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        ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ 

 

                                           ΑΓΙΑΒΑΘΜΗΣΟ 

    ΚΑΝΟΝΙΚΟ 

ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ ΣΗ  ΒΑΡΟΒΙΑ 

ΓΡΑΦΔΙΟ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ 

& ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΤΠΟΘΔΔΧΝ 

 

  Βαξζνβία,  28 Μαξηίνπ 2011 

Φ.2215 /Α 73    Α.Π.: 
   

ΠΡΟ :  Τπνπξγείν Δμωηεξηθώλ 

  Β8 Γ/λζε Δπηρεηξεκαηηθήο Αλάπηπμεο 

 

 

 

ΚΟΙΝ.: Ωο Πίλαθαο Απνδεθηώλ  
 

 

 

ΘΔΜΑ: Η αγνξά θξαζηνύ ζηε Πνιωλία 

  

              αο απνζηέιινπκε ζπλεκκέλα ζε ειεθηξνληθή κνξθή, επηθαηξνπνηεκέλε έξεπλα γηα ηελ 

αγνξά θξαζηνύ ζηε Πνισλία. 

 

             Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα πεξηέρεη ηηο θαησηέξσ ελόηεηεο : 

 

1. Παξαγσγή θξαζηνύ ζηελ Πνισλία 

2. Ννκνζεζία  

3. Καηαλάισζε (ζηνηρεία, πξνθίι, πξννπηηθέο) 

4. Καλάιηα δηαλνκήο 

5. Σηκνιόγεζε 

6. Δηζαγσγέο 

7. Διιεληθά θξαζηά ζηελ πνισληθή αγνξά 

 

             Δηδηθά από ηελ ηειεπηαία ελόηεηα, ε νπνία αθνξά ζηηο εμαγσγέο ηνπ ειιεληθνύ θξαζηνύ 

ζηε Πνισλία, πξνθύπηεη όηη ηα ειιεληθά θξαζηά (παξά ηελ αλακθίβνιε πνηόηεηα θαη πνηθηιία ηνπο) 

δελ έρνπλ αθόκε απνζπάζεη ηθαλνπνηεηηθά κεξίδηα από ηελ εδώ αγνξά, θαζώο νη κέρξη ζήκεξα 

εμαγσγέο θαηαηάζζνπλ ηε ρώξα καο ζηελ 15
ε
 ζέζε κεηαμύ ησλ 17 ρσξώλ εηζαγσγήο.  

                      

            Κπξηόηεξεο αηηίεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηάζηαζεο,  θαίλεηαη λα είλαη ν ηδηαίηεξα έληνλνο 

αληαγσληζκόο, ε ρακειή ιηαληθή ηηκή ησλ αληαγσληζηηθώλ πξνο εκάο πξντόλησλ θαζώο θαη ε 

έιιεηςε εθδειώζεσλ πξνβνιήο θαη πξνώζεζεο. 
 

 

 

                                                                                        Ο Πξντζηάκελνο 

                                                                                         

                                                                                        

                                                                                                          Παληειήο Γηαλλνύιεο 

                                                                                                            ύκβνπινο ΟΔΤ Β΄ 
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Πίλαθαο Απνδεθηώλ 

 

1. Τπνπξγείν Δμωηεξηθώλ 

           -Γηπισκ. Γξαθείν ΤΦΤΠΔΞ θ. π. Κνπβέιε  

           -Γξαθείν θ. Γεληθνύ Γξακκ. ΓΟ & Α  

           -Γξαθείν θ. Β΄Γεληθνύ Γ/ληνπ  

           -Α1, Β1, Β4 Γηεπζύλζεηο  

 

2. Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκωλ 

      -Γηεύζπλζε Αγξνηηθήο Πνιηηηθήο θαη Σεθκεξίσζεο  

 

3. Κεληξηθή πλεηαηξηζηηθή Έλσζε Ακπειννηληθώλ Πξντόλησλ (Κ.Δ.Ο..Ο.Δ.) 

4. Δζληθή Γηεπαγγεικαηηθή Οξγάλσζε Ακπέινπ θαη Οίλνπ (Δ.Γ.Ο.Α.Ο.) 

5. Έλσζε Οηλνπαξαγσγώλ Αηηηθήο 

6. Έλσζε Οηλνπαξαγσγώλ Β. Διιάδνο 

7. Έλσζε Οηλνπαξαγσγώλ Πεινπνλλήζνπ 

8. Διιεληθό Οξγαληζκό Δμσηεξηθνύ Δκπνξίνπ (ΟΠΔ)    

9. Κεληξηθή Έλσζε Δπηκειεηεξίσλ Διιάδνο (Κ.Δ.Δ.Δ.)  

10. ύλδεζκν Διιεληθώλ Δπηρεηξήζεσλ & Βηνκεραληώλ (.Δ.Β.)  

11. ύλδεζκν Βηνκεραληώλ Βνξείνπ Διιάδνο (.Β.Β.Δ.) ( 

12. ύλδεζκν Θεζζαιηθώλ Δπηρεηξήζεσλ & Βηνκεραληώλ (.Θ.Δ.Β.)  

13. ύλδεζκν Βηνκεραληώλ Θεζζαιίαο θαη Κεληξηθήο Διιάδνο  

14. Βαιθαληθό Δπηρεηξεκαηηθό Κέληξν Γπηηθήο Μαθεδνλίαο  

15. Παλειιήλην ύλδεζκν Δμαγσγέσλ  

16. ύλδεζκν Δμαγσγέσλ Βνξείνπ Διιάδνο  

17. ύλδεζκν Δμαγσγέσλ Κξήηεο   

18. Eκπνξηθό & Βηνκεραληθό Δπηκειεηήξην Αζελώλ (Δ.Β.Δ.Α.)  

19. Eκπνξηθό & Βηνκεραληθό Δπηκειεηήξην Θεο/λίθεο (Δ.Β.Δ.Θ.)  

20. Eκπνξηθό & Βηνκεραληθό Δπηκειεηήξην Πεηξαηώο (Δ.Β.Δ.Π.)  

21. Δκπνξηθό & Βηνκεραληθό Δπηκειεηήξην Ζξαθιείνπ Κξήηεο  

22. Eκπνξηθό & Βηνκεραληθό Δπηκειεηήξην Λάξηζαο  

23. Δκπνξηθό & Βηνκεραληθό Δπηκειεηήξην Ησαλλίλσλ  
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                                                                  ΗΗ  ΑΑΓΓΟΟΡΡΑΑ  ΚΚΡΡΑΑΙΙΟΟΤΤ  ΣΣΗΗΝΝ  ΠΠΟΟΛΛΧΧΝΝΙΙΑΑ  

 

1. Παξαγωγή θξαζηνύ ζηελ Πνιωλία 

Ζ Πνισλία θπξίσο ιόγσ θιηκαηνινγηθώλ θαη γεσινγηθώλ ζπλζεθώλ δελ είλαη ρώξα παξαγσγήο 

θξαζηνύ, κε ηηο ζεκεξηλέο θαιιηεξγνύκελεο εθηάζεηο λα ππνινγίδνληαη ζηα 500 εθηάξηα πεξίπνπ. Οη 

νηλν-παξαγσγηθέο πεξηνρέο ηεο, βξίζθνληαη θπξίσο ζην λόηην ηκήκα ηεο ρώξαο, όπνπ θαη 

ζπγθεληξώλεηαη ην 80% πεξίπνπ ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο, θπξίσο ζηηο πεξηθέξεηεο Subcarpathia, 

Lesser Poland θαη Lower Silesia, κε ηε θαηάζηαζε ηεο νηλνβηνκεραλίαο ζηελ ρώξα λα ζεσξείηαη όηη 

αθόκε βξίζθεηαη ζε αξρηθά ζηάδηα. 

 

Σα πεξηζζόηεξα ακπέιηα έρνπλ θπηεπζεί κεηά ην 2000, ελώ νη παξαγσγνί αθόκε πεηξακαηίδνληαη κε 

ηα πβξίδηα ηα νπνία είλαη ηθαλά λα δώζνπλ πνηνηηθέο θαη θπξίσο αλζεθηηθέο πνηθηιίεο θξαζηνύ 

(θπξίσο πβξίδηα Vitis vinifera αιιά θαη άιια ηεο πνηθηιίαο Vitis π.χ. white Seyval Blanc, red Rondo 

θαη Regent αιιά θαη πβξίδηα πνπ αλαπηύζζνληαη ζηελ Πνισλία θαη άιιεο ρώξεο ΚΑΔ ηα νπνία 

είλαη κελ θησρά ζε πνηόηεηα αιιά αληέρνπλ ζηηο δξηκείο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο, όπσο είλαη 

Bianca, Aurora, Hibernal θαη Sibera).  

Οη επξύηεξα δηαδεδνκέλεο πνηθηιίεο θξαζηώλ είλαη όζνλ αθνξά ηα θόθθηλα θξαζηά νη : Dornfelder, 

Zweigelt, Pinot Noir, Frühburgunder θαη ιίγεο από Cabernet Sauvignon, ελώ όζνλ αθνξά ηα ιεπθά 

θξαζηά είλαη νη : Pinot Gris, Pinot Blanc, Riesling, Müller-Thurgau, Sauvignon θαη Grüner Veltliner.  

 

2. Ννκνζεζία   

Σν βαζηθό ζεζκηθό πιαίζην νξίδεηαη από ην λόκν 26/10/1982 πνπ αλαθέξεηαη ζηελ «προζηαζία από 

ηην υπερβολική καηανάλωζη οινοπνευμαηωδών» θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ.  

 

ύκθσλα κε ηελ λνκνζεζία ηεο Δ.Δ. ηα αιθννινύρα πνηά κπνξνύλ λα δηαηίζεληαη ειεύζεξα ζηελ 

Πνισλία όπσο θαη ζηηο ππόινηπεο ρώξεο. Ζ εκπνξία θαη δηάζεζε αιθννινύρσλ παξαζθεπαζκάησλ 

επηηξέπεηαη ζηηο εηαηξείεο πνπ έρνπλ εμαζθαιίζεη ηελ ζρεηηθή άδεηα, ε νπνία αλ αθνξά πνηά κε 

πεξηεθηηθόηεηα ζε αιθνόιε κηθξόηεξε ηνπ 18% ππνβάιιεηαη ζε κία από ηηο δεθαέμη πεξηθέξεηεο ηεο 

ρώξαο –αλάινγα κε ηελ έδξα ηεο εηαηξείαο-, ελώ γηα πνηά κε πεξηεθηηθόηεηα ζε αιθνόιε 

πςειόηεξε ηνπ 18% πξέπεη λα γίλεη αίηεζε ζην Τπνπξγεία Οηθνλνκίαο. 

  

Οη παξαπάλσ άδεηεο είλαη θαζνξηζκέλεο δηάξθεηαο θαη όζνλ αθνξά ην θξαζί, εθόζνλ πξόθεηηαη γηα 

αιθννινύρν κε πεξηεθηηθόηεηα κηθξόηεξε ηνπ 18% ε άδεηα έρεη δηάξθεηα δύν έηε (γηα αιθννινύρα 

πνηά κε πεξηεθηηθόηεηα κεγαιύηεξε ηνπ 18% ε άδεηα έρεη δηάξθεηα έλα έηνο).  

 

Σν θόζηνο ηεο άδεηαο γηα ηελ πώιεζε θξαζηνύ (πεξηεθηηθόηεηα ζε αιθνόι ρακειόηεξε ηνπ 18%) 

έρεη σο αθνινύζσο :  

 Γηα ηηο  επηρεηξήζεηο πνπ αηηνύληαη έθδνζε άδεηαο γηα πξώηε θνξά θαζώο θαη γηα απηέο πνπ νη 

πσιήζεηο ηνπο δελ ππεξβαίλνπλ ην 1.εθ. Ειόηπ, ην αληίηηκν αλέξρεηαη ζε 4.000 Ειόηπ. 

 Γηα ηηο επηρεηξήζεηο ησλ νπνίσλ νη πσιήζεηο μεπεξλνύλ ην 1.000.000 Ειόηπ, ην αληίηηκν 

έθδνζεο αλέξρεηαη ζε πνζνζηό 0,4% ηεο αμίαο ησλ πσιήζεσλ ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο. 

 

Έιεγρνη πξαγκαηνπνηνύληαη από πγεηνλνκηθνύο ειεγθηέο ζύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό ηνπ 

Τπνπξγείνπ Τγείαο πνπ εθδόζεθε ζηηο 28 Απξηιίνπ 2004.  Πεξηνδηθνί έιεγρνη πξαγκαηνπνηνύληαη 

ζε ηαθηηθά δηαζηήκαηα θαη έθηαθηνη ζε πεξηπηώζεηο κε ζπκκόξθσζεο κε πνηνηηθέο πξνδηαγξαθέο.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Subcarpathian_Voivodeship
http://en.wikipedia.org/wiki/Lesser_Poland
http://en.wikipedia.org/wiki/Lower_Silesia
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Ζ ηηκή ηνπ θξαζηνύ επηβαξύλεηαη κε ΦΠΑ 23%, θαζώο επίζεο  κε εηδηθό θόξν θαηαλάισζεο, πνπ 

αληηζηνηρεί ζε 136 διόηπ Πνισλίαο (πεξίπνπ 35 Δπξώ) αλά εθαηό ιίηξα.  

 

Όια ηα εηζαγόκελα θξαζηά πξέπεη λα έρνπλ ζήκαλζε ζηελ Πνισληθή γιώζζα. Ζ ζήκαλζε πξέπεη 

λα αλαγξάθεη πιεξνθνξίεο γηα : 

 Σν όλνκα ηνπ πξντόληνο  

 Σν όλνκα θαη ηε δηεύζπλζε ηνπ παξαγσγνύ  

 Σν όλνκα θαη ηε δηεύζπλζε ηνπ εηζαγσγέα 

 Σελ πεξηεθηηθόηεηα ζε αιθνόι.  

 

Φηάιεο εηζαγσγήο κπνξνύλ λα δηαλέκνληαη κε ηηο αξρηθέο ηνπο ζεκάλζεηο από ηελ ρώξα πξνέιεπζεο 

αιιά ζα πξέπεη λα πξνζηεζεί ζήκαλζε κε ηηο παξαπάλσ πιεξνθνξίεο θαη ζηελ Πνισληθή γιώζζα.  

 

εκεηώλεηαη όηη ε Πνισλία έρεη ηδηαίηεξα απζηεξνύο πεξηνξηζκνύο ζηελ δηαθήκηζε αιθννινύρσλ. 

Ζ δηαθήκηζε αιθννινύρσλ απαγνξεύεηαη –πιελ νξηζκέλσλ πεξηπηώζεσλ γηα ηελ κπύξα- ζηελ 

ηειεόξαζε, ζην ξάδην, ζην ζέαηξν, ζηηο αθίζεο δξόκνπ. Έηζη νη δηαλνκείο αλαγθαζηηθά 

ρξεζηκνπνηνύλ ελαιιαθηηθέο ηερληθέο πξνώζεζεο ηνπ πξντόληνο όπσο π.ρ. νη 

δηαθεκίζεηο/αθηεξώκαηα ζε θιαδηθά πεξηνδηθά (αλαθέξνληαη δεηγκαηνιεπηηθά ηα ‘’Czas wina’’, 

‘’Magazyn Wino’’, ‘’Swiat win’’, ‘’Swiat Alkohol’’) ή εθδειώζεηο γεπζηγλσζίαο ζε εμεηδηθεπκέλα 

θαηαζηήκαηα πνπ δηαζέηνπλ εηδηθή άδεηα.  

 

3. Καηαλάιωζε 

 

Σν θξαζί θαηέρεη παξαδνζηαθά ηελ ηξίηε ζέζε ζηελ πώιεζε αιθννινύρσλ πνηώλ ζηελ Πνισλία, 

κεηά ηελ κπύξα θαη ηε βόηθα πνπ απνηεινύλ ηηο θύξηεο πξνηηκήζεηο ησλ εδώ θαηαλαισηώλ. Ζ 

θαηαλάισζή ηνπ όκσο ηα ηειεπηαία ρξόληα εκθαλίδεη ζεκαληηθά θαη ζηαζεξά πνζνζηά αλόδνπ. 

 

  

Καηαλάιωζε θξαζηνύ 2005-2009 (εθ. L) Αύμεζε 

2005-2009 

  2005 2006 2007 2008 2009 % 

θξαζί απιό 30,691 33,738 40,137 45,634 51,202 67 

Κξαζί αθξώδεο 20,552 19,512 19,865 20,031 20,875 2 

θξαζί vermouth 11,554 11,343 11,875 12,449 13,625 18 

Κξαζί dessert 9,165 8,433 8,857 7,963 8,549 -7 

ύλνιν 71,962 73,026 80,734 86,077 94,251 31 

Πεγή : Nielsen 

 

Όπσο πξνθύπηεη από ηελ επεμεξγαζία ησλ αλσηέξσ δύν πηλάθσλ, ε ζπλνιηθή αγνξά θξαζηνύ από 

ην 2005 έσο ην 2009 ζεκείσζε αύμεζε θαηά 31%, αύμεζε όκσο πνπ πξνήιζε ζρεδόλ απνθιεηζηηθά 

από ηελ αύμεζε ηεο θαηαλάισζεο ηνπ απινύ θξαζηνύ (ην 2005 έσο ην 2009 ζεκείσζε αύμεζε θαηά 

67%) θαζώο νη ππόινηπεο ηξεηο θαηεγνξίεο (αθξώδεο, vermouth θαη dessert) δηαηήξεζαλ ζηαζεξά ηα 

πνζνζηά ηνπο -ε θαηαλάισζή ηνπο είλαη επνρηθή δει. Πξσηνρξνληά, Απόθξηεο θιπ-. 

 

Καηαλαισηηθό πξνθίι 

Καη’ αξρήλ ζεκεηώλεηαη όηη ν πιεζπζκόο ζηε Πνισλία είλαη πεξίπνπ 39 εθ. άηνκα, ελώ ην πνζνζηό 

ηνπ πιεζπζκνύ πνπ βξίζθεηαη ζε ειηθία έσο ηα 25 έηε είλαη 25% θαη από ηα 26 έσο ηα 65 είλαη 

60%. 
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Όζνλ αθνξά ζηε θαηαλάισζε θξαζηνύ, ζύκθσλα κε ζρεηηθέο έξεπλεο, νη θαηαλαισηέο θξαζηνύ 

(πίλνπλ θξαζί ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ην κήλα) , ππνινγίδνληαη όηη αλέξρνληαη πεξίπνπ ζηα 12 εθ. 

άηνκα. Αλ ηαμηλνκεζνύλ θαηά ειηθίεο πξνθύπηεη όηη :  

 από ηελ νκάδα από 18-24 εηώλ, 62% εμ απηώλ θαηαλαιώλεη θξαζί 

 από ηελ νκάδα από 25-34 εηώλ, 54% εμ απηώλ θαηαλαιώλεη θξαζί 

 από ηελ νκάδα από 35-44 εηώλ, 43% εμ απηώλ θαηαλαιώλεη θξαζί 

 από ηελ νκάδα από 55-64 εηώλ, 19% εμ απηώλ θαηαλαιώλεη θξαζί 

 από ηελ νκάδα άλσ ησλ 65 εηώλ, 12% εμ απηώλ θαηαλαιώλεη θξαζί 

 

εκεηώλεηαη επίζεο όηη, ν κέζνο θαηαλαισηήο θξαζηνύ ζηε Πνισλία, πξνηηκά λα πίλεη ην θξαζί 

θαηά κόλαο θαη όρη κε παξέα, ελώ ην θξαζί δελ ζπλνδεύεη ην γεύκα ή ην δείπλν. 

 

Πξννπηηθέο θαηαλάισζεο 

ύκθσλα κε πξόζθαηα ζηνηρεία θαη θαηά ην 2010 ε αύμεζε θαηαλάισζεο θξαζηνύ ζεκείσζε 

ειαθξά άλνδν-ππνινγίδεηαη ζην 4% πεξίπνπ- κε ηηο ζπλνιηθέο πσιήζεηο λα ππνινγίδνληαη ζην 1 δηο 

διόηπ (πεξίπνπ 250 εθ. Δπξώ). Ζ ηάζε δε απηή ηεο αλόδνπ εθηηκάηαη όηη ζα ζπλερηζζεί όρη κόλν γηα 

ην 2011 αιιά θαη γηα ηελ επόκελε πεληαεηία, θαζώο παξά ηηο ζπλερείο απμήζεηο ζηε ζπλνιηθή 

θαηαλάισζε ε εηήζηα θαηά θεθαιή θαηαλάισζε παξακέλεη ζε ηδηαίηεξα ρακειά επίπεδα -7 ιίηξα- 

έλαληη άιισλ επξσπατθώλ ρσξώλ π.ρ. Γεξκαλία 26 ιίηξα , Ηηαιία 46 ιίηξα. 

 

 

4. Καλάιηα δηαλνκήο  

 

Κπξηόηεξα θαλάιηα δηαλνκήο γηα ην θξαζί απνηεινύλ ζήκεξα νη αιπζίδεο Super Markets, είηε 

πνιπεζληθέο είλαη απηέο (Tesco, Carrefour, Auchan, Leclerc, Intermarche/Bricomarche, Biedronka, 

Lidl, Plus, Macro θιπ) είηε πνισληθέο (MocPol, MarcPol, Spolem, Selgros). ηε ζπλέρεηα ζαλ 

δεύηεξε νκάδα αθνινπζνύλ ηα κηθξά θαη πνιύ κηθξά καγαδηά πώιεζεο ηξνθίκσλ, από ηα νπνία 

δηνρεηεύεηαη θαη ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ θζελώλ θξαζηώλ, ελώ ζαλ ηξίηε νκάδα 

αλαθέξνληαη ηα θαηαζηήκαηα ηα νπνία εηδηθεύνληαη απνθιεηζηηθά ζηελ πώιεζε θξαζηνύ όπσο π.ρ. 

La Passion du Vin, Fine Wine and Spirits, Centrum Wina, Grand Cru Dom Wina θιπ. 

 

 εκεηώλνπκε επίζεο όηη όζνλ αθνξά ην ρώξν ηεο παξαγσγήο/εηζαγσγήο, κεηεμειίζζεηαη ζηαδηαθά 

ζε νιηγνπώιην θαζώο νη εηαηξείεο πνπ είραλ κπεη αξρηθά ζην ρώξν, ιόγσ ηεο κεγάιεο αύμεζεο ηεο 

αγνξάο όρη κόλν εμαγνξάδνπλ ηηο κηθξόηεξεο, αιιά θαη εμαγνξάδνληαη από κεγαιύηεξεο αιινδαπέο 

θαη παξάιιεια εμαπιώλνπλ ηηο δξαζηεξηόηεηέο ηνπο ζην εμσηεξηθό.  

 

Ωο ραξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα ησλ αλσηέξσ, αλαθέξνπκε ηελ πνισληθή εηαηξεία Ambra 

(www.ambra.com.pl), κε έηνο ίδξπζεο ην 1992 θαη αξρηθή δξαζηεξηόηεηα ηελ παξαγσγή ελόο 

αθξώδνπο θξαζηνύ, κε ηελ επσλπκία ‘’Dorato’’. Σν 1994 ε εηαηξεία πξνζειθύεη ην ελδηαθέξνλ ηεο 

γεξκαληθήο Sektkellerei Schloss Wachenheim AG (www.schloss-wachenheim.de) ε νπνία 

εμαγνξάδεη ην 25% ησλ κεηνρώλ ηεο θαη ην 2004 γίλεηαη θαη ν βαζηθόο κέηνρνο. Έθηνηε ε εηαηξεία 

κε ηελ αλαθαίληζε θαη επέθηαζε ησλ παξαγσγηθώλ θαη απνζεθεπηηθώλ ηεο εγθαηαζηάζεσλ, 

κεηαηξάπεθε ζε κία από ηηο κεγαιύηεξεο ηνπ ρώξνπ (εηηθέηεο ηεο νη Dorato, Michelangelo θαη Cin 

& Cin –αθξώδε θξαζηά- θαη νη Fresco, Piccolo θαη El Sol), εμαγνξάδνληαο εηαηξεία δηαλνκήο 

βνπιγαξηθώλ θξαζηώλ (Vinex Slaviantsi Poland), ηδξύνληαο θαηαζηήκαηα εηδηθά γηα ηελ πώιεζε 

θξαζηνύ ( ην Centrum Wina) θαη ηέινο εμαγνξάδνληαο εηαηξείεο ηνπ εμσηεξηθνύ ζηελ Σζερία (Soare 

Sekt) θαη ηε Ρνπκαλία (Karom Drinks). 

 

5. Σηκνιόγεζε 

http://www.schloss-wachenheim.com/
http://www.schloss-wachenheim.de/
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Όπσο πξνθύπηεη από ηελ επεμεξγαζία ηνπ θαησηέξσ πίλαθα, ην ζπληξηπηηθό πνζνζηό πώιεζεο 

(84% πνζόηεηαο θαη 72% εηζπξάμεσλ) απνζπνύλ ηα θξαζηά πνπ ε ιηαληθή ηνπο ηηκή θζάλεη έσο ηα 

20 διόηπ   (πεξίπνπ 5 Δπξώ). ηε ζπλέρεηα αθνινπζνύλ ηα θξαζηά κε ιηαληθή ηηκή από 5 έσο 7,5 

Δπξώ (14% πνζόηεηαο θαη 23% εηζπξάμεσλ) θαη ηέινο αθνινπζνύλ ηα θξαζηά κε ιηαληθή ηηκή άλσ 

ησλ 7,5 Δπξώ (2% πνζόηεηαο θαη 5% εηζπξάμεσλ). εκεηώλεηαη επίζεο όηη αλ αλαθεξόκαζηε ζηε 

πξνεγνύκελε πξώηε θαηεγνξία, ν κέζε ηηκή πώιεζεο αλά ιίηξν είλαη ηα 16 διόηπ (πεξίπνπ 4 

Δπξώ), αλ αλαθεξόκαζηε ζηε δεύηεξε θαηεγνξία ε κέζε ηηκή πώιεζεο αλά ιίηξν είλαη ηα 29 διόηπ 

(πεξίπνπ 7 Δπξώ) θαη ηέινο αλ αλαθεξόκαζηε ζηε ηξίηε θαηεγνξία ε κέζε ηηκή πώιεζεο αλά ιίηξν 

είλαη ηα 48 διόηπ (πεξίπνπ 12 Δπξώ) 

 

Πωιήζεηο 2008 θαη 2009 ζε ηηκέο ιηαληθήο 

  2008 2009 εηήζηα  2008 2009 εηήζηα  

   εθ. L  εθ. L 

κεηαβνιή 

%   

 Δθ. 

διόηπ 

 Δθ. 

διόηπ 

κεηαβνιή 

%   

Υακειόηεξε ησλ 

20 διόηπ (5 

Δπξώ)  38,462 38,897 1,1 597,06 621,32 4,1 

Από 20-30 διόηπ 

(5 έσο 7,5 Δπξώ) 4,505 6,552 45,4 136,19 194,9 43,1 

Τςειόηεξε ησλ 

30 διόηπ (7,5 

Δπξώ) 0,822 0,875 6,4 39,99 42,49 6,3 

Πεγή : Nielsen 

 

Όζνλ αθνξά ηα πεξηζζόηεξα εππώιεηα εδώ θξαζηά, ζεκεηώλνπκε : ηα ακεξηθαληθά Carlo Rossi θαη  

Sutterhome, ηα γαιιηθά Castel Frères θαη Bongeronde, ην ηηαιηθό Trivento, ην ρηιηαλό San Pedro, ην 

απζηξαιηαλό Jacob's Creek, ην βνπιγαξηθό Sofia, ην νπγγξηθό Egribikaver θιπ. 

 

 

 

 

6. Δηζαγωγέο   

 

Πωιήζεηο 2009  

  εθ. L 

dynamics comparing 

to 2008 εθ. διόηπ 

dynamics comparing 

to 2008 

πνισληθά 6,294 -12% 100,84 -1% 

εηζαγόκελα 45,591 6% 827,54 17% 

Πεγή : Nielsen 

 

Όπσο πξνθύπηεη θαη από ηνλ αλσηέξσ πίλαθα, από ηα 10 θξαζηά πνπ πσινύληαη ζηελ Πνισλία ην 

έλα είλαη πνισληθό θαη ηα 9 είλαη εηζαγόκελα. 

 

ύκθσλα επίζεο κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα, ζηνλ νπνίν αλαθέξνληαη νη πνισληθέο εηζαγσγέο αλά 

ρώξα, ηέζζεξηο είλαη νη θπξηόηεξεο ρώξεο πξνέιεπζεο νη: Γαιιία, Ηηαιία, ΖΠΑ θαη Βνπιγαξία κε ηα 

ζπλνιηθά ηνπο κεξίδηα λα ππεξβαίλνπλ ην 53% ησλ ζπλνιηθώλ πνισληθώλ εηζαγσγώλ ζε αμία 

(ζηνηρεία 2009).  

 

Αλ δε ζηηο πξναλαθεξζείζεο ηέζζεξηο ρώξεο πξνζηεζνύλ θαη νη Ηζπαλία, Γεξκαλία θαη Υηιή νη 

νπνίεο θαηέρνπλ ζπλνιηθά κεξίδην εηζαγσγώλ 23,5%, ζπκπεξαίλεηαη όηη νπζηαζηηθά έρνπκε 
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νιηγνπσιηαθή νξγάλσζε αγνξάο θαζώο κόιηο 7 ρώξεο δηαηεξνύλ ζρεδόλ ην 77% ηεο ζπλνιηθήο 

αμίαο ηωλ εηζαγωγώλ.  

 

                    ΔΙΑΓΧΓΔ ΚΡΑΙΟΤ ΑΝΑ ΥΧΡΑ ΣΗΝ  ΠΟΛΧΝΙΑ  (ζε εθ. US $) 

Πεγή : Πνισληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία 

 

                     2007 Ποσοστό 2008 Ποσοστό 2009 Ποσοστό 

  

Χώρες 183,9 

%  

218,8 

%  

181,8 

%  

Α/Α 

στο 

Σύνολο 

στο 

Σύνολο 

στο 

Σύνολο 

1 Γαιιία 31,4 17,1 33,8 15,5 26,7 14,7 

2 ΖΠΑ 22,3 12,1 29,5 13,5 25,0 13,8 

3 Ηηαιία 24,9 13,5 31,4 14,4 24,1 13,3 

4 Βνπιγαξία 27,2 14,8 26,1 12,0 21,0 11,6 

5 Ηζπαλία 15,9 8,6 19,1 8,7 15,5 8,5 

6 Γεξκαλία 12,1 6,6 15,9 7,3 14,7 8,1 

7 Υηιή 12,6 6,9 15,0 4,2 12,6 6,9 

8 Μνιδαβία 5,8 3,2 9,1 3,1 9,3 5,1 

9 Πνξηνγαιία 4,7 2,6 6,9 2,9 6,6 3,6 

10 Οπγγαξία 6,5 3,5 6,3 2,6 5,6 3,1 

11 Απζηξαιία 4,9 2,7 5,6 2,5 4,7 2,6 

12 Αξγεληηλή 4,0 2,2 5,3 2,4 4,2 2,3 

13 Νόηηνο Αθξηθή 3,6 2,0 3,9 1,8 2,9 1,6 

14 Γεσξγία 1,0 0,6 1,8 0,8 1,8 1,0 

15 Διιάδα 1,6 0,9 1,7 0,8 1,3 0,7 

16 Απζηξία 0,5 0,3 0,8 0,4 1,0 0,5 

17 Ζλ.Βαζίιεην 0,3 0,2 1,8 0,8 0,8 0,4 

  Λνηπέο ρώξεο 4,6 6,3 6,8 3,1 4,0 2,2 

 

Από ηελ επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ ηνπ αλσηέξσ πίλαθα πξνθύπηεη,  

 ε κηθξή αιιά ζηαδηαθή απνδπλάκωζε ηνπ πνζνζηνύ εηζαγσγώλ γαιιηθώλ (κέζα ζηελ 

πξναλαθεξόκελε ηξηεηία έραζαλ 2,4%), θαη βνπιγαξηθώλ θξαζηώλ (κέζα ζηελ 

πξναλαθεξόκελε ηξηεηία έραζαλ 3,2%) 

 ελώ αληίζεηα ζηαδηαθά θεξδίδνπλ κεξίδηα εηζαγωγώλ, ηα ακεξηθαληθά (κέζα ζηελ 

πξναλαθεξόκελε ηξηεηία θέξδηζαλ 1,7%) θαη γεξκαληθά θξαζηά (κέζα ζηελ 

πξναλαθεξόκελε ηξηεηία θέξδηζαλ 1,5 %) 

 νη ππόινηπεο 13 ρώξεο παξνπζηάδνπλ ζρεηηθά ζηαζεξή πνξεία θαη κεξίδηα εηζαγσγώλ. 

 

Τπνγξακκίδνπκε επίζεο όηη, όπσο πξνθύπηεη από ηνπο πξνεγνύκελνπο πίλαθεο, ε ζπληξηπηηθή 

πιεηνςεθία (άλσ ηνπ 95%) ησλ θξαζηώλ πνπ πσινύληαη/εηζάγνληαη ζηε Πνισλία έρνπλ ιηαληθή 

ηηκή πώιεζεο πνπ θζάλεη έωο ηα 7,5 Δπξώ.  

Αλ ην θξαζί είλαη εηζαγόκελν από ηελ αλωηέξω ιηαληθή ηηκή ζα πξέπεη λα αθαηξεζεί ν ΦΠΑ 

(23%), ν εηδηθόο θόξνο θαηαλάιωζεο, ην θόζηνο κεηαθνξάο, ην θέξδνο 

ρνλδξεκπόξνπ/εηζαγωγέα, άξα ε ηηκή ρνλδξηθήο πώιεζεο εθηηκάηαη όηη ζα πξέπεη λα 

θπκαίλεηαη κεηαμύ 1,8 θαη 2,5 Δπξώ, ηηκή πνπ θαίλεηαη λα πεηπραίλνπλ νη παξαγωγνί από ηηο 

αλωηέξω θπξηόηεξεο ρώξεο εηζαγωγήο 
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7. Σα ειιεληθά θξαζηά ζηελ πνιωληθή αγνξά 

 

Όπσο πξνθύπηεη από ηνλ αλσηέξσ πίλαθα εηζαγσγώλ, νη εμαγσγέο ειιεληθνύ θξαζηνύ ζηελ 

Πνισλία, παξά ηελ πάξνδν ησλ εηώλ, δελ έρνπλ απνζπάζεη αθόκε ζεκαληηθά κεξίδηα αγνξάο 

θαζώο ην πνζνζηό ηνπο ζηηο ζπλνιηθέο πνισληθέο εηζαγσγέο θπκαίλεηαη από 0,7 έσο 0,9% 

θαηαηάζζνληαο ηε ρώξα καο ζηελ 15
ε
 ζέζε κεηαμύ ησλ 17 ρσξώλ εηζαγσγήο.  

 

Σα ειιεληθά θξαζηά παξά ηελ αλακθίβνιε πνηόηεηα θαη πνηθηιία ηνπο, ηηο ζεκαληηθέο πξνζπάζεηεο 

εθζπγρξνληζκνύ πνπ γίλνληαη από ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ, ηελ ύπαξμε πνισληθνύ ηνπξηζηηθνύ 

ξεύκαηνο πξνο Διιάδα, δελ είλαη αθόκε γλσζηά ζηελ πνισληθή αγνξά. 

 

Κύξηεο αηηίεο ηεο αλσηέξσ θαηάζηαζεο θαίλεηαη λα είλαη : 

 

1. Ιδηαίηεξα έληνλνο αληαγωληζκόο. Ζ Πνισλία απνηειώληαο κία λέα θαη ζεκαληηθνύ 

κεγέζνπο αγνξά γηα ην θξαζί παγθνζκίσο, έρεη ζπγθεληξώζεη ην ελδηαθέξνλ όισλ 

νπζηαζηηθά ησλ νηλνπαξαγσγηθώλ ρσξώλ. Έηζη εηζάγεη από ηελ Δπξώπε θαη ηηο 

‘’θιαζηθέο’’ ρώξεο παξαγσγήο όπσο είλαη νη : Γαιιία, Ηηαιία, Ηζπαλία, Πνξηνγαιία, 

Διιάδα, εηζάγεη από ηηο γεηηνληθέο ηεο ρώξεο : Γεξκαλία, Απζηξία, εηζάγεη από ρώξεο ηεο 

η.νβηεηηθήο Έλσζεο όπσο : Βνπιγαξία, Μνιδαβία, Οπγγαξία θαη Γεσξγία θαη ηέινο 

εηζάγεη θαη από απηέο ηνπ απνθαινύκελνπ ‘’λένπ θόζκνπ΄’ όπσο : ΖΠΑ, Υηιή, Απζηξαιία 

θαη Ν.Αθξηθή. 

 

2. Σν ζέκα ηεο ηηκήο. Καηά θαλόλα, ε ηειηθή ηηκή πώιεζεο ησλ ειιεληθώλ θξαζηώλ ζηε 

πνισληθή αγνξά ππεξβαίλεη θαηά πνιύ ηελ ηηκή ησλ 5 έσο 7,5 Δπξώ πνπ πιεξώλεη ν 

πνισλόο θαηαλαισηήο γηα λα αγνξάζεη κία θηάιε θξαζί. 

 

3. Απνπζηάδνπλ νη νηαδήπνηε είδνπο εθδειώζεηο πξνβνιήο θαη πξνώζεζεο ηνπ ειιεληθνύ 

θξαζηνύ ζηελ Πνισλία (π.ρ. επηρεηξεκαηηθέο απνζηνιέο, ζπκκεηνρή ζε εδώ Γηεζλείο 

Δθζέζεηο, γεπζηγλσζίεο, αθηεξώκαηα/δηαθεκίζεηο ζε θιαδηθά πεξηνδηθά, πξνζθιήζεηο 

πνισλώλ δεκνζηνγξάθσλ ζε νηλνπαξαγσγηθέο πεξηνρέο ζηελ Διιάδα θιπ), ηε ζηηγκή πνπ 

όιεο νη αληαγσλίζηξηεο ρώξεο βαζηδόκελεο ζε ζηαζεξή βάζε ζηηο εθδειώζεηο πξνώζεζεο, 

πξνζπαζνύλ λα απνζπάζνπλ επηπιένλ κεξίδηα αγνξάο (αλαθέξνπκε κάιηζηα όηη πξόζθαηα 

πξαγκαηνπνηήζεθε εθδήισζε γεπζηγλσζίαο θξαζηώλ από ηελ Αιγεξία). 

 

4. ελώ ηέινο, ηα ηειεπηαία ρξόληα, ηδηαίηεξε επηηπρία από ηα εηζαγόκελα ειιεληθά θξαζηά 

θαίλεηαη λα έρεη ην θξαζί ‘’Ζκίγιπθνο’’, ελώ ππνινγίδεηαη όηη πεξίπνπ 3 ζηηο 5 θηάιεο 

ειιεληθνύ θξαζηνύ πνπ πσινύληαη ζηελ εδώ αγνξά είλαη  ‘’Ζκίγιπθνο’’. Αλ ε ίδηα ηάζε 

ζπλερηζζεί ηα επόκελα ρξόληα ελέρεη ν θίλδπλνο ηαπηνπνίεζεο ησλ ειιεληθώλ 

θξαζηώλ/πνηθηιηώλ κε ηνλ ‘’Ζκίγιπθν’’. 


