιτία τθσ ςχετικισ ςταςιμότθτασ των εξαγωγϊν κραςιοφ προσ τθ 
Γερμανία.  

φφωνα με τον κ. M. Stolz, ειδικό οινολόγο, γνωςτθ του ελλθνικοφ κραςιοφ, απαιτείται χρόνοσ και 
προςπάκεια για να αλλάξει θ εικόνα του ελλθνικοφ κραςιοφ ςτθ Γερμανία ενϊ ςθμαντικι είναι θ ςταδιακι διακίνθςθ 
του από (πλζον επγγελματικά ςθμεία διακίνθςθσ) κάβεσ ϊςτε ο καταναλωτθσ να μθν τα γνωρίηει μόνον από τα 
ςοφπερμάρκετ/discounter.  

Επίςθσ, ςφμφωνα με τθν αποψθ του Γραφείου μασ θ (απο πολφ καιροφ αναγγελκείςα και μθδζποτε 
υλοποιθκείςα) διαδικαςία Πιςτοποίθςθσ των Ελλθνικϊν εςτιατορίων τθσ Γερμανίασ και θ ςυνακόλουκθ αναβάκμιςι 
τθσ κάβασ τουσ (ανάμεςα ςε άλλα) με ελλθνικοφ οίνουσ Αϋποιοτθτοσ κα οδθγοφςε ςτθν αναβάκμιςθ τθσ εικόνασ τουσ 
ςε απαιτθτικό καταναλωτικό κοινό το οποίο ςτθν ςυνζχεια κα αναηθτοφςε φιάλεσ και για οικιακι κατανάλωςθ.  

Εννοείται βεβαίωσ ότι θ πρϊτθ επαφι του γερμανοφ τουρίςτα με το ελλθνικό κραςί γινεται ςτθν ταβζρνα 
κερινοφ ελλθνικοφ τουριςτικοφ προοριςμοφ, τόπου όπου πολφ ςυχνά διατίκεται κραςί αμφιβόλου ποιότθτασ. Ζτςι ο 
τουρίςτασ ςχθματίηει ουδζτερθ/αρνθτικι εικόνα, τθν οποία με τθν επιςτροφι του μεταδίδει ςτθν τοπικι κοινωνία. 
Αρα θ εικόνα του ελλθνικοφ κραςιοφ ςχθματίηεται πολφ νωρίτερα και τισ περιςςότερεσ φορζσ πριν αυτό φτάςει ςτο 
γερμανικό ράφι, και για τον λόγο αυτό απαιτείται βελτίωςθ ςφμφωνα και με το ανωτζρω ςθμείο. δθλ. πιςτοποίθςθ 
εςτιατορίων και ςτθν Ελλάδα, ςφμφωνα με τα πρότυπα άλλων πρωτοπόρων χωρϊν (Ιταλία).  

 

Θ ςυμμετοχι, τζλοσ, ςε διεκνείσ εκκζςεισ παγκοςμίου βελθνεκοφσ όπωσ θ PROWEIN ςτο Ντφςςελντορφ, 
κεωρείται απόλυτα αναγκαία για τθν διεκνοποίθςθ του ελλθνικοφ οίνου. Για τθν Γερμανικι αγορά μάλιςτα όπου θ 
μζςθ περίοδοσ ωρίμανςθσ επιχειρθματικϊν επαφϊν (για τθ λιψθ π.χ. μιασ δοκιμαςτικισ παραγγελίασ) μπορεί και να 
εκφεφγει του εξαμινου θ και πλζον, θ μόνιμθ παρουςία ςτθν ζκκεςθ είναι απαραίτθτθ.  
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Με τισ ςκζψεισ αυτζσ το Γραφείο μασ εφχεται ςτουσ φετεινοφσ ςυμμετζχοντεσ τθσ PROWEIN 2015 κάκε 

επιτυχία και παραμζνει ςτθν διάκεςι τουσ για οτιδιποτε χρειαςτοφν.  
 

 
 

Παράρτημα 

ΠΙΝΑΚΑ Ι 

Γερμανία Αμπελουργικζσ εκτάςεισ και ςθμαντικότερεσ ποικιλίεσ 2013 
 

Αμπελουργικι περιοχι  Ποικιλία     

Αναλογία λευκοφ : ερυκροφ οίνου    Αμπελουργικι 

ζκταςθ ςε εκτάρια 
 Αμπελουργικι 

ζκταςθ  % 

       

Rheinhessen, 26.582 εκτ  Riesling 4.267 16,1 

68,8 : 31,2  Müller-Thurgau 4.241 16,0 

  Dornfelder 3.535 13,3 

  Silvaner 2.371 8,9 

  Portugieser 1.439 5,4 

  Spätburgunder 1.439 5,4 

  Grauburgunder 1.379 5,2 

       

Pfalz, 23.567 ha  Riesling 5.737 24,3 

62,3 : 37,7  Dornfelder 3.164 13,4 

  Müller-Thurgau 2.078 8,8 

  Portugieser 1.781 7,6 

  Spätburgunder 1.636 6,9 

  Grauburgunder 1.268 5,4 

       

Baden, 15.822 ha  Spätburgunder 5.591 35,3 

57,8 : 42,2  Müller-Thurgau 2.559 16,2 

  Grauburgunder 1.896 12,0 



21 
 

  Weißburgunder 1.373 8,7 

  Riesling 1.119 7,1 

  Gutedel 1.117 7,1 

       

Württemberg, 11.373 ha  Trollinger 2.282 20,1 

29,8 : 70,2  Riesling 2.125 18,7 

  Lemberger 1.666 14,6 

  Schwarzriesling 1.539 13,5 

  Spätburgunder 1.300 11,4 

       

Mosel, 8.776 ha  Riesling 5.350 61,0 

90,5 : 9,5  Müller-Thurgau 1.092 12,4 

  Elbling 512 5,8 

       

Franken, 6.125 ha  Müller-Thurgau 1.718 28,0 

81,0 : 19,0  Silvaner 1.406 23,0 

  Bacchus 730 11,9 

       

Nahe, 4.187 ha  Riesling 1.170 27,9 

74,8 : 25,2  Müller-Thurgau 532 12,7 

  Dornfelder 448 10,7 

  Spätburgunder 270 6,4 

       

Rheingau, 3.166 ha  Riesling 2.494 78,8 

85,2 : 14,8  Spätburgunder 385 12,2 

       

Saale-Unstrut, 765 ha  Müller-Thurgau 128 16,7 

74,2 : 25,8  Weißburgunder 102 13,3 

  Riesling 65 8,5 

  Silvaner 56 7,3 

       

Ahr, 563 ha  Spätburgunder 353 62,7 
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15,6 : 84,4  Riesling 46 8,2 

  Frühburgunder 37 6,6 

       

Sachsen, 499 ha  Müller-Thurgau 80 16,3 

80,8 : 19,2  Riesling 70 14,2 

  Weißburgunder 58 11,8 

       

Mittelrhein, 469 ha  Riesling 313 66,7 

85,3 : 14,7  Spätburgunder 42 9,0 

  Müller-Thurgau 26 5,5 

       

Hessische Bergstraße, 450 ha  Riesling 206 45,8 

78,9 : 21,1  Spätburgunder 47 10,4 

  Grauburgunder 43 9,6 

Πθγι: Statistisches Bundesamt 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ 

Σάςεισ καταναλωτϊν ςτθ Γερμανία 2003 – 2013 (in %) 
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ΠΙΝΑΚΑ ΙΙΙ  

Αμπελουργικζσ εκτάςεισ ανά ποικιλία αμπζλου 

 Επιφάνεια (εκτάρια) /Μερίδιο (%)1990-2013 

 
 

  1990 1995 2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Riesling 20,8 21,9 21,1 20,4 21,9 22,1 22,1 22,2 22,4 22,7 

Müller Thurgau 24,2 22,2 19,1 14,1 13,4 13,3 13,3 13,1 12,8 12,6 

Silvaner 7,7 7,1 6,4 5,3 5,1 5,1 5,1 5,1 5 5 

GrauBurgunder 2,5 2,4 2,6 4,1 4,4 4,4 4,6 4,8 4,9 5,2 

WeißBurgunder 1 1,7 2,5 3,3 3,6 3,9 4 4,2 4,4 4,5 

Kerner 7,5 7,2 6,2 4,2 3,6 3,5 3,4 3,3 3,1 2,9 

Bacchus 3,5 3,3 3,1 2,2 2 1,9 1,9 1,9 1,8 1,8 

Scheurebe 3,9 3,4 2,8 1,8 1,6 1,6 1,6 1,5 1,5 1,4 

Chardonnay 0 0,2 0,6 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 

Gutedel 1,3 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 

Λευκζσ ποικιλίεσ 
ςφνολο 

83,8 80,9 74 63,2 63,6 64 64,1 64,2 64,2 64,5 

Spätburgunder 5,5 6,8 8,8 11,4 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 

Dornfelder 1,2 1,8 4,2 8,1 7,9 7,8 7,8 7,8 8 7,9 

Portugieser 4 4,2 4,8 4,7 4,3 4,1 4 3,9 3,7 3,6 

Trollinger 2,3 2,4 2,5 2,5 2,4 2,4 2,4 2,3 2,3 2,3 

Schwaruriesling 1,8 2 2,3 2,4 2,3 2,3 2,2 2,2 2,1 2,1 

Regent 0 0 0,4 2,1 2,1 2,1 2 2 2 2 

Lemberger 0,7 0,9 1,1 1,6 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,8 

Κόκκινεσ ποικιλίεσ 
ςφνολο 

16,2 19,1 26 36,8 36,4 36 35,9 35,8 35,8 35,3 

Πθγι: Statistisches Bundesamt 
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ΠΙΝΑΚΑ ΙV 

Εξαγωγζσ οινοφ Γερμανίασ  – Προοριςμοί 2012/2013* 

 

Χώρεσ  2012    2013   Μετ % 13/ /12 2013 

 Αξία  
Ποςότθτ

α 
 Σιμι/hl Αξία  Ποςότθτα   Αξία  

Ποςότ

θτα 
Αξία 

 1.000 €  hl  €/hl 1.000 €  hl €/hl  %  %   % 

ΗΠΑ 89.000  257.000  346 85.000  233.000 364  -4,6  -9,4   25,5 

Ολλανδία 36.000  217.000  167 41.000  223.000 186  14,3  2,8   12,4 

Ηνωμζνο 

Βαςίλειο 
27.000  173.000  156 33.000  175.000 187  21,0  1,0   9,8 

Νορβθγία 24.000  61.000  390 24.000  61.000 397  1,8  0,0   7,3 

ουθδία 16.000  105.000  153 17.000  105.000 164  6,5  -0,3   5,1 

Καναδάσ 17.000  55.000  312 17.000  52.000 321  -3,5  -6,2   5,0 

Ιαπωνία 14.000  34.000  403 14.000  34.000 399  -0,8  0,2   4,1 

Κίνα 13.000  34.000  389 13.000  31.000 418  -0,4  -7,3   3,9 

Ρωςςία 7.000  61.000  122 8.000  61.000 129  5,6  -0,3   2,4 

Γαλλία 7.000  32.000  218 8.000  38.000 206  13,3  19,7   2,4 

Βζλγιο/Λουξ 7.000  35.000  196 8.000  37.000 210  11,3  3,9   2,3 

Πολωνία 6.000  30.000  183 7.000  35.000 191  21,0  16,1   2,0 

Ελβετία 6.000  12.000  474 7.000  11.000 624  15,8  -11,9   2,0 

Λικουανία 6.000  35.000  162 6.000  34.000 177  5,2  -3,5   1,8 

Φινλνδία 5.000  20.000  223 5.000  20.000 240  7,1  -0,2   1,5 

Χονγκ Κονγκ 5.000  8.000  681 5.000  7.000 650  -12,2  -7,9   1,4 

Δανία 4.000  24.000  168 4.000  22.000 173  -9,4  -11,6   1,1 

Αυςτρία 2.000  9.000  261 3.000  12.000 249  17,5  23,0   0,9 

Σςεχία 2.000  12.000  154 2.000  10.000 175  -1,8  -14,0   0,6 

Λεττονία 2.000  10.000  180 2.000  13.000 186  29,5  25,2   0,7 

Ιρλανδία 2.000  8.000  216 2.000  10.000 190  10,3  25,6   0,6 

Εςκονία 1.000  5.000  270 2.000  7.000 272  35,9  34,7   0,6 

Μεξικό 2.000  8.000  326 2.000  6.000 279  -28,8  -16,8   0,5 

Ν. Κορζα 2.000  5.000  365 2.000  4.000 416  1,6  -10,9   0,5 

ιγκαποφρθ 2.000  4.000  499 2.000  4.000 447  -14,2  -4,2   0,5 

Αυςτραλία 1.000  3.000  462 2.000  3.000 505  6,9  -2,2   0,5 

Σαιβάν 2.000  3.000  571 2.000  3.000 677  5,3  -11,2   0,6 

φνολο 321.000 1.305.000  246 334.000 1.294.000 258  3,8  -0,9   100,0 

Πθγι: Statistischen Bundesamtes - Deutschen Weininstitutes 
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