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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 Πρεσβεία της Ελλάδος στη Ρώμη 

Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων 

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο   Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α 

Ι τ α λ ι κ ή   Α γ ο ρ ά   Ο ί ν ο υ   

Εγχώρια παραγωγή, καταναλωτικές συνήθειες Ιταλών & διμερές εμπόριο Ελλάδας-Ιταλίας 

Η φήμη της Ιταλίας ως χώρας/παραγωγού ποιοτικών οίνων συνδέεται με τo μεγάλο εύρος ποικιλιών που 
προσφέρει η ιταλική οινοπαραγωγική ζώνη. Οι ιταλικοί οίνοι προέρχονται τόσο από γηγενείς ποικιλίες 
σταφυλιού όσο και από ένα πλούσιο φάσμα διεθνών ποικιλιών. Οι περιοχές που κατέχουν το μεγαλύτερο 
μέρος του μεριδίου παραγωγής κρασιού στην Ιταλία είναι: Puglia, Emilia-Romagna, Veneto, Toscana, 
Abruzzo, Piemonte και Sicilia. 

Η αμπελοκαλλιέργεια στην Ιταλία, που νοείται ως η πρακτική της καλλιέργειας αμπελιών για την 
παραγωγή κρασιού, ανάγεται σε βάθος ιστορικής διαδρομής. Η αρχαία ονομασία της Ιταλίας ήταν 
Enotria (γη του κρασιού), από τους Enotri, κατοίκους της σημερινής Basilicata, που από το 500 π.Χ. είχαν 
αναπτύξει και τελειοποιήσει τεχνικές αμπελοκαλλιέργειας, οινοποίησης και συντήρησης κρασιού. Οι νέες 
τεχνικές οινοποίησης, ήδη από τη δεκαετία του '60, επέτρεψαν τη σημαντική βελτίωση της ποιότητας του 
κρασιού.  

Αγορά οίνου στην Ιταλία & Διεθνές εμπόριο 

Η Ιταλία αποτελεί τον μεγαλύτερο παραγωγό κρασιού στον κόσμο, με  50,2 εκ. εκατόλιτρα κρασιού το 
2021 αύξηση 2% σε σχέση με το 2020, ακολουθούμενη από τη Γαλλία (37,6 εκ. εκατόλιτρα) και την 
Ισπανία (35,3 εκ. εκατόλιτρα). Όσον αφορά την κατανάλωση, η Ιταλία τοποθετείται στην τρίτη θέση (24,2 
εκ. εκατόλιτρα), μετά τη Γαλλία (25,2 εκ. εκατόλιτρα) και τις ΗΠΑ (33,1 εκ. εκατόλιτρα).  

Το 2021 η Ιταλία αποτέλεσε τον δεύτερο, παγκοσμίως, εξαγωγέα κρασιού με 22,2 εκ. εκατόλιτρα (+7,3% 
το 2020) και κύκλο εργασιών € 7,1 δισ. (+12,5%). Πρώτος εξαγωγέας η Γαλλία, στην κορυφή της 
κατάταξης όσον αφορά την αξία του εξαγόμενου κρασιού, ίση με € 11,1 δισ. (+26,8% το 2020), ενώ η 
Ισπανία κατέχει το ρεκόρ σε ποσότητα με 23 εκ. εκατόλιτρα σε πωλήσεις εκτός εθνικών συνόρων.  

Το 2021, το 60,1% της αξίας των ιταλικών εξαγωγών οίνου, αυξημένες κατά 9% σε σχέση με το 2020, είχε 
ως τελικό προορισμό την ευρωπαϊκή ήπειρο. Το 2020, ποσοστό 31,3% είχε προορισμό την αμερικανική 
αγορά (+16,7%), το 7,1% την ασιατική αγορά (+22,5%) και το 1,2% την Ωκεανία (+16,4%). Η μεγαλύτερη 
αύξηση ιταλικών εξαγωγών καταγράφηκε στην Αφρική (+70,7%) όπου συγκεντρώνεται, ωστόσο, μόνο το 
0,3% των διασυνοριακών πωλήσεων. 

Το ένα τέταρτο της συνολικής ποσότητας, που εξήχθη (2021) από την Ιταλία είχε προορισμό τη Γερμανία, 
με οριακή αύξηση σε σχέση με το 2020 (+ 0,6%), που κατέχει τη δεύτερη θέση στην κατάταξη αξίας 
(+5,8%). Την πρώτη θέση καταλαμβάνουν οι ΗΠΑ που κατέγραψαν διψήφια ανάπτυξη (+18,4% σε αξία, 
+16,5% σε όγκο) και την τρίτη θέση το Ηνωμένο Βασίλειο, με μερίδιο που προσεγγίζει το 10% των 
συνολικών ιταλικών εξαγωγών. 
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Κυριότερες εταιρείες παραγωγής οίνου: κύκλος εργασιών & μερίδια ι/αγοράς 

Την ηγετική θέση του στις πωλήσεις κρασιού, το 2021, διατηρεί ο όμιλος Cantine Riunite-GIV, με κύκλο 
εργασιών € 635,2 εκ. (+9,7% από το 2020), ακολουθούμενος από την Italian Wine Brands (€ 423,6 εκ.), 
που αναβαθμίστηκε κατά πέντε θέσεις στην κατάταξη μετά την εξαγορά της Enoitalia και της Enovation 
Brands Inc (US) και από την Botter-Mondo del vino (Clessidra) με κύκλο εργασιών € 415 εκ. (+19,3% από 
το 2020). 

Πέντε μεγάλες εταιρείες κατέγραψαν, το 2021, έσοδα που υπερβαίνουν τα € 200 εκ., ο συνεταιρισμός 
Romagna Caviro, που ο κύκλος εργασιών του ισοδυναμούσε με € 389,9 εκ. (+7,7%), η Trentino Cavit 
(κύκλος εργασιών: € 271 εκ., +29,2%), η Antinori της Τοσκάνης (€ 265 εκ., +24,6%), η ενετική Santa 
Margherita (€ 220,6 εκ., +28,3%) και η Fratelli Martini (Piemonte), που σημείωσε ανάπτυξη 5,4%, 
προσεγγίζοντας τα € 219,4 εκ. 

Όσον αφορά τις μεγαλύτερες αυξήσεις στον κύκλο εργασιών το 2021, η Tenute Piccini κυριαρχεί με +61% 
σε σχέση με το 2020, που την τοποθετεί στην πρώτη θέση, ακολουθούμενη από τους ομίλους Lunelli 
(+57,6%), Terra Moretti (+47,6%) και Serena Wines 1881 (+40,1%) και Villa Sandi (+32,7%). Ως προς 
την κερδοφορία (αναλογία μεταξύ καθαρού εισοδήματος και κύκλου εργασιών), το 2021 προηγούνται οι 
εταιρείες της Τοσκάνης και της Βενετίας: Frescobaldi (25,6%), Santa Margherita (21,3%) και Antinori 
(17%). Σειρά εταιρειών διακρίνονται για την έντονη εξωστρέφειά τους, που σε ορισμένες περιπτώσεις 
καλύπτει, σχεδόν, το σύνολο της παραγόμενης ποσότητας: Fantini 97,4% (σε εξαγωγές), Ruffino 94,5% 
και Botter-Mondodelvino 91,1%. 

Ιταλική αγορά οίνου: Περιφερειακή διάσταση 

Αναφορικά με την περιφερειακή κατανομή, πρώτες στην κατάταξη των εταιρειών είναι εκείνες της 
Περιφέρειας Piemonte (8,2%), του Veneto (5,5%) και ακολουθούν της Toscana (4,4%). Οι παραγωγοί 
της Τοσκάνης έχουν μεγαλύτερα περιθώρια κέρδους (Earnings before interest and taxes - EBIT) 14,6% 
και έπονται οι εταιρείες της Piemonte (9,8%) και της Lombardia (6,7%). Στην Περιφέρεια της Toscana 
συναντάται, επίσης, μεγαλύτερη χρηματοοικονομική σταθερότητα και ευρωστία, με τα χρέη να 
περιορίζονται σε ποσοστό 22,5% του επενδυμένου κεφαλαίου.  

Στην κατάταξη των μεγαλύτερων εξαγωγεών οίνου, προηγείται η παραγωγή της Περιφέρειας Piemonte 
σε ποσοστό 72,2% του κύκλου εργασιών και ακολουθεί η Περιφέρεια Toscana (63,8%). Το 2020, η 
εκτεταμένη διεθνής προβολή δημιούργησε τις προϋποθέσεις για αύξηση των πωλήσεων στην Περιφέρεια 
Piemonte (+10,8%) λόγω των εξαγωγών (+ 20,1%), αλλά απέτυχε να εισφέρει τα αντίστοιχα και στους 
παραγωγούς της Περιφέρειας Toscana (-11,2%). Το 2021, κατεγράφη ανάκαμψη με τις πωλήσεις της 
Περιφέρειας Toscana, να αυξάνονται κατά 24,9% και της Lombardia (+22,4% συνολικές πωλήσεις και 
+23,8% διασυνοριακές), που ευνοούνται από τη μεγαλύτερη διάδοση αφρωδών οίνων (46,1% του 
κύκλου εργασιών). 

Πωλήσεις κρασιών: (λιανική) διανομή μεγάλης κλίμακας 

Αναφορικά με τη διανομή κρασιού μεγάλης κλίμακας (σουπερμάρκετ, υπεραγορές, εκπτωτικά 
καταστήματα κ.λπ.), σύμφωνα με στοιχεία της IRI Italia (Ricerche di mercato e analisi) για λογαριασμό 
της Vinitaly, το έτος 2021, οι συνολικές πωλήσεις οίνων ανήλθαν σε € 3 δισ., με έντονη ανάπτυξη των 
αφρωδών οίνων (+20% σε αξία και +17,9% σε όγκο).  

Η κορυφή της κατάταξης των κρασιών με τις καλύτερες πωλήσεις περιλαμβάνει την παραδοσιακή τριάδα 
Chianti, Lambrusco, Montepulciano d'Abruzzo, το εύρος των οποίων κυμαίνεται μεταξύ 10 και 15 εκ. 
λίτρα, αλλά με πτώση σε Lambrusco  (-6,7% σε όγκο και -5,7% σε αξία) και αύξηση για το Chianti  (+3,7% 
σε όγκο και +5,4% σε αξία). Εντυπωσιακή είναι η ανάπτυξη που καταγράφει το Vermentino, που 
κατατάσσεται στην 4η θέση των πωλήσεων με ανάπτυξη 21,9% σε όγκο και 25,5% σε αξία. Ακουλουθούν 
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το Primitivo, που αυξήθηκε σε όγκο κατά 5,2% και σε αξία κατά 11,0%, το Pignoletto κατά 5,6% σε όγκο 
και 2,6% σε αξία και το Valpolicella, με αύξηση 15,9% σε όγκο και 16,9% σε αξία (συμπεριλαμβανομένου 
του Valpolicella Ripasso).  

Ενώ τα ‘‘αναδυόμενα’’ κρασιά που καταγράφουν τα σημαντικότερα ποσοστά ανάπτυξης, το 2021, είναι: 
Vermentino (Linguria/Sardegna/Toscana, +21,9% σε όγκο), Lugana (Veneto/Lombardia +34%), Amarone 
(Veneto +32%), Nebbiolo (Piemonte/Lombardia +22%), Ribolla (Friuli V. Giulia +19%), Sagrantino 
(Umbria +16%), Brunello di Montalcino (Toscana +13%), Primitivo (Puglia+5,2%) και Valpolicella (Veneto 
+15,9%). 

Ως προς τους αφρώδεις οίνους, τα υψηλότερα ποσοστά αύξησης σε όγκο πωλήσεων καταγράφονται σε: 
Moscato (+29%), Prosecco (+22%), Fragolino (+16%), Muller Thurgau (+15%), Asti (+14%) και Brachetto 
(+12%).   

Διμερές εμπόριο οίνου Ελλάδας - Ιταλίας 

Η πρώτη εξάδα των κυριότερων χωρών/αγοραστών ελληνικών οίνων στην ΕΕ αντιπροσωπεύει περί το 
92% του συνόλου (σε αξία) των ελληνικών εξαγωγών για το 2021 και αφορά κατά σειρά σε Γερμανία (€ 
28.262.377, ποσότητα: 12.187.820 κιλά), Κύπρο (€ 6.494.347, ποσότητα: 1.676.291 κιλά), Ιταλία (€ 
2.335.501, ποσότητα: 2.560.381 κιλά), Κάτω Χώρες (€ 2.324.410, ποσότητα: 880.575 κιλά), Βέλγιο (€ 
2.162.882, ποσότητα: 751.033 κιλά) και Γαλλία (€1.174.971, ποσότητα: 347.471 κιλά).     

Στις σημαντικότερες τρίτες χώρες-προορισμούς ελληνικών εξαγωγών οίνων για το 2021 συγκαταλέγονται 
οι ΗΠΑ (€ 14.216.726, ποσότητα: 2.554.699 κιλά), ο Καναδάς (€ 7.295.255, ποσότητα: 1.404.635 κιλά) 
και το Ηνωμένο Βασίλειο (€ 6.193.762, ποσότητα: 1.615.181 κιλά). 

Α/Α 

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ OINOY 2020 2021 
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 2204 

ΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟ ΝΩΠΑ 
ΣΤΑΦΥΛΙΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ 
ΤΑ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΑ ΜΕ 
ΑΛΚΟΟΛΗ ΚΡΑΣΙΑ. 
ΜΟΥΣΤΟΣ  

10.745.845 0,24% 16.985.894 0,30% 

 
 

+58,07% 

Α/Α 

ΕΞΑΓΩΓΕΣ OINOY 2020 2021 
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(CN4) 
Αξία σε ευρώ 

% επί 
συνολικής 
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ε/εξαγωγών 

σε Ιταλία 

Αξία σε ευρώ 
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σε Ιταλία 

 

 2204 

ΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟ ΝΩΠΑ 
ΣΤΑΦΥΛΙΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ 
ΤΑ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΑ ΜΕ 
ΑΛΚΟΟΛΗ ΚΡΑΣΙΑ. 
ΜΟΥΣΤΟΣ 

387.358 0,01% 2.335.501 0,06% +502,93% 

  2020 2021 
% 

Μεταβολής 
2021/2020 

 ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ -10.358.487 -14.650.393 -41,43% 

Γενικό Σύνολο ελληνικών 
εισαγωγών από Ιταλία 

4.466.628.496 100% 5.590.540.482 100% +25,16% 

Γενικό Σύνολο ελληνικών  
εξαγωγών στην Ιταλία 

3.261.180.206 100% 3.974.139.326 100% +21,86% 

Άντληση στοιχείων: ΕΛΣΤΑΤ (6/10/2022) 
Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Ρώμης 
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Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, οι ελληνικές εξαγωγές οίνου διαμορφώθηκαν, το 2021, 
σε € 2,34 εκ. σημειούμενης αύξησης 502,93%, σε σχέση με το προηγούμενο έτος (€ 387.358). Αντίστοιχα, 
οι ε/εισαγωγές ιταλικών οίνων αυξήθηκαν, το 2021, κατά 58,07% και διαμορφώθηκαν σε € 16,99 εκ. Ως 
εκ τούτου, το εμπορικό ισοζύγιο διμερούς εμπορίου οίνων παρουσίασε, το 2021, έλλειμμα για τη χώρα 
μας, ύψους € 14,65 εκ., διευρυμένο κατά 41,43% σε σχέση με το 2020.  

ΕΞΑΓΩΓΕΣ Ε/ΟΙΝΟΥ 
ΣΕ ΙΤΑΛΙΑ 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2021/2022% 

Αξία σε € 559.389 796.160 1.960.077 533.022 387.358 2.335.501 +502,93% 

Ποσότητα σε κιλά 376.681 796.686 1.488.989 276.041 191.553 2.560.381 +1.236,64% 

Τιμή ανά κιλό (€/κιλό) 1,49 1,00 1,32 1,93 2,02 0,91 -54,95% 

Άντληση στοιχείων: ΕΛΣΤΑΤ (6/10/2022) 
Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Ρώμης 

Τα μεγέθη των ποσοτήτων ελληνικών εξαγωγών οίνων παρουσιάζουν εντυπωσιακή μεταβολή το 2021, 
με αύξηση κατά 1.236,64% (2021: 2.560.381 κιλά έναντι 2020: 191.553 κιλά). Ωστόσο, η τιμή ανά κιλό 
των εξαγόμενων ποσοτήτων, καταγράφει σημαντική μείωση κατά 54,95% (2021: 0,91 €/κιλό έναντι 2020: 
2,02 €/κιλό), γεγονός που, ενδεχομένως, υπονοεί ότι σημαντική ποσότητα των εξαγωγών, προορίζεται 
για ενεργητική τελειοποίηση οίνων και επανεξαγωγή. 

CN8 
Ελληνικές εξαγωγές οίνου σε οκταψήφιο κεφάλαιο συνδυασμένης ονοματολογίας 

(2021) 
Αξία σε 

€ 

22041096 Αλλα ποικιλιακά κρασιά 342 

22041098 Αλλα 5.525 

22042106 Οίνοι με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ) 8.160 

22042108 Αλλα ποικιλιακά κρασιά 3.192 

22042111 Κρασιά ποιότητας, λευκά, Alsace [Αλσατίας], σε δοχεία με περιεχόμενο <= 2 l και που έχουν 
αποκτημένο αλκοολικό τίτλο 

2.142 

22042138 Κρασιά ποιότητας, λευκά, που έχουν παραχθεί σε καθορισμένες περιοχές (v.q.p.r.d.), σε 
δοχεία με περιεχόμενο 

58.793 

22042178 Κρασιά ποιότητας που έχουν παραχθεί σε καθορισμένες περιοχές (v.q.p.r.d.), σε δοχεία με 
περιεχόμενο  

30.926 

22042179 Κρασιά από νωπά σταφύλια, σε δοχεία με περιεχόμενο<= 2 l και που έχουν αποκτημένο 
αλκοολικό τίτλο <= 

72.865 

22042180 Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπλουτισμένα με αλκοόλη 
κρασιά και ο μούστος 

38.185 

22042181 Κρασιά ποιότητας, λευκά, που έχουν παραχθεί σε καθορισμένες περιοχές (v.q.p.r.d.), σε 
δοχεία με περιεχόμενο  

1.303 

22042182 Κρασιά ποιότητας, που έχουν παραχθεί σε καθορισμένες περιοχές (v.q.p.r.d.), σε δοχεία με 
περιεχόμενο 

1.837 

22042183 Κρασιά από νωπά σταφύλια, σε δοχεία με περιεχόμενο<= 2 l και που έχουν αποκτημένο 
αλκοολικό τίτλο  

72.459 

22042184 Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπλουτισμένα με αλκοόλη 
κρασιά και ο μούστος 

3.314 

22042238 Κρασιά λευκά 3812 

22042280 Αλλα 10.650 

22042283 Κρασιά λευκά 7.407 

22042284 Αλλα 744 

22042983 Κρασιά από νωπά σταφύλια, σε δοχεία με περιεχόμενο> 2 l και που έχουν αποκτημένο 
αλκοολικό τίτλο 

54.193 

22042984 Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπλουτισμένα με αλκοόλη 
κρασιά και ο μούστος 

2.427 

22043092 Μούστος σταφυλιών, που δεν έχει υποστεί ζύμωση, συμπυκνωμένος  131.080 

22043094 Μούστος σταφυλιών, που δεν έχει υποστεί ζύμωση, μη συμπυκνωμένος  1.826.145 

Άντληση στοιχείων: ΕΛΣΤΑΤ (6/10/2022) 
Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Ρώμης 
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Από την εξέταση των προσωρινών στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ, αναφορικά με τις ελληνικές εξαγωγές κρασιού 
(CN8) στην Ιταλία παρατηρείται ότι, το 2021, οι κωδικοί 22043092 και 22043094, που αφορούν σε 
μούστο σταφυλιών, που δεν έχει υποστεί ζύμωση συμπυκνωμένου ή μη συμπυκνωμένου, αντιστοιχούν 
σωρρευτικά σε € 1,96 εκ. εκ του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών οίνου (€ 2,34 εκ.), ήτοι το 83,80%.  

Σημειώνεται ότι, ο αντίστοιχος κωδικός 22043092 το 2020, αφορούσε εξαγωγές συνολικής αξίας, μόλις 
164.268, ενώ ο κωδικός 22043094, που το 2021 παρουσιάζει την μεγαλύτερη σε αξία κατηγορία 
προϊόντων € 1.826.145 δεν περιλαμβάνεται στη σύνθεση κωδικών ελληνικών εξαγωγών οίνου για το 
2020. Παρατηρείται, ταυτόχρονα, τόσο το 2021 όσο και το 2020, περιορισμένη συμμετοχή των, 
αυξημένης προστιθέμενης αξίας, ποικιλιακών και κρασιών ΠΟΠ/ΠΓΕ στην εξαγωγική σύνθεση της χώρας 
μας. 

 

Άντληση στοιχείων: ΕΛΣΤΑΤ (6/10/2022) 
Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Ρώμης  

 

 

 

 

CN8 Ελληνικές εξαγωγές οίνου σε οκταψήφιο κεφάλαιο συνδυασμένης ονοματολογίας 
(2020) 

Αξία σε 
€ 

22041091 Κρασί Asti spumante με αποκτημένο αλκοολικό τίτλο < 8,5% vol 96 

22041098 Αλλα 12.138 

22042107 Οίνοι με προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη (ΠΓΕ) 132 

22042108 Aλλα ποικιλιακά κρασιά 1.320 

22042111 Κρασιά ποιότητας, λευκά, Alsace [Αλσατίας], σε δοχεία με περιεχόμενο <= 2 l και που έχουν 
αποκτημένο 

1.386 

22042117 Κρασιά ποιότητας, λευκά, Val de Loire, σε δοχεία με περιεχόμενο <= 2 l και που έχουν 
αποκτημένο αλκοολικό τίτλο 

458 

22042138 Κρασιά ποιότητας, λευκά, που έχουν παραχθεί σε καθορισμένες περιοχές (v.q.p.r.d.), σε 
δοχεία με περιεχόμενο  

20.036 

22042178 Κρασιά ποιότητας που έχουν παραχθεί σε καθορισμένες περιοχές (v.q.p.r.d.), σε δοχεία με 
περιεχόμενο  

13.040 

22042179 Κρασιά από νωπά σταφύλια, σε δοχεία με περιεχόμενο<= 2 l και που έχουν αποκτημένο 
αλκοολικό τίτλο <= 

72.449 

22042180 Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπλουτισμένα με αλκοόλη 
κρασιά και ο μούστος 

28.518 

22042181 Κρασιά ποιότητας, λευκά, που έχουν παραχθεί σε καθορισμένες περιοχές (v.q.p.r.d.), σε 
δοχεία με περιεχόμενο 

660 

22042182 Κρασιά ποιότητας, που έχουν παραχθεί σε καθορισμένες περιοχές (v.q.p.r.d.), σε δοχεία με 
περιεχόμενο 

1.044 

22042183 Κρασιά από νωπά σταφύλια, σε δοχεία με περιεχόμενο<= 2 l και που έχουν αποκτημένο 
αλκοολικό τίτλο  

50.692 

22042184 Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπλουτισμένα με αλκοόλη 
κρασιά και ο μούστος 

3.777 

22042238 Κρασιά λευκά 2.118 

22042280 Αλλα 8.273 

22042283 Κρασιά λευκά 4.000 

22042284 Αλλα 620 

22042984 Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπλουτισμένα με αλκοόλη 
κρασιά και ο μούστος 

2.333 

22043092 Μούστος σταφυλιών, που δεν έχει υποστεί ζύμωση, συμπυκνωμένος  164.268 
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Προοπτικές αύξησης εξαγωγών ελληνικού οίνου στην ιταλική αγορά 

Ο αγροδιατροφικός τομέας χώρας μας διακρίνεται, εμβληματικά, για την αναγνωρισιμότητα, αποδοχή, 
διεισδυτικότητα και τις σημαντικές προοπτικές διεύρυνσης του στην ιταλική αγορά. Το 2021, από το 
σύνολο των ελληνικών εξαγωγών στην Ιταλία το 1/3 αφορούσε αγροδιατροφικά προϊόντα, αξίας άνω των 
€ 1,2 δισ.  

Η ελληνική πρωτογενής παραγωγή λόγω ομοειδούς χαρακτήρα, είναι ανταγωνιστική με την ιταλική. Κατά 
συνέπεια ενδείκνυται εστιασμός, λόγω των απαιτητικών προδιαγραφών ιταλικής αγοράς, στη διείσδυση 
γαστρονομικών προϊόντων μας με διακριτή ποιότητα (niche market, niche products). Εν προκειμένω, 
προτείνεται η συντεταγμένη, μέσω προωθητικών δράσεων, υποστήριξη προϊόντων γαστρονομίας, όπως 
κρασί, αυγοτάραχο, μέλι, μαστίχα, καθώς και προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ.  

Δεδομένου ότι, η περιφέρεια της Λομβαρδίας διαθέτει το υψηλότερο κατά κεφαλή ΑΕΠ στην Ιταλία, μεταξύ 
των πρώτων στην Ευρώπη, ενυπάρχουν ευκαιρίες για αύξηση του μεριδίου των ελληνικών προϊόντων 
υψηλής προστιθέμενης αξίας. Η διακριτή αγοραστική δύναμη των καταναλωτών της Λομβαρδίας 
προβάλλει, εν δυνάμει, ευκαιρίες εισόδου των ελληνικών προϊόντων. Στόχος των ε/επιχειρήσεων, μεταξύ 
άλλων, να εστιάζουν αφενός στην αύξηση του μεριδίου των ελληνικών εξαγωγών και αφετέρου στην 
αναγκαιότητα διεύρυνσης της ποικιλίας των εξαγομένων προϊόντων. 

Η υψηλή ποιότητα ελληνικών οίνων, με στόχευση στα συγκριτικά πλεονεκτήματα των αυτόχθονων 
οινικών ποικιλιών, αποτελεί "διαβατήριο" ποιοτικής υπεραξίας από τη τοποθέτησή τους στην, υψηλών 
απαιτήσεων ιταλική οινική αγορά, συνεκτιμώντας τους εξοικειωμένους/ευνοϊκά διακείμενους Ιταλούς 
καταναλωτές, λόγω του υψηλού τουριστικού ρεύματος στην Ελλάδα (806.400 αφίξεις το 2021).  

Το εύρος της ιταλικής αγοράς (πληθυσμός: 60 εκ. και τουρίστες: 65 εκ.), η διαχρονική εγγύτητα σε 
οικονομικό, εμπορικό, κοινωνικό, πολιτικό, πολιτισμικό και τουριστικό πεδίο και το κατ΄ εξοχήν συγγενές 
γαστριμαργικό/καταναλωτικό πρότυπο -μεσογειακή διάσταση- μέσω της εγγενούς αναγνωρισιμότητας, 
διευκολύνουν την, υπό όρους, προσβασιμότητα ελληνικών αγροδιατροφικών προϊόντων. Παράλληλα 
όμως, οι υψηλές ποιοτικές προδιαγραφές, το ισχυρό brand name (Made in Ιtaly) και η περιφερειακή 
διάρθρωση της ιταλικής αγοράς υπαγορεύουν, αναντίρρητα, συνύπαρξη ποιότητας και ανταγωνιστικών 
τιμών.      

Εν κατακλείδι, η ανάδειξη της δυναμικής ποιοτικής μετεξέλιξης του ελληνικού αμπελώνα, συνιστά κομβικό 
στοιχείο στην δέσμη προϊόντων του αγροδιατροφικού τομέα, που ισχυροποιούν και μας ταυτοποιούν με 
το πλεονέκτημα της αναγνωρισμένης "μεσογειακής διατροφής". Οι οίνοι, το ελαιόλαδο, τα γαλακτοκομικά 
προϊόντα κ.α. συνθέτουν ένα ισχυρό υπόβαθρο, εξαιρετικά αξιοποιήσιμο, που λειτουργεί σωρρευτικά 
στο πεδίο Πολιτισμός-Τουρισμός και εγγράφεται υποστηρικτικά ως συνιστώσα ("Γαστρονομία") στο 
τρίπτυχο της διεθνούς εικόνας της Ελλάδας, της εξωστρέφειας της οικονομίας της και εν γένει της 
προβολής της ως ελκυστικού προορισμού. 

 

  Ρώμη, 13 Οκτωβρίου 2022   

 

 


