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I. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΒΕΛΓΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ  

 Πολυπολιτισμικότητα και πολυεθνικότητα στη σύνθεση του πληθυσμού  

 Ιδανική αγορά για δοκιμή δυνατοτήτων και προοπτικών προϊόντων στην διεθνή 

αγορά  

 Ιδιαίτερα απαιτητικοί και ποιοτικοί καταναλωτές 

 Οι τάσεις κατανάλωσης είναι υπέρ του ποιοτικού κρασιού, σε βάρος του 

φτηνού επιτραπέζιου 

 Αφθονία επιλογών κρασιού στη βελγική αγορά, με κυριαρχία του γαλλικού 

κρασιού 

 Το κρασί αντιπροσωπεύει το 8% του οικογενειακού προϋπολογισμού 

 Ο μέσος όρος κατανάλωσης είναι 24,32 λίτρα κρασιού  / χρόνο / κάτοικο (2014) 

 Δηλαδή μερίδιο 1,1% της παγκόσμιας κατανάλωσης οίνου 

 Το Βέλγιο είναι 12
η
 χώρα παγκοσμίως σε κατανάλωση κρασιού με 270 

εκατομμύρια λίτρα το 2014 

 Αλλά και 7
ος 

εισαγωγέας με μερίδιο 3,84% των παγκοσμίων εισαγωγών 

κρασιού 

 Περίπου 34% των Βέλγων πίνουν κρασί τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα.  

 Άνω των 300 εκατ. λίτρων κρασιού πωλούνται κάθε χρόνο 

 Ο Βέλγος καταναλωτής δαπανά πλησίον των 300 € / έτος σε αγορά κρασιού 

 Ο Βέλγος συνήθως δαπανά 4-8 € /φιάλη. Για μια ειδική περίσταση, είναι 

διατεθειμένος να δαπανήσει διπλά (€ 8-12) στο 35% των περιπτώσεων και 

μεταξύ 12 € και 20 € στο 28% των περιπτώσεων 

 Υπάρχει ελάχιστη παραγωγή κρασιού στο Βέλγιο (280 χιλ. λίτρα το 2014) 

 Οι τάσεις κατανάλωσης είναι αυξητικές κατά μια φιάλη κατά εβδομάδα 

 Το προφίλ του καταναλωτή είναι άνω των 30 μέσης και υψηλής κοινωνικής 

τάξης 

 Οι άντρες ηλικίας από 45 έως 65 αγοράζουν ακριβά κρασιά. Οι γυναίκες από 

18 έως 35 καταναλώνουν φτηνό κρασί αλλά περισσότερες ποσότητες 

 Το 75%  των Βελγικών οικογενειών αγοράζουν κρασί 

 Οι προτιμήσεις στρέφονται στα ήρεμα κόκκινα φρουτώδη κρασιά, κάτω των 

15° 

 Οι τάσεις προώθησης είναι στο food pairing (σύνδεση κρασιού και 

διατροφικών προϊόντων) 

 Οι κατηγορίες “BIO”, “Naturals” και “Fair Trade” κερδίζουν διαρκώς μερίδιο 

έχοντας ήδη περάσει το 10% της αγοράς 

 Η κατηγορία “Bag-in-Box” αντιπροσωπεύει 8% της αγοράς 
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 Στο 47% των περιπτώσεων ο καταναλωτής αποφασίζει την αγορά 

συγκεκριμένου κρασιού on the spot. Κριτήρια της απόφασης είναι το χρώμα, η 

ετικέτα, ο σχεδιασμός της φιάλης και το έτος παραγωγής.  

 

II. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΒΕΛΓΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 

Το Βέλγιο είναι σημαντικότατο διαμετακομιστικό κέντρο και μία από τις πλέον 

ανταγωνιστικές αγορές στον ευρωπαϊκό χώρο, ενώ παράλληλα κατέχει υψηλότατη 

θέση στην κατάταξη των ευρωπαϊκών χωρών με την μεγαλύτερη αγοραστική 

δύναμη. Έτσι, το γεγονός και μόνον ότι μία επιχείρηση δραστηριοποιείται 

επιτυχώς στο Βέλγιο αποτελεί τρόπον τινά «διαβατήριο» για την είσοδό της στο 

διεθνές εμπόριο. 
 

Για τους ενδιαφερόμενους να προωθήσουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους στη 

βελγική αγορά συνιστάται κατ’ αρχήν προσεκτική και μεθοδική εξαγωγική 

προετοιμασία, λαμβάνοντας υπόψη ότι η είσοδος σ’ αυτήν είναι εύκολη αλλά η 

έξοδος από αυτήν είναι ευκολότερη. Και τούτο διότι, σε μία ανταγωνιστική αγορά 

με εμπορική παράδοση και υψηλές ποιοτικές προδιαγραφές, όπως είναι η βελγική, 

οι εισαγωγείς αποδίδουν μεγάλη σημασία στην τήρηση των συμβατικών 

υποχρεώσεων (όροι παράδοσης, ποιοτικές προδιαγραφές του προϊόντος, 

υποστηρικτικές των εξαγωγών υπηρεσίες κ.α.) και μάλιστα δεν διστάζουν να 

επωφεληθούν από τυχόν λανθασμένες κινήσεις ή παραλείψεις. 
 

Είναι απαραίτητη επομένως η προσεκτική μελέτη της αγοράς, των συναλλακτικών 

ηθών και της επιχειρηματικής κουλτούρας της χώρας ακόμη και της 

διαφορετικότητας μεταξύ περιφερειών και κοινοτήτων. Εν προκειμένω, οι 

ενδείξεις στην ετικέτα των προϊόντων θα πρέπει να αναγράφονται και στις δύο 

γλώσσες (γαλλική και φλαμανδική) όπως και το διαφημιστικό ή άλλο έντυπο 

υλικό. 
 

Επίσης, σε περίπτωση επιλογής Βέλγου αντιπροσώπου, αυτός θα πρέπει 

οπωσδήποτε να είναι δίγλωσσος ώστε να έχει όσο το δυνατόν μεγαλύτερες 

προσβάσεις στην αγορά. 

 

Οι κατωτέρω αναφερόμενοι οργανισμοί είναι επιφορτισμένοι με την παροχή 

πληροφοριών προς τους επιχειρηματίες και την προώθηση της συνεργασίας 

μεταξύ βελγικών και αλλοδαπών εταιρειών : 
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 BECI - CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY BRUSSELS  

 Avenue Louise 500, 1050 Brussels  

T +32 (0)2 648 50 02, F +32 (0)2 640 93 28  

info@beci.be , www.beci.be  

 

 BRUSSELS INVEST & EXPORT 

Avenue Louise 500, 1050 Brussels 

Tel : +32 (0)2 800 40 63, Fax : +32 (0)2 800 40 01 

info@investinbrussels.be, www.investinbrussels.be   

 

 FLANDERS INVESTMENT & TRADE - GOVERNMENT OF FLANDERS - 

BELGIUM  

Gaucheretstraat 90 | BE-1030 Brussels – Belgium 

Phone: +32 2 504 88 74, Fax: +32 2 504 88 70 

Barbara.tieleman@fitagency.be,  http://www.investinflanders.be/en/  

 

 FEDERATION DES ENTREPRISES DE BELGIQUE - FEB ASBL 

Rue Ravenstein 4, B-1000 Bruxelles 

Tél. +32 2 515 08 11, Fax +32 2 515 09 99 

info@vbo-feb.be, www.vbo-feb.be  

 

 AGENCE WALLONNE A L'EXPORTATION ET AUX INVESTISSEMENTS 

ETRANGERS 

Place Sainctelette, 2, 1080 Bruxelles 

Tél : +32 2 421 82 11, Fax : +32 2 421 87 87   

mail@awex.be , www.awex.be  

 
 VOKA - KAMER VAN KOOPHANDEL ANTWERPEN-WAASLAND 

 Kantoor Antwerpen, Markgravestraat 12, 2000 Antwerpen  

T +32 (0)3 232 22 19/20, F +32 (0)3 233 64 42 

info.antwerpen@voka.be , www.voka.be/antwerpen-waasland  

 

 BRUSSELS EXPO  

Place de Belgique 1, BE – 1020 Brussels  

Τel. +32 2 474 82 63, Fax: +32 2 474 83 90, 97  

  

mailto:info@beci.be
http://www.beci.be/
mailto:info@investinbrussels.be
http://www.investinbrussels.be/
mailto:Barbara.tieleman@fitagency.be
mailto:info@vbo-feb.be
http://www.vbo-feb.be/
mailto:mail@awex.be
http://www.awex.be/
mailto:info.antwerpen@voka.be
http://www.voka.be/antwerpen-waasland
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III. ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΒΕΛΓΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ  

Το Βέλγιο αποτελεί σημαντικότατη σε παγκόσμιο επίπεδο καταναλώτρια χώρα 

κρασιού, παρά τον σχετικά μικρό πληθυσμό του, που ανέρχεται σε 11,2 εκατ. 

κατοίκους.  

Ο μέσος Βέλγος διαθέτει καλύτερες γνώσεις για το κρασί από ότι ο μέσος Γάλλος 

καταναλωτής.  

Οι τακτικοί καταναλωτές (ένας Βέλγος στους τρεις πίνει κρασί τουλάχιστον μία 

φορά την εβδομάδα), και ιδιαίτερα οι Φλαμανδοί, αρέσκονται να απολαμβάνουν 

το κρασί, αναζητώντας αυτήν την αίσθηση απόλαυσης σε εξαιρετικής ποιότητας 

και μη συνηθισμένα κρασιά. Το γεγονός αυτό καθιστά την αγορά ολοένα και 

περισσότερο ανταγωνιστική. 

 

Σε εθνικό επίπεδο, ο προτιμώμενος τύπος του κρασιού είναι το κόκκινο κρασί 

(34%), ακολουθούμενος από το λευκό κρασί (31%), τους αφρώδεις οίνους (19%) 

και το ροζέ κρασί (15%). 

 

Οι Φλαμανδοί καταναλωτές προτιμούν κυρίως το λευκό κρασί (35%), ενώ 

ακολουθούν στις προτιμήσεις τους το κόκκινο κρασί (31%), οι αφρώδεις οίνοι 

(23%) και το ροζέ κρασί (11%). Στη Βαλλονία, οι καταναλωτές προτιμούν πολύ 

περισσότερο το ροζέ κρασί (23%) παρά τον αφρώδη οίνο (13%). Στις Βρυξέλλες, 

οι καταναλωτές επιλέγουν πρώτα το κόκκινο κρασί (40%), ενώ τα ροζέ κρασιά και 

οι αφρώδεις οίνοι καταλαμβάνουν μερίδια από 17% στις καταναλωτικές 

προτιμήσεις. 

 

Ο μέσος Φλαμανδός έχει παρόμοια γούστα με τον Αγγλοσάξονα ή τον Γερμανό, 

δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην επιθυμία του για συνδυασμό καινοτομίας, 

ποιότητας και τιμής, ώστε να βελτιστοποιείται η σχέση ποιότητας και τιμής. Με 

απλά λόγια, τον ενδιαφέρει να απολαμβάνει νέα και ποιοτικά κρασιά, τα οποία να 

αγοράζει κατά το δυνατόν φθηνότερα.  

 

Ο Γαλλόφωνος αποδίδει μεγάλη σημασία στην παράδοση καθώς και στις τακτικές 

του αγοραστικές συνήθειες, προτιμά δηλαδή γνωστά και καθιερωμένα κρασιά, 

προκειμένου να περιορίσει μια πιθανή απογοήτευση. Ο Γαλλόφωνος καταναλώνει 

κατά 30% σε όγκο περισσότερο από τον Φλαμανδό. Ωστόσο, η κατανάλωση στην 

Φλάνδρα αυξάνεται γρήγορα, ενώ παράλληλα ο μέσος Φλαμανδός έχει 

μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη και αγοράζει κατά κανόνα ακριβότερα κρασιά.  

 

IV. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΡΑΣΙΟΥ ΣΤΟ ΒΕΛΓΙΟ & ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 

 

 Η αγορά τροφοδοτείται κυρίως από εισαγωγές. Η ποσότητα κρασιού που 

εισάγεται ετησίως στη βελγική αγορά ξεπερνά τα 3,16 εκατ. hl (εκατόλιτρα). 

Οι εισαγωγές αυτές αντιστοιχούν σε πλησίον των 430 εκατ. φιαλών (στοιχεία 

έτους 2014). 
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 Σύμφωνα με γαλλικά στατιστικά στοιχεία έτους 2014, το 58,3% των 

συνολικών βελγικών εισαγωγών κρασιού αποτελείται από εμφιαλωμένα 

κανονικά, ήρεμα κρασιά, το 23,5% από χύδην κρασιά και το 18,2% από 

αφρώδη κρασιά.  

 Η αξία των εισαγωγών αφρωδών και κανονικών οίνων στο Βέλγιο το 2014 

ανήλθε σε 998,65 δις. €. Το εν λόγω επίπεδο εισαγωγών και κατανάλωσης 

παραμένει περίπου σταθερό την τελευταία τριετία, πλησίον του 1 δις. €, 

ωστόσο παρουσιάζει σημαντικές τοπικές διαφοροποιήσεις. Στην περιοχή της 

Φλάνδρας κυριαρχεί ανοδική τάση (η κατανάλωση διπλασιάστηκε τα 

τελευταία είκοσι χρόνια), ενώ η Βαλλονία είναι παραδοσιακός καταναλωτής 

οίνου, και κυρίως γαλλικού οίνου. 

 Οι τέσσερεις σημαντικότερες χώρες-εξαγωγείς καταλαμβάνουν λίγο 

παραπάνω από το 80% της αγοράς σε όρους αξίας εισαγωγών του 2014: 

Γαλλία (57,13% και 570,57 εκατ. €), Ισπανία (10,86% και 108,44 εκατ. €), 

Ιταλία (8,12% και 81,11 εκατ. €) και Πορτογαλία (4,62% και 46,11 εκατ. €) 

Ακολουθούν οι Γερμανία (4,33% και 43,28 εκατ. €), Ολλανδία (2,89% και 

28,84 εκατ. €), Χιλή (2,68% και 26,73 εκατ. €), Ην. Βασίλειο (2,32% και 

23,17 εκατ. €), Ν. Αφρική (2,04% και 20,37 εκατ. €), Αργεντινή (0,86% και 

8,58 εκατ. €), Αυστραλία (0,75% και 7,5 εκατ. €), και ΗΠΑ (0,75% και 7,47 

εκατ. €). Το μερίδιο των ελληνικών εξαγωγών κρασιών στις συνολικές 

βελγικές εισαγωγές (σε αξίες) το 2014 ανήλθε σε μόλις 0,26%. Οι ελληνικές 

εξαγωγές κρασιών εμφανίζονται το 2014 αυξημένες κατά 22,23% έναντι του 

2013, ανερχόμενες σε 2,64 εκατ. €. Κύριες κατηγορίες των ελληνικών 

εξαγόμενων κρασιών αποτέλεσαν το 2014 τα κρασιά ΠΓΕ (δασμολογικός 

κωδικός 22042180) με αξία 1,38 εκατ. € και τα κρασιά ΠΟΠ (δασμολογικός 

κωδικός 22042178), με αξία 510,89 χιλ. €. Στο στατιστικό παράρτημα της  

παρούσας μελέτης παρουσιάζουμε αναλυτικά τις κύριες κατηγορίες ελληνικών 

κρασιών που εξάγονται στο Βέλγιο, καθώς και την εικόνα του ανταγωνισμού.   

 Τα γαλλικά κρασιά κυριαρχούν στην αγορά του Βελγίου, κυρίως στον τομέα 

των κόκκινων κρασιών και των ποιοτικών κρασιών. Η Γαλλία παραμένει 

σημείο αναφοράς για τον Βέλγο καταναλωτή (ο οποίος γενικά θεωρεί ξένα 

όσα κρασιά δεν προέρχονται από την Γαλλία).  

 Διαχρονικά ωστόσο, σημειώνεται τάση σταδιακής μείωσης εισαγωγών και 

απώλειας μεριδίου αγοράς από την Γαλλία προς όφελος ευρωπαϊκών κρασιών 

(κυρίως Ισπανία, Ιταλία) καθώς και κρασιών από τον «Νέο Κόσμο» (των 

οποίων η κατανάλωση αυξήθηκε σημαντικά με την ανάπτυξη της 

κατανάλωσης στην Φλάνδρα). Οι αλλαγές στην καταναλωτική συμπεριφορά, η 

δυναμική είσοδος του Φλαμανδού καταναλωτή στην αγορά και η υψηλή 

ελαστικότητα της ζήτησης εξηγούν το ενδιαφέρον του Βέλγου καταναλωτή για 

τα «νέα» κρασιά. 

 Από πλευράς ελληνικών εξαγωγών, παρατηρείται μία συνεχής αύξηση των 

εξαγωγών ελληνικών κρασιών προς το Βέλγιο, ωστόσο οι ποσότητες και οι 

αξίες τους παραμένουν σχετικά μικρές. Επίσης, παρατηρείται συνεχής 

βελτίωση της ποιότητας των εισαγόμενων εδώ ελληνικών κρασιών, ωστόσο τα 

ελληνικά κρασιά πάσχουν από ανεπαρκή εικόνα που έχουν στους Βέλγους 
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καταναλωτές. Η παρουσία των ελληνικών κρασιών περιορίζεται σχεδόν 

αποκλειστικά στο ελληνικό δίκτυο διανομής και στα ελληνικά εστιατόρια, 

μικρή μερίδα τους ωστόσο τοποθετείται σε ράφια μεγάλων λιανεμπορικών 

αλυσίδων.   

 Οι Βέλγοι λάτρεις και γνώστες του οίνου προτιμούν τα ελληνικά κρασιά που 

έχουν παραχθεί από γηγενείς ποικιλίες, με ελκυστικές συσκευασίες και προ 

πάντων σε ελκυστική τιμή. Οι Βέλγοι έμποροι και καταναλωτές έχουν γενικά 

θετικές εντυπώσεις ως προς την ποιότητα και την αυθεντικότητα των γηγενών 

ποικιλιών, ωστόσο διατυπώνουν αρνητικές εντυπώσεις ως προς την 

διαφήμιση, την πληροφόρηση που παρέχεται στις ετικέτες, την σταθερότητα 

της ποιότητας και το επίπεδο τιμών.  Το βασικό πρόβλημα των ελληνικών 

κρασιών στην αγορά του Βελγίου είναι ότι τοποθετούνται στην κατηγορία των 

σχετικά ακριβών κρασιών (άνω των 10 €), με αποτέλεσμα να ανταγωνίζονται 

κρασιά περισσότερο γνωστών προελεύσεων, και συνεπώς περισσότερο 

ελκυστικών στον μέσο Βέλγο καταναλωτή. 
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A. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΡΑΣΙΟΥ 

12,5%

57,0%30,5%
Κόκκινο κρασί

Λευκό κρασί

Ροζέ κρασί

 
 

34,0%

31,0%

15,0%

19,0%

Κόκκινο 
κρασί
Λευκό κρασί

Ροζέ κρασί

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10  

a. Κατανάλωση Κρασιού στη Φλάνδρα 

31,0%

35,0%

11,0%

23,0%

Κόκκινο κρασί

Λευκό κρασί

Ροζέ κρασί

Aφρώδες κρασί 

 
 

 

 

 

 
b. Κατανάλωση Κρασιού στη Βαλλονία 

37,0%

27,0%

23,0%

13,0%

Κόκκινο 
κρασί
Λευκό κρασί

Ροζέ κρασί
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c. Κατανάλωση Κρασιού στις Βρυξέλλες 

40,0%

26,0%

17,0%

17,0%

Κόκκινο 
κρασί
Λευκό κρασί

Ροζέ κρασί

 

 

B. ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ 
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C. ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΛΕΥΚΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ 
 

   

D. ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΡΟΖΕ ΚΡΑΣΙΟΥ 
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 Η κατανάλωση κρασιών είναι αρκετά σταθερή, περί τις 360 εκατ. φιάλες 

των 75cl τον χρόνο. 

 Το κρασί καταναλώνεται κυρίως κατά την διάρκεια του γεύματος, στο σπίτι 

ή σε εστιατόριο. Στην Φλάνδρα τείνει να καθιερωθεί η κατανάλωση 

κρασιού και εκτός γεύματος (ο Φλαμανδός καταναλώνει περισσότερο λευκό 

κρασί από ότι ο Βαλλόνος, καθώς και κρασί από τον «Νέο Κόσμο») 

 Τα βιολογικά κρασιά, τα φυσικά κρασιά και τα κρασιά που έχουν παραχθεί 

με φιλικές προς το περιβάλλον μεθόδους εδραιώνονται σταδιακά στις 

καταναλωτικές συνήθειες των Βέλγων. Περίπου το 38% των Βέλγων 

καταναλωτών έχουν ήδη αγοράσει βιολογικά κρασιά ή κρασιά που έχουν 

παραχθεί με φιλικές προς το περιβάλλον μεθόδους, και το 26% φυσικά 

κρασιά. Η ελκυστικότητα αυτών των τύπων κρασιού είναι πολύ πιο έντονη 

στις Βρυξέλλες, όπου σχεδόν ένας στους δύο κατοίκους έχει ήδη αγοράσει 

βιολογικό κρασί, το 40% του πληθυσμού έχει αγοράσει κρασί 

περιβαλλοντικά φιλικό και το 27% φυσικό κρασί. 
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V. ΤΙ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ ΣΤΟ ΒΕΛΓΙΟ 

Εκτός από τους διάφορους ειδικούς και άλλους φόρους που επιβάλλονται 

(Ecotaxe, FostPlus, Val-I-Pac, κτλ.), ο Φ.Π.Α., το περιθώριο κέρδους του 

διανομέα και τα μεταφορικά κόστη επηρεάζουν κυρίως την τιμή διάθεσης του 

κρασιού στη βελγική αγορά. 

 

Ο ειδικός φόρος στο κρασί ανέρχεται, από τον Ιούλιο 2015, στα 57,24 € ανά 

εκατόλιτρο για τα κανονικά επιτραπέζια κρασιά και σε 195,87 € ανά εκατόλιτρο 

για τους αφρώδεις οίνους, ενώ ισχύει μειωμένος ειδικός φόρος (18,20 € ανά 

εκατόλιτρο) για τα κρασιά με περιεκτικότητα σε αλκοόλ κάτω του 8,5%. Ο ΦΠΑ 

στο κρασί ανέρχεται σε 21%. Οι οικολογικοί φόροι (Ecotaxes, Eco-réductions, 

εισφορά συσκευασίας) ανέρχονται σε 9,86 € ανά εκατόλιτρο περιεχόμενου 

κρασιού. 

 

Τα περιθώρια κέρδους των εστιατόρων πλησιάζουν το 50% του κόστους αγοράς 

του κρασιού, ενώ το περιθώριο κέρδους των λιανεμπόρων ανέρχεται σε πλησίον 

του 40% του κόστους αγοράς τους από τους εισαγωγείς και διανομείς (οι οποίοι 

έχουν συνήθως περιθώριο κέρδους της τάξεως του 20%) ή τους χονδρεμπόρους 

(που έχουν περιθώριο κέρδους πλησίον του 15%).   

 

Η τιμή επηρεάζεται επίσης από τον όγκο, δηλαδή όσο πιο μεγάλες ποσότητες 

κρασιού αγοράζονται, μεταφέρονται και διατίθενται στην αγορά μονομιάς, τόσο 

χαμηλότερο θα είναι το κόστος, με την έννοια ότι επιτυγχάνονται οικονομίες 

κλίμακας που ρίχνουν την τελική τιμή διάθεσης.      

Συνεπώς, για να καταστεί περισσότερο προσιτό και ελκυστικό στον μέσο Βέλγο 

καταναλωτή το ελληνικό κρασί, θα πρέπει να αυξηθεί ο όγκος πωλήσεών του στην 

αγορά. Για να αυξηθεί ο όγκος, θα πρέπει το κρασί να τοποθετηθεί σωστά στην 

αγορά. 

Τα κρασιά με τιμή διάθεσης μεταξύ 5€ και 8€ (τιμή καταναλωτή) πωλούνται 

ευκολότερα και επιτυγχάνουν σημαντικούς όγκους πωλήσεων. Οι τιμές διάθεσης 

των περισσοτέρων τυπικών ετικετών και των Bio κρασιών φθάνουν μέχρι τα 12€. 

Τα κρασιά με τιμή διάθεσης άνω των 20€ κατατάσσονται στην κατηγορία των 

γνωστής επωνυμίας, εξαιρετικής ποιότητας, ακριβών κρασιών, τα οποία φυσικά 

έχουν και αυτά την πελατεία τους. 

Τα κρασιά με τιμή διάθεσης μεταξύ 10€ με 20€ είναι τα πιο δύσκολα να 

προωθηθούν στην βελγική αγορά και δεν επιτυγχάνουν εύκολα όγκο πωλήσεων. 

Για να πωλείται σε αυτήν την κατηγορία, ένα κρασί χρειάζεται φήμη, όνομα και 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που να το διαφοροποιούν. 

Συνήθως, δυστυχώς, τα ελληνικά κρασιά βρίσκονται σε αυτήν την κατηγορία και 

ο Βέλγος καταναλωτής στρέφεται πιο εύκολα προς ισπανικά κρασιά των 10€ ή 

προς γαλλικά των 18 €, παρά σε ελληνικά κρασιά με τιμή διάθεσης στα 15€. Στην 

περίπτωση της προτίμησης προς τα ισπανικά κρασιά, είναι η τιμή η οποία παίζει 
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ρόλο, ενώ στην περίπτωση της προτίμησης προς τα γαλλικά, η φήμη. 

Γενικά παρατηρούμε ότι τα ελληνικά κρασιά είναι κατά 30% ακριβότερα από 

παρόμοια, αντίστοιχων χαρακτηριστικών κρασιά που διατίθενται στην βελγική 

αγορά. 

 

Τιμές σε βάση 1 EURO PALETTE (480 μπουκάλια -  12 μπουκάλια x 40 κούτες) 

από την Αθήνα (μέση τιμή : 300 €) 

 

Τιμή ex Cellar 2,00€      3,00€     5,00€     10,00€   

Κόστος μεταφοράς 0,62€      0,62€     0,62€     0,62€     

Φόροι 0,56€      0,56€     0,56€     0,56€     

Φόροι Περιβάλλοντος & 

Τελωνεία 0,19€      0,19€     0,19€     0,19€     

Σύνολο 3,37€      4,37€     6,37€     11,37€   

Κέρδος διανομέα x1,2 για αντιπροσώπους 4,04€      5,24€     7,64€     13,64€   

 από 20%-50% x1,4 για HORECA 4,72€      6,12€     8,92€     15,92€   

x1,8 για καταναλωτή 6,07€      7,87€     11,47€   20,47€   

Φ.Π.Α 21% 1,27€      1,65€     2,41€     4,30€     

Τιμή Καταναλωτή 7,34€      9,52€     13,87€   24,76€   
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VI. ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

8%

5%
6%

6% 2%
3%

70%

Σουπερμάρκετ / Hard
Discount

Παντοπωλείο

Ειδικό κατάστημα

Παραγωγός

Internet

Εμπορικές εκθέσεις

Ιδιωτικές πωλήσεις

 
A. ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΚΡΑΣΙΟΥ, SUPER MARKETS, 

ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ 
 

  DELHAIZE ………………………………. 
 

   CARREFOUR ………………………………. 
 

   COLRUYT ………………………………. 
 

  ALDI  ………………………………. 
 

 

Οι λιανεμπορικές πωλήσεις κρασιού αποτελούσαν το έτος 2014 το 75% των 

συνολικών πωλήσεων κρασιού στην βελγική αγορά. Τα καταστήματα μεγάλων 

επιφανειών αντιστοιχούν στο 70% των λιανεμπορικών πωλήσεων κρασιού σε 

καταστήματα, ενώ τα ακολουθούν οι εκπτωτικές αλυσίδες (hard discount) με 

μερίδιο 20% και τα μικρότερα συνοικιακά καταστήματα με μερίδιο 5%.  

 

Οι παραπάνω 4 αλυσίδες μεγάλων καταστημάτων αντιπροσωπεύουν το 75% των 

λιανικών πωλήσεων κρασιού στο Βέλγιο από μεγάλες λιανεμπορικές αλυσίδες, με 

την αλυσίδα Delhaize να ξεχωρίζει από πλευράς προσφοράς ποιοτικών κρασιών, 

σε υψηλότερες ωστόσο τιμές από εκείνες των ανταγωνιστών της. Η αλυσίδα 

Colruyt, που είναι η μεγαλύτερη του Βελγίου, διαθέτει μεγάλη γκάμα κρασιών σε 

ανταγωνιστικές τιμές στα καταστήματά της, ενώ η αλυσίδα Carrefour τοποθετείται 

στο ενδιάμεσο επίπεδο, ανταγωνιζόμενη ποιοτικά την γκάμα της Delhaize και στις 

τιμές τα κρασιά της Colruyt. 

 



 17  

Οι μεγάλες εν λόγω αλυσίδες προσφέρουν επίσης την δυνατότητα στους 

καταναλωτές να αγοράσουν κρασί διαδικτυακά. Οι εν λόγω αλυσίδες προσφέρουν 

περί τις 1.200 ετικέτες κρασιών στους διαδικτυακούς τους τόπους και περί τις 600 

ετικέτες στα καταστήματά τους.  

 

Ακόμη τρεις μεγάλες αλυσίδες καταστημάτων σούπερ μάρκετ, οι MAKRO, 

MESTDAGH και INTERMARCHE μοιράζονται μερίδιο πλησίον του 20% της 

λιανεμπορικής αγοράς των μεγάλων καταστημάτων. 

 

Κατά μέσο όρο, τα καταστήματα υπεραγορών (hypermarchés) διαθέτουν γκάμα 

μεταξύ 500 και 600 ετικετών κρασιού, ενώ τα καταστήματα των αλυσίδων σούπερ 

διαθέτουν περί τις 300 ετικέτες. Τα μικρότερα καταστήματα σούπερ μάρκετ 

διαθέτουν περί τις 100 ετικέτες κρασιών κατά μέσο όρο, ενώ οι εκπτωτικές 

αλυσίδες περί τις 30. 

 

Οι μεγάλες λιανεμπορικές αλυσίδες εισάγουν κατά το μεγαλύτερο μέρος απ’ 

ευθείας, προστρέχουν ωστόσο για συμπλήρωση απαιτούμενων ποσοτήτων και 

στους εισαγωγείς. Οι Βέλγοι χονδρέμποροι και εισαγωγείς κρασιού (περίπου 

2.500 στον αριθμό, συμπεριλαμβανομένων φυσικά εκείνων που εμπορεύονται και 

άλλα προϊόντα), προστρέχουν για προμήθεια κρασιών στις αγορές του 

εξωτερικού. Κατά κανόνα, προκειμένου να εξασφαλισθεί η προμήθεια κρασιών σε 

ολόκληρο το Βέλγιο, οι ξένοι οινοποιοί – εξαγωγείς χρειάζεται να αναπτύξουν 

συνεργασίες με διαφορετικούς εμπόρους στις βελγικές περιφέρειες. 

 

Ο κλάδος HORECA (εστιατόρια, ξενοδοχεία, καφετέριες) καταλαμβάνει στο 

Βέλγιο μερίδιο πλησίον του 25% του συνολικού όγκου καταναλισκόμενου 

κρασιού (στοιχεία 2014). Το ένα τέταρτο των εκπροσώπων του κλάδου HORECA 

προβαίνει στις προμήθειές του κρασιού απ’ ευθείας από τους οινοποιούς.    

 

Η αγορά των εξειδικευμένων καταστημάτων κρασιών κυριαρχείται από μικρούς 

ανεξάρτητους εμπόρους (παραδοσιακά κελάρια, βλ. και κατωτέρω), οι οποίοι 

πωλούν σε ιδιώτες καταναλωτές και σε εστιάτορες, το δε μερίδιο αυτής της 

αγοράς επί της συνολικής εγχώριας λιανεμπορικής αγοράς κρασιού ανήλθε σε 

πλησίον του 5% το 2014.     
 

 Κατανομή μεριδίου αγοράς στα μεγάλα λιανεμπορικά καταστήματα:  

Γαλλικά Κρασιά....................................................................................66% 

Κρασιά προέλευσης Ε.Ε. ......................................................................22% 

Κρασιά Νέων Χωρών.............................................................................11% 

II. Μέση  Τιμή   πώλησης /  75 cl......................................................4,60€ 
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B. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 
 

Οι εκπτωτικές αλυσίδες αντιπροσωπεύουν, όπως έχουμε προαναφέρει, το 20% 

των λιανεμπορικών πωλήσεων κρασιού σε καταστήματα στο Βέλγιο. 

 

 Κατανομή των κρασιών στις εκπτωτικές αλυσίδες:  
 

    Γαλλικά Κρασιά................................................................................39% 

    Κρασιά προέλευσης Ε.Ε. ..................................................................33% 

    Κρασιά Νέων Χωρών........................................................................28%     

 

 Μέση Τιμή πώλησης για   75 cl..............................................3,62€ 

 
C. ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΕΛΑΡΙΑ 

              (Περίπου 600 – 1200 καταστήματα) 

 

Τα παραδοσιακά κελάρια αντιπροσωπεύουν, όπως έχουμε προαναφέρει, πλησίον 

του 5% των λιανεμπορικών πωλήσεων κρασιού σε καταστήματα στο Βέλγιο. 

 

 Κατανομή των κρασιών στα παραδοσιακά κελάρια:  
 

  Γαλλικά Κρασιά...................................................................................75% 

  Κρασιά προέλευσης Ε.Ε. ....................................................................11% 

  Κρασιά Νέων Χωρών..........................................................................14% 

 

 Μέση Τιμή  πώλησης για   75 cl.....................................................8,2€ 
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D. ΜΕΣΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΓΟΡΩΝ ΚΡΑΣΙΩΝ ΣΤΟ 

ΒΕΛΓΙΟ ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ  
 

6%

20%

48%

26%

Περισσότερες

από 6 φιάλες

6 φιάλες

Μεταξύ 2 και 5

φιαλών

Μία φιάλη

 
 

 

VII. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 

 Συνεχής αύξηση των εξαγωγών ελληνικών κρασιών προς το Βέλγιο, ωστόσο 

οι ποσότητες και οι αξίες τους παραμένουν μικρές  

 Συνεχής βελτίωση ποιότητας των εισαγόμενων εδώ ελληνικών κρασιών 

 Ανεπαρκής εικόνα για τα ελληνικά κρασιά στους Βέλγους καταναλωτές 

 Η παρουσία των ελληνικών κρασιών περιορίζεται σχεδόν αποκλειστικά σε 

ελληνικά εστιατόρια 

 Υφιστάμενο μερίδιο αγοράς μικρότερο του 1% (0,26% σε αξίες το 2014) 

 Η εσφαλμένη εικόνα για τα Ελληνικά κρασιά που υπήρχε παλαιότερα ατονεί.   

 

 

VIII. ΧΡΗΣΙΜΕΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ 

 Παραγωγή κρασιών από γηγενείς ποικιλίες  

 Ειδική προσοχή στην εμφιάλωση και συσκευασία 

 Εξαγωγές μέσω τοπικών αντιπροσώπων 

 Αναθεώρηση τιμολογιακής πολιτικής 

 Καθορισμός αγορών στόχων για το κρασί από τους παραγωγούς 



 20  

  

IX. ΓΝΩΜΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 

ΚΡΑΣΙ 

( + )  Ανώτερη  ποιότητα  

( + ) Αυθεντικές ποικιλίες 

( - ) Κακή επικοινωνία 

( - )  Ελλιπής πληροφόρηση σε ετικέτες 

( - )  Υψηλές τιμές 

( - )  Σταθερή  ποιότητα 
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X. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΡΑΣΙΑ ΣΤΟ ΒΕΛΓΙΟ  

 

Κατά την εισαγωγή στο Βέλγιο οι ειδικές επιβαρύνσεις (αφού, ως γνωστό, δεν 

επιβάλλονται δασμοί σε κοινοτικά προϊόντα) υπολογίζονται ανά λίτρο (τόσο για 

τα λευκά όσο και τα ερυθρά), και είναι οι εξής:  

 

 ειδικός φόρος κατανάλωσης (accises) + ecotaxe (οικολογικός φόρος). 

 

 Fost plus (ειδικός φόρος ανακύκλωσης), καταβάλλεται σε τριμηνιαία βάση 

 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στις ανωτέρω επιβαρύνσεις υποβάλλεται και το 

μοσχάτο, υπό την προϋπόθεση ότι για την παραγωγή του έχουν χρησιμοποιηθεί 

μέθοδοι φυσικής οινοποίησης και δεν υπερβαίνει τους 15 αλκοολικούς βαθμούς, 

υπαγόμενο στην κατηγορία των κρασιών. 

 

Για επιβαρύνσεις στην τιμή του κρασιού στο Βέλγιο μέχρι του σημείου τελικής 

πώλησης, βλ. και επισημάνσεις μας σε ανωτέρω κεφάλαιο V.  

 

 

XI. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

 Οι δράσεις προβολής έχουν ατονήσει με αποτέλεσμα να μην αυξάνουμε 

επαρκώς το μερίδιο μας. 

 Το Βέλγιο είναι μια δυναμική αγορά για τα κρασιά και πρέπει να αποτελεί 

αγορά-στόχο επειδή στερείται ουσιαστικής εθνικής παραγωγής οίνου με 

αποτέλεσμα η ζήτηση να καλύπτεται κυρίως από εισαγωγές. 

 Ο μέσος Βέλγος καταναλωτής καταναλώνει σημαντικές ποσότητες κρασιού 

κατ’ έτος. 

 Το ελληνικό κρασί κατέχει ένα μικρό μερίδιο της βελγικής αγοράς (πολύ 

λιγότερο από 1%). Με τις κατάλληλες δράσεις το μερίδιο αυτό θα μπορούσε 

τουλάχιστον να διπλασιαστεί. 

 Η πλειοψηφία των εισαγωγέων ελληνικού κρασιού είναι Έλληνες δεύτερης 

γενιάς, ενώ κυρίως στόχος τους είναι ο τομέας της εστίασης (το Βέλγιο 

αριθμεί περί τα 4.000 ελληνικά εστιατόρια). Σε μη ελληνικά εστιατόρια, η 

παρουσία ελληνικών κρασιών είναι εξαιρετικά χαμηλή. 

 Η παρουσία ελληνικών κρασιών είναι χαμηλή και στις μεγάλες εταιρείες 

διανομής. Εξαίρεση αποτελεί η εταιρία διανομής Delhaize λόγω της ειδικής 
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σχέσης με την ελληνική εταιρία διανομής «ΑΒ Βασιλόπουλος». 

 Το μερίδιο της αγοράς το οποίο απολαμβάνει το ελληνικό κρασί οφείλεται 

κυρίως στην ελληνική ομογένεια, ενώ απουσιάζουν οι προοπτικές αύξησης 

του. Η εμπορία του ελληνικού οίνου λειτουργεί χωρίς καμία στήριξη. 

 Η εικόνα του ελληνικού κρασιού δεν ανταποκρίνεται στις προόδους των 

Ελλήνων οινοπαραγωγών. 

 Ο Φλαμανδός καταναλωτής, παραδοσιακός καταναλωτής μπύρας,  έχοντας 

πρόσφατα αλλάξει τις καταναλωτικές του προτιμήσεις υπέρ του κρασιού, 

αποτελεί σημαντικό στόχο για την αύξηση του μεριδίου ελληνικών κρασιών 

στο Βέλγιο.   

 Η παρούσα δομή της αγοράς καταλήγει σε ελληνο-ελληνικούς ανταγωνισμούς 

εντός του υφιστάμενου μεριδίου αγοράς που κατέχουμε. 

 Λόγω του υψηλού επιπέδου ανταγωνισμού και της απαιτητικότητας της 

Βελγικής αγοράς, οι Έλληνες παραγωγοί προτιμούν  άλλες ευκολότερες 

αγορές και αυτό παρά τις σημαντικές και κερδοφόρες δυνατότητες αύξησης 

του εδώ μεριδίου μας. 

 Το Βέλγιο δεν τοποθετείται προς το παρόν από πλευράς ελληνικών 

εξαγωγικών φορέων στις αγορές-στόχους για την προώθηση του ελληνικού 

οίνου, κατά την γνώμη μας κακώς.    

 

XII. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 Προσκλήσεις αγοραστών σε εκθέσεις στην Ελλάδα. 

 Οργάνωση εργαστηρίων γαστρονομίας στο Βέλγιο. 

 Οργάνωση γευσιγνωσιών ελληνικού οίνου, σε συνεργασία με εδώ γνωστούς 

γευσιγνώστες και γνώστες του ελληνικού οίνου.  

 Συμμετοχή Ελλήνων παραγωγών-εξαγωγέων κρασιού σε επιχειρηματικές 

αποστολές που πραγματοποιούνται στο Βέλγιο. 

 Κυλιόμενες και επαναλαμβανόμενες δράσεις αναβάθμισης της εικόνας του 

ελληνικού κρασιού με δημοσιεύσεις σε περιοδικά, αφίσες και promotion 

επιλεγμένων ελληνικών ετικετών σε μεγάλα σούπερ-μάρκετ.  

 Ετήσιο γεύμα για τους δημοσιογράφους του ειδικού τύπου. 

 Κατ’ έτος αποστολή από Βέλγους καβίστες στην Ελλάδα. 
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 Συνέργειες προβολής τουριστικού προϊόντος και τοπικών οινολογικών 

ποικιλιών. 

 Προβολή και ειδικές προσφορές –με την στήριξη των Ελλήνων εξαγωγέων 

κρασιού- για τόνωση της προώθησης των ελληνικών κρασιών στα ελληνικά –

και μη- εστιατόρια. 

 Στο πλαίσιο αυτό, η προώθηση του ελληνικού κρασιού θα μπορούσε να 

επιτευχθεί και με την κατοχύρωση της ονομασίας «Greek restaurant» ως 

σημείου πώλησης αποκλειστικά ελληνικών προϊόντων –και κρασιών. 

 Μια αύξηση της κατανάλωσης του ελληνικού κρασιού στο Βέλγιο και αλλαγή 

της εικόνας των ελληνικών κρασιών θα μπορούσε να εξαπλωθεί και σε 

γειτονικές ευρωπαϊκές χώρες. 
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Βελγικές εισαγωγές κρασιών 2008-2014 (σημαντικότερες κατηγορίες με βάση τις εισαγωγές του 2014, άνω των 5 εκατ. €, με εξαίρεση το 

ελληνικού ενδιαφέροντος Μοσχάτο) 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

22041011 Σαμπάνια (ΠΟΠ) 351.013.901 144.426.749 126.474.159 136.941.454 142.718.840 145.157.998 138.919.792 

22041093 Αφρώδης οίνος (ΠΟΠ) - - 50.963.173 57.034.483 63.105.784 69.802.763 83.472.974 

22041098 Λοιποί αφρώδεις οίνοι - - 22.721.632 27.653.872 36.177.213 42.765.480 38.572.075 

22042111 Λευκά κρασιά Αλσατίας (ΠΟΠ) 14.731.443 14.431.915 14.744.765 14.809.292 15.371.533 15.536.477 15.872.041 

22042112 Λευκά κρασιά Μπορντό (ΠΟΠ) 15.824.529 15.754.317 15.632.362 18.191.451 16.016.006 15.137.482 13.170.750 

22042113 Λευκά κρασιά Βουργουνδίας (ΠΟΠ) 21.483.928 21.431.736 22.488.971 23.927.361 23.221.059 25.684.029 25.023.781 

22042117 Λευκά κρασιά κοιλάδας Λίγηρα (ΠΟΠ) 17.158.657 15.637.541 14.837.239 15.641.357 17.425.922 18.317.192 19.336.263 

22042138 Λευκά κρασιά (ΠΟΠ) πρ. Ε.Ε. 33.959.718 38.365.514 33.978.820 35.430.258 32.349.155 31.705.808 35.478.189 

22042142 Κρασιά Μπορντό (ΠΟΠ) 155.477.284 124.276.088 124.723.574 128.057.336 138.963.458 120.387.484 115.312.151 

22042143 Κρασιά Βουργουνδίας (ΠΟΠ) 11.101.439 10.777.645 8.432.766 11.941.761 10.999.600 9.271.445 9.757.368 

22042146 Κρασιά Côtes du Rhône (ΠΟΠ) 17.359.238 17.844.014 20.473.867 24.311.207 22.101.225 24.662.683 23.553.840 

22042147 Κρασιά Languedoc-Roussillon (ΠΟΠ) 11.783.287 13.389.084 13.718.898 16.309.426 15.809.790 18.482.062 18.767.913 

22042148 Κρασιά κοιλάδας Λίγηρα (ΠΟΠ) 6.385.973 6.429.472 5.579.650 5.977.217 6.003.745 6.424.391 6.747.877 

22042166 Κρασιά Τοσκάνης (ΠΟΠ) 7.265.258 5.423.378 6.829.672 7.690.303 10.297.765 10.873.075 9.538.404 

22042176 Κρασιά Rioja (ΠΟΠ) 7.588.088 8.700.386 9.534.304 9.809.760 10.503.000 10.907.802 11.575.002 

22042178 Κρασιά πρ. Ε.Ε. (ΠΟΠ) 51.512.569 56.328.380 50.489.281 54.021.412 51.733.378 55.589.426 58.379.911 

22042179 Λευκά κρασιά πρ. Ε.Ε. (ΠΓΕ) 33.045.475 34.106.390 23.819.158 23.393.238 25.926.418 28.232.806 31.724.147 

22042180 Κρασιά πρ. Ε.Ε. (ΠΓΕ) 43.290.132 42.925.942 33.893.709 37.280.324 40.282.774 45.123.138 48.456.219 

22042182 Ποικιλιακά κρασιά πρ. Ε.Ε. (όχι ΠΟΠ / ΠΓΕ) 13.268.332 11.222.723 5.677.799 5.276.565 8.366.662 8.942.842 5.362.538 

22042183 Λευκά κρασιά πρ. Ε.Ε. 15.454.370 18.590.152 9.878.039 6.279.649 6.131.078 7.038.122 6.403.831 

22042184 Κρασιά πρ. Ε.Ε. 18.877.876 19.035.975 6.184.786 7.727.718 9.018.179 10.246.611 11.169.379 

22042188 Μοσχάτο Σάμου & Λήμνου (ΠΟΠ ή ΠΓΕ) 88.772 70.334 369.472 185.719 152.815 155.585 153.279 

22042189 Port (ΠΟΠ ή ΠΓΕ) 282.184 485.972 25.283.805 27.873.996 27.544.029 26.500.157 27.676.448 

22042190 Εμπλουτισμένα κρασιά πρ. Ε.Ε. (ΠΟΠ ή ΠΓΕ) - - 1.886.200 3.913.818 4.343.075 4.578.750 4.794.226 

22042194 Κρασιά μη Ε.Ε. (ΠΟΠ ή ΠΓΕ) 11.723.468 11.231.917 6.207.954 4.574.549 3.781.897 5.476.412 6.460.429 

22042195 Ποικιλιακά λευκά κρασιά μη Ε.Ε. (όχι ΠΟΠ / 

ΠΓΕ)  
40.774.748 41.005.254 20.263.149 18.142.185 22.128.181 19.341.950 20.199.440 

22042196 Ποικιλιακά κρασιά μη Ε.Ε. (όχι ΠΟΠ / ΠΓΕ) 113.925 237.862 5.212.573 7.359.138 11.730.702 9.653.552 12.305.431 



 25  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

22042197 Λευκά κρασιά μη Ε.Ε. - - 21.008.246 20.599.310 18.362.366 20.625.079 20.288.823 

22042198 Κρασιά μη Ε.Ε. 289.490 314.530 30.447.490 31.433.079 26.324.682 27.378.430 28.169.240 

22042918 Λευκά κρασιά πρ. Ε.Ε. (συσκ. >2 λτ., ΠΟΠ) 7.277.872 11.980.803 10.863.573 13.171.620 11.154.084 13.469.825 14.885.011 

22042942 Κρασιά Μπορντό (συσκ. >2λτ.) 5.407.865 4.434.109 5.558.265 6.511.409 5.987.020 5.424.601 5.663.899 

22042946 Κρασιά Côtes du Rhône (συσκ. >2 λτ.) 5.169.230 4.103.329 4.315.314 4.199.664 4.975.295 5.166.600 5.178.254 

22042958 Κρασιά ΠΟΠ πρ. Ε.Ε.. (συσκ. >2 λτ.) 8.841.381 13.293.647 13.424.373 14.704.324 11.286.970 12.465.954 15.746.339 

22042980 Κρασιά ΠΓΕ πρ. Ε.Ε. (συσκ. > 2 λτ.) - - 5.039.066 6.673.865 7.950.237 9.280.746 9.187.538 

22042984 Κρασιά πρ. Ε.Ε. (συσκ. >2 λτ.) 4.405.846 5.702.805 2.997.406 2.942.798 2.468.171 4.208.676 6.135.061 

22042997 Λευκά κρασιά, μη Ε.Ε., όχι ΠΟΠ / ΠΓΕ (συσκ. 
>2λτ.) 

- - 5.671.064 5.462.178 4.064.094 6.657.347 5.248.493 

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 1.111.744.092 905.323.898 860.323.530 921.428.231 962.571.235 981.621.462 998.646.942 

 


