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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
H aγορά του τσαγιού1 

 
 
Η ρωσική αγορά τσαγιού είναι ανάμεσα στις μεγαλύτερες παγκοσμίως, αφού 
σχεδόν το σύνολο του πληθυσμού πίνει τσάϊ. Το προϊόν δέχεται έντονο 
ανταγωνισμό από τον καφέ (με δεδομένη την έντονη διαφημιστική προσπάθεια 
που καταβάλλεται από τις εταιρείες καφέ για την προώθηση του προϊόντος αλλά 
και την αλλαγή των καταναλωτικών προτύπων προς τη χρήση μηχανών με 
κάψουλες καφέ).  
 
Τα τσάϊ φύεται στην Ρωσία μόνο σε δύο περιοχές : Krasnodar Krai και Adygea. Η 
παραγωγή τσαγιού όμως είναι συγκεντρωμένη στην βορειοδυτική ομοσπονδιακή 
περιφέρεια (80% της παραγωγής γίνεται από την εταιρεία Orimi Trade LLC – 
Aγία Πετρούπολη) και ακολουθεί η κεντρική ομοσπονδιακή περιφέρεια (15%) και  
η νότια (5%). Δεν υπάρχει σύνδεση μεταξύ των περιοχών καλλιέργειας και 
επεξεργασίας. 
 
Οι εισαγωγές μαύρου τσαγιού το 2015 και 2016 αντιστοιχούσαν στο 92% των 
συνολικών εισαγωγών και του πράσινου σε 8%. Το 2016 οι εισαγωγές έφτασαν 
τους 164,3 χιλιάδες τόνους και ήταν μειωμένες (έναντι 173,5 χιλιάδων τόνων το 
2014 και 173,1 χιλιάδων τόνων το 2015). Κύριες χώρες εισαγωγής αποτελούν η 
Ινδία (26,9%), η Σρι Λάνκα (24,3%) και η Κένυα (15,8%).  
 
Το 75% των εισαγωγών αφορούσε χύδην ποσότητες, οι οποίες προορίζονταν για 
συσκευασία εντός Ρωσίας. Επώνυμο τσάι εισάγεται από την Αγγλία με την 
επωνυμία Ahmad Tea και το 2016 αντιστοιχούσε στο 5% των συνολικών 
εισαγωγών. 
 
Η κατανάλωση τσαγιού το 2016 σε αξία επί των συνολικών πωλήσεων 
αντιστοιχούσε σε 29,2% και αφορούσε προϊόν συσκευασμένο σε φακελάκια και σε 
11,7% και αφορούσε χύμα τσάι πωλούμενο με το κιλό.  Αξίζει να σημειωθεί ότι η 
κατανάλωση προϊόντων τσαγιού ιδιωτικής ετικέτας των λιανικών αλυσίδων 
σημείωσαν πτώση κατά 16,3% για φακελάκια τσαγιού και κατά 2,8% για το χύμα 
τσάϊ. 
 
Τέλος κατά την διετία 2015 - 2016 παρατηρήθηκε αύξηση στις τιμές του τσαγιού. 
Απότομη αύξηση σημειώθηκε το 2015 στις τιμές του συσκευασμένου  τσαγιού σε 
σακουλάκια κατά 30,7% και στις τιμές του χύδην τσαγιού κατά 40%. Το 2016 η 
αύξηση των τιμών επιβραδύνθηκε. Η υψηλότερη τιμή σημειώθηκε τον Ιούνιο του 
2017 στη Μόσχα.  
 
 

                                            
1 Πηγή : Τύπος, στατιστική υπηρεσία 


