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ΠΡΟ : Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ 

Β4 Γ/λζε 

 

 

 

ΚΟΗΝ.: Ωο Πίλαθαο Απνδεθηώλ 

 

 

 

Θέκα : Έξεπλα αγνξάο γηα ηελ αγνξά θξαζηνύ ζηελ Πνισλία  

 

            ηα πιαίζηα παξαθνινύζεζεο ζπλζεθώλ εδώ αγνξάο θαη δπλαηνηήησλ πεξαηηέξσ 

δηείζδπζεο ειιεληθώλ πξντόλησλ, ζαο απνζηέιινπκε ζεκείσκα γηα ηελ αγνξά θξαζηνύ ζηελ 

Πνισλία.  

           Αλαιπηηθόηεξα ε έξεπλα πεξηιακβάλεη ζηνηρεία γηα : ηηο εηζαγσγέο αλά ρώξα, εηζαγσγέο 

κέζσ ηξίησλ ρσξώλ, εηζαγσγείο θξαζηώλ, θαηαλαισηηθέο ζπλήζεηεο, λνκνζεζία, ηηκνιεςία θαη 

ηέινο γηα ηελ παξνπζία ησλ ειιεληθώλ θξαζηώλ ζηελ πνισληθή αγνξά. 

  

Α. Δηζαγσγέο αλά ρώξα 

1. Καζώο ζηελ Πνισλία δελ παξάγεηαη θξαζί –πέξαλ θάπνησλ κηθξώλ πνζνηήησλ ζην λόην ηεο 

ρώξαο-, αζξόεο είλαη νη εηζαγσγέο από ην εμσηεξηθό. Καηά ην 2011 έθζαζαλ ζηα 75,7 εθ. 

ιίηξα κε αμία εηζαγσγήο ζηα 174,7 εθ. Δπξώ ελώ θαηά ην 2012 έθζαζαλ ζηα 76,3 εθ. ιίηξα 

κε αμία εηζαγσγήο ζηα 172,1 εθ. Δπξώ. 

2. ηελ Πνισλία εηζάγνληαη θξαζηά από όιεο ζρεδόλ ηηο νηλνπαξαγσγηθέο ρώξεο ήηνη (θαηά 

ζεηξά κεγέζνπο εηζαγσγώλ) : Ηηαιία, Γαιιία, ΖΠΑ, Ηζπαλία, Γεξκαλία, Υηιή, Πνξηνγαιία, 

Βνπιγαξία, Μνιδαβία, Απζηξαιία, Οπγγαξία, Ν.Αθξηθή, Αξγεληηλή, Γεσξγία, Μ.Βξεηαλία, 

Κύπξν, Διιάδα, θαη Σζερία αιιά θαη κηθξόηεξεο πνζόηεηεο από Ν.Εειαλδία, Οιιαλδία, 

Ηζξαήι, Απζηξία, Ρνπκαλία, Εηκπάκπνπε, Οπξνπγνπάε, Βέιγην, ΠΓΓΜ, Βξαδηιία, θιπ. 

3. Οη ζεκαληηθόηεξεο πέληε ρώξεο εηζαγσγήο, νη νπνίεο θαη θαιύπηνπλ ζπλνιηθά κεξίδην άλσ 

ηνπ 62% ησλ πνισληθώλ εηζαγσγώλ είλαη νη : Ηηαιία, Γαιιία, ΖΠΑ, Ηζπαλία, Γεξκαλία (κε 

κεξίδηα εηζαγσγήο ε θάζε κία πνπ θπκαίλνληαη από 10,4-15%) 

4. Οη επόκελεο ηξεηο κεγαιύηεξεο ρώξεο εηζαγσγήο (κε κεξίδηα εηζαγσγήο ε θάζε κία πνπ 

θπκαίλνληαη από 6,9-7,4%) είλαη νη : Υηιή, Πνξηνγαιία θαη Βνπιγαξία. 

5. ηηο ζέζεηο 9 έσο 14, (κε κεξίδηα εηζαγσγήο ε θάζε κία πνπ θπκαίλνληαη από 1,2-3,4%) 

βξίζθνληαη νη : Μνιδαβία, Απζηξαιία, Οπγγαξία, Ν.Αθξηθή, Αξγεληηλή θαη Γεσξγία.  

6. Σέινο ζηηο ζέζεηο 15-18, βξίζθνληαη 4 ρώξεο (κε κεξίδηα εηζαγσγήο ε θάζε κία πνπ 

θπκαίλνληαη από 0,3-0,9%) νη : Μ.Βξεηαλία, Κύπξνο, Διιάδα θαη Σζερία.  
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Β. Δηζαγσγέο κέζσ ηξίησλ ρσξώλ 

Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ θαηά ηελ γλώκε καο, απνηειεί ην γεγνλόο όηη ζηελ Πνισλία εηζάγνληαη 

θξαζηά, όρη κόλν απεπζείαο από ηελ ρώξα παξαγσγήο αιιά θαη κέζσ ηξίησλ ρσξώλ. Λόγσ ηνπ 

πνιύπινθνπ ζρήκαηνο εηζαγσγώλ αλαθέξνληαη νη παξαθάησ πεξηπηώζεηο, ελώ ν γεληθόο θαλόλαο 

πνπ παξαηεξείηαη είλαη, όηη θξαζηά από όιεο ηηο κεγάιεο ρώξεο παξαγσγήο εηζάγνληαη ζηελ 

Πνισλία θαη απεπζείαο από ηελ ρώξα παξαγσγήο αιιά θαη κέζσ –πνιιώλ- ηξίησλ ρσξώλ. 

Αλαιπηηθόηεξα :  

1. Κξαζηά από ζρεηηθά κηθξέο παξαγσγηθέο ρώξεο όπσο : Βνπιγαξία, Μνιδαβία, Οπγγαξία, 

Γεσξγία, εηζάγνληαη απεπζείαο από απηέο. 

2. Κξαζηά από ηελ Κύπξν, δελ εηζάγνληαη απεπζείαο από απηήλ, αιιά από ηελ Γεξκαλία.  

3. Όζνλ αθνξά ζηηο ΖΠΑ πνπ απνηειεί θαη ηνλ ηξίην κεγαιύηεξν εηζαγσγέα θξαζηώλ ζηελ 

Πνισλία, νη κεγαιύηεξεο πνζόηεηεο δελ εηζάγνληαη απεπζείαο από ηηο ΖΠΑ αιιά από 

ηελ Γεξκαλία (ζύλνιν εηζαγσγώλ από ΖΠΑ 21,4 εθ. Δπξώ εθ ησλ νπνίσλ, πνζνζηό 83% 

αθνξά ζηηο εηζαγσγέο κέζσ Γεξκαλίαο, πνζνζηό 12% αθνξά ηηο απεπζείαο εηζαγσγέο από 

ΖΠΑ ελώ ην ππόινηπν 5%  πξνέξρεηαη από εηζαγσγέο κέζσ άιισλ έμη ρσξώλ –Μ.Βξεηαλία, 

Ηηαιία, Βέιγην, Σζερία, Γαιιία θαη νπεδία-) 

4. Όζνλ αθνξά ζηηο : Ηζπαλία, Ηηαιία, Γαιιία, Υηιή, Πνξηνγαιία θαη Αξγεληηλή, ε 

δηάξζξσζε ησλ εηζαγνκέλσλ πνζνηήησλ είλαη ζρεδόλ ε ίδηα θαζώο, ε ζπληξηπηηθή 

πιεηνςεθία ησλ εηζαγσγώλ ζηελ Πνισλία, πξνέξρεηαη απεπζείαο από απηέο (ην πνζνζηό 

εηζαγσγώλ απεπζείαο από ηελ ρώξα είλαη 89% γηα ηελ Ηζπαλία, 92% γηα ηελ Ηηαιία, 93% γηα 

ηελ Γαιιία, 87% γηα ηελ Υηιή, 96% γηα ηελ Πνξηνγαιία θαη 89% γηα ηελ Αξγεληηλή). Άιιν 

θνηλό ραξαθηεξηζηηθό απηήο ηεο νκάδαο είλαη όηη ζηελ Πνισλία θζάλνπλ πνζόηεηεο 

παξαγσγήο ηνπο από 6-7 ηξίηεο ρώξεο, θπξηόηεξεο εθ ησλ νπνίσλ είλαη ε Γεξκαλία, 

Μ.Βξεηαλία, Σζερία θαη Βέιγην, νη νπνίεο πξνθαλώο απνηεινύλ θαη ηα ζεκαληηθόηεξα 

επξσπατθά θέληξα δηαλνκήο ηνπο. 

5. Όζνλ αθνξά ζηελ Απζηξαιία θαη ζηελ Ν.Αθξηθή, νη εηζαγόκελεο πνζόηεηεο ζηελ 

Πνισλία, πξνέξρνληαη απεπζείαο από απηέο ζε πνζνζηό 54% γηα ηελ Απζηξαιία θαη 65% 

γηα ηελ Ν.Αθξηθή. Οη ππόινηπεο πνζόηεηεο πξνέξρνληαη από ηξίηεο ρώξεο, ζεκαληηθόηεξε 

εθ ησλ νπνίσλ είλαη ε Γεξκαλία από ηελ νπνία εηζάγεηαη ζηελ Πνισλία ην 23% ησλ 

θξαζηώλ από Απζηξαιία θαη ην 22% ησλ θξαζηώλ από Ν.Αθξηθή.  

 

Αλαιπηηθόηεξα ζηνηρεία ησλ πνισληθώλ εηζαγσγώλ πξνθύπηνπλ από ηνλ παξαθάησ πίλαθα,  

 

  

Πνισληθέο 

Δηζαγσγέο 2012           

  

Κξαζί θσδ.  

          22 04 

Α/Α 

Υώξα 

Παξαγσγήο 

Δηζάγεηαη 

από Λίηξα Δπξώ ύλνιν Υώξαο 

% ζην 

πλ. 

          ζε Δπξώ Αμίαο 

1 Ηηαιία Ηηαιία 10.998.140 23.886.963     

    Γεξκαλία 432.382 975.724     

    Σζερία 143.957 484.272     

    Μ.Βξεηαλία 117.501 220.432     

    Βέιγην 31.021 128.923     

    Ληζνπαλία 29.394 70.635     

    Οιιαλδία 27.566 82.587     

    Ηζπαλία 26.710 48.453 25.897.989 15,0 
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2 Γαιιία Γαιιία 9.862.183 20.761.368     

    Γεξκαλία 378.451 877.250     

    Σζερία 102.203 328.479     

    Μ.Βξεηαλία 97.262 183.339     

    Βέιγην 31.021 80.113     

    Ηηαιία 25.169 69.879     

    Ληζνπαλία 13.840 34.446     

    Ηζπαλία 15.951 23.831 22.358.705 13,0 

              

3 ΖΠΑ Γεξκαλία 6.774.913 17.765.363     

    ΖΠΑ 1.118.256 2.544.355     

    Μ.Βξεηαλία 102.203 384.202     

    Ηηαιία 136.547 342.735     

    Βέιγην 20.780 90.806     

    Σζερία 32.280 64.560     

    Γαιιία 30.206 70.983     

    νπεδία 32.772 56.369 21.319.373 12,4 

              

4 Ηζπαλία Ηζπαλία 10.459.218 17.266.494     

    Σζερία 615.777 846.250     

    Γεξκαλία 493.366 952.069     

    Μ.Βξεηαλία 186.547 342.735     

    Γαιιία 72.134 125.147     

    νπεδία 36.524 69.024     

    Ληζνπαλία 26.518 49.223 19.650.942 11,4 

              

5 Γεξκαλία Γεξκαλία 8.778.595 17.838.818     

    Γαιιία 24.050 55.796 17.894.614 10,4 

              

6 Υηιή Υηιή 4.754.705 11.112.213     

    Γεξκαλία 595.712 1.055.743     

    Σζερία 75.482 186.126     

    Γαιιία 63.670 120.857     

    Βέιγην 34.531 103.818     

    Οιιαλδία 31.799 99.498     

    Μ.Βξεηαλία 32.474 50.054     

    Γαλία 15.110 31.482     

    νπεδία 8.770 25.113 12.784.904 7,4 

              

7 Πνξηνγαιία Πνξηνγαιία 5.196.905 11.150.517     

    Γεξκαλία 559.399 875.187     

    Γαιιία 130.366 259.843 12.285.547 7,1 
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8 Βνπιγαξία Βνπιγαξία 9.569.354 11.913.846 11.913.846 6,9 

              

9 Μνιδαβία Μνιδαβία 4.581.154 5.863.878 5.863.878 3,4 

              

10 Απζηξαιία Απζηξαιία 826.517 1.983.588     

    Γεξκαλία 329.561 856.314     

    Βέιγην 190.986 390.475     

    Μ.Βξεηαλία 62.240 130.899     

    Σζερία 49.051 180.259     

    νπεδία 28.272 89.292     

    Γαιιία 27.426 58.625 3.689.452 2,1 

              

11 Οπγγαξία Οπγγαξία 1.876.714 3.072.446 3.331.538 1,9 

              

12 Ν.Αθξηθή Ν.Αθξηθή 795.474 1.982.281     

    Γεξκαλία 341.607 664.553     

    Οιιαλδία 137.127 268.678     

    νπεδία 21.920 56.415     

    Μ.Βξεηαλία 19.949 47.080     

    Ληζνπαλία 14.752 42.672 3.061.679 1,8 

              

13 Αξγεληηλή Αξγεληηλή 1.009.987 2.545.455     

    Γεξκαλία 76.728 194.844     

    Γαιιία 15.921 51.089     

    Οιιαλδία 15.660 54.073     

    Μ.Βξεηαλία 18.287 34.705     

    Ηηαιία 10.859 32.724 2.912.890 1,7 

              

14 Γεσξγία Γεσξγία 1.384.169 2.125.384 2.125.384 1,2 

              

15 Μ.Βξεηαλία Μ.Βξεηαλία 808.847 1.438.199     

    Σζερία 13.910 35.746 1.473.945 0,9 

              

16 Κύπξνο Γεξκαλία 79.543 941.538 941.538 0,5 

              

17 Διιάδα Διιάδα 265.322 509.743     

    Γεξκαλία 61.501 120.114     

    Γαιιία 2.050 5.529 635.386 0,4 

              

18 Σζερία Σζερία 212.607 457.177     

    Μ.Βξεηαλία 21.488 113.006 570.183 0,3 
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      Λίηξα   Δπξώ   

  

ύλνιν 

Αλσηέξσ   67.623.513   168.711.793 98,04 

              

  Γεληθό ύλνιν   76.323.388   172.084.018 100,0 

              

 

Γ. Δηζαγσγείο θξαζηώλ 

Όπσο πξνθύπηεη από ηελ επεμεξγαζία ηνπ ζρεηηθνύ πίλαθα ηεο πνισληθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο, 

έμη είλαη νη θπξηόηεξεο νκάδεο εηζαγσγέσλ :  

1. Ζ πξώηε θαη θπξηόηεξε νκάδα είλαη απηή ησλ Super Markets, ηα νπνία είηε αιινδαπώλ 

ζπκθεξόλησλ είηε πνισληθώλ, εηζάγνπλ θαη δηαθηλνύλ ηηο κεγαιύηεξεο πνζόηεηεο. 

Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξνληαη : ν πνξηνγαιηθώλ ζπκθεξόλησλ όκηινο Jeronimo Martins 

(αιπζίδα Super Market ‘’Biedronka’’), νη γαιιηθώλ ζπκθεξόλησλ αιπζίδεο ‘’Carrefour’’, 

‘’Intermarche’’ θαη ‘’Auchan’’, νη βξεηαληθώλ ζπκθεξόλησλ ‘’Tesco’’ θαη ‘’Marks & 

Spencer’’, ε γεξκαληθώλ ζπκθεξόλησλ ‘’Lidl’’, ν ιηζνπαληθώλ ζπκθεξόλησλ όκηινο  

‘’Maxima Grupe’’ (Super Market ‘’Aldik Nova’’) θαη νη πνισληθώλ ζπκθεξόλησλ 

‘’Alma’’ θαη ‘’Piotr i Pawel’’. 

2. Ζ δεύηεξε νκάδα είλαη απηή ησλ πνιπεζληθώλ νκίισλ ηνπ θιάδνπ, όπσο π.ρ. ε νιιαλδηθώλ 

ζπκθεξόλησλ (όκηινο Heineken) ‘’Grupa Zywiec’’,  ε βξεηαληθώλ DIAGEO Polska, ε 

γαιιηθώλ PERNOD RICARD Polska, ε ακεξηθαλν-πνισληθώλ CEDC Polska θαη ε 

γαιιηθώλ  MOET-HENNESSY Polska, νη νπνίνη δηαθηλνύλ ζηελ Πνισλία, ηα θξαζηά θαη ηα 

ππόινηπα αιθννινύρα πνηά ησλ νκίισλ ηνπο. 

3. Ζ ηξίηε νκάδα είλαη αιινδαπέο εηαηξείεο θξαζηώλ ή αιθννινύρσλ πνηώλ, νη νπνίεο κε 

ζπγαηξηθέο ηνπο ζηελ Πνισλία δηαθηλνύλ ηα πξντόληα ηεο εηαηξείαο ηνπο. Από απηήλ ηελ 

νκάδα ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξνληαη ε γαιιηθώλ ζπκθεξόλησλ ΄΄Castel Freres’’ θαη ε 

κνιδαβηθώλ ζπκθεξόλησλ ‘’Lion Gri’’.  

4. Ζ ηέηαξηε νκάδα πεξηιακβάλεη εηαηξείεο ε νπνίεο δελ αζρνινύληαη απνθιεηζηηθά κε ην 

θξαζί αιιά κε δηάθνξα θαηαλαισηηθά πξντόληα όπσο π.ρ. ε γεξκαληθώλ ζπκθεξόλησλ 

‘’Gebr.Heineman’’, ε νπνία έρεη αλαιάβεη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ‘’Duty Free’’ ηνπ δηεζλνύο 

αεξνδξνκίνπ ζην Wroclaw. 

5. Ζ πέκπηε νκάδα, πεξηιακβάλεη ηνπο κεγάινπο πνισλνύο εηζαγσγείο θξαζηώλ όπσο π.ρ. 

‘’ADVINI’’, ‘’PWW’’, ‘’AN.KA’’, ‘’WINEONLINE’’, ‘’ENOTECA’’, ‘’CENTRUM 

WINA’’, ‘’V.VINIFERA’’, ‘’PIWNICE’’ θαη ‘’WIN TIM’’. 

6. Σέινο ε έθηε νκάδα πεξηιακβάλεη εηζαγσγέο κηθξόηεξεο/ηνπηθήο εκβέιεηαο. 

 

Πέξαλ ησλ αλσηέξσ, ζεκεηώλνπκε όηη όζνλ αθνξά ζηα θαλάιηα δηαλνκήο, ζηελ Πνισλία 

επηηξέπεηαη ε πώιεζε αιθννινύρσλ πνηώλ θαη ζηα πξαηήξηα βελδίλεο ελώ ηειεπηαία ηάζε ζηελ 

αγνξά είλαη ε πώιεζε θξαζηώλ κέζσ θαη εζηηαηνξίσλ. 

 

Γ. Καηαλαισηηθέο ζπλήζεηεο 

ύκθσλα κε πξόζθαηε έξεπλα αγνξάο γηα ην 2013, ε νπνία αθνξά  ζηηο ζπλήζεηεο ησλ πνισλώλ 

θαηαλαισηώλ θξαζηνύ πξνθύπηνπλ ηα εμήο απνηειέζκαηα : 

1. Κύξην κέιεκα γηα λα δηαιέμεη θάπνηνο θξαζί είλαη πξώηα ε ηηκή θαη ζηελ ζπλέρεηα ε 

πνηόηεηα. Ζ ιηαληθή ηηκή είλαη θπξίσο κέρξη ηα 30 διόηπ (πεξίπνπ 7,5 Δπξώ), ελώ γηα ην 

θαζεκεξηλό θξαζί ε ηηκή είλαη αθόκε ρακειόηεξε θαη θζάλεη ζηα 20 διόηπ (πεξίπνπ 5 

Δπξώ) 

2. 6 ζηνπο 10 θαηαλαισηέο δηαιέγνπλ ην θξαζί εληόο ηνπ θαηαζηήκαηνο 

3. Ζ επηινγή γίλεηαη από ζπκβνπιέο γλσζηώλ/θίισλ (3 ζηνπο 4) 

4. 1 ζηνπο 2 δηαιέγεη ην θξαζί κέζσ δηαθεκηζηηθώλ θπιιαδίσλ πνπ βξίζθνληαη εληόο ησλ 

θαηαζηεκάησλ 
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5. 1 ζηνπο 4 θαηαλαισηέο, δηαιέγνπλ ηα θξαζηά βάζεη ρώξαο πξνέιεπζεο (πνπ ζε ζπληξηπηηθή 

πιεηνςεθία είλαη ε Ηηαιία, Γαιιία θαη ε Ηζπαλία) 

6. 1 ζηνπο 4 θαηαλαισηέο αζρέησο αλ πίλεη θξαζί ή όρη, ζεσξνύλ όηη ηα γαιιηθά θξαζηά είλαη 

ηα θαιύηεξα ζηνλ θόζκν 

7. Σα πην δεκνθηιή θξαζηά ζηελ πνισληθή αγνξά είλαη ηα εκίγιπθα θαη ηα εκίμεξα 

8. Σα αθξώδε θξαζηά όπσο θαη ηα θξαζηά κε δπλαηή γεύζε όπσο π.ρ. port ή sherry, 

ζεκεηώλνπλ ηελ κηθξόηεξε θαηαλάισζε 

 

Δ. Σηκνιεςία 

Παξαηίζεληαη θαησηέξσ ηζηνζειίδεο Super Markets ή εηζαγσγέσλ, ζηηο νπνίεο αλαθέξνληαη θαη νη 

ηηκέο πώιεζεο  (1 Δπξώ = πεξίπνπ κε 4 διόηπ) : 

 www.dekanter.pl 

 http://kupdobrewina.pl/ 

 http://winnica.pl/ 

 http://www.mielzynski.pl/index.php/Shop/ 

 http://www.dobrewino.pl/ 

 http://sklep.apimarket.pl/shop/category/607 

 https://www.frisco.pl/c,181/cat,alkohol-wina/stn,searchResults 

 http://www.kmdelikatesy.pl/catalog/1002 

 

Σ. 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 Τπνπξγείo Οηθνλνκηθώλ. 

  

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).  

 

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.  

Ζ ηηκή ηνπ θξαζηνύ επηβαξύλεηαη κε ΦΠΑ 23%, θαζώο επίζεο  κε εηδηθό θόξν θαηαλάισζεο, πνπ 

αληηζηνηρεί ζε 158 διόηπ Πνισλίαο (πεξίπνπ 38 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.  

 

http://www.dekanter.pl/
http://kupdobrewina.pl/
http://winnica.pl/
http://www.mielzynski.pl/index.php/Shop/
http://www.dobrewino.pl/
http://sklep.apimarket.pl/shop/category/607
https://www.frisco.pl/c,181/cat,alkohol-wina/stn,searchResults
http://www.kmdelikatesy.pl/catalog/1002
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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 ηελ εηδηθή άδεηα πώιεζεο αιθνόι.  

 

Ε. Σα ειιεληθά θξαζηά ζηελ πνισληθή αγνξά 

Όπσο πξνθύπηεη από ηελ επεμεξγαζία ησλ παξαθάησ πηλάθσλ (ζηνηρεία πνισληθήο ηαηηζηηθήο 

Τπεξεζίαο), νη ειιεληθέο εηζαγσγέο ζηε Πνισλία, ζηελ δηεηία 2011-2012 θηλνύληαη ζε πνζόηεηα 

ζηηο θαηά κ.ν. 370.000 ιίηξα θαη ζε αμία ζηα 765.000 Δπξώ, ελώ θαηαιακβάλνπλ κεξίδην 

εηζαγσγώλ ηεο ηάμεο ηνπ 0,4-0,5% πεξίπνπ. 

 

  2011         

            

Κξαζί θσδ.  

22 04           

Υώξα 

Παξαγσγήο Δηζάγεηαη από Λίηξα Δπξώ % ζην πλ. 

% ζην 

πλ. 

        
ζε 

πνζόηεηα ζε αμία 

Διιάδα Διιάδα 368.245 791.404     

  Γεξκαλία 43.517 93.735     

  Γαιιία 3.600 9.295     

  Οιιαλδία 574 1.719     

  ύλνιν ιίηξα/Δπξώ 415.936 896.153 0,5 0,5 

            

  Γεληθό ύλνιν 75.721.609 174.731.391   100,0 

 

 

       2012         

            

Κξαζί θσδ.  

22 04            

Υώξα 

Παξαγσγήο Δηζάγεηαη από Λίηξα Δπξώ % ζην πλ. 

% ζην 

πλ. 

        
ζε 

πνζόηεηα ζε αμία 

Διιάδα Διιάδα 265.322 509.743     

  Γεξκαλία 61.501 120.114     

  Γαιιία 2.050 5.529     

  ύλνιν ιίηξα/Δπξώ 328.873 635.386 0,4 0,4 

            

Γεληθό ύλνιν   76.323.388 172.084.018   100,0 

 

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

εθζπγρξνληζκνύ πνπ γίλνληαη από ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ θαη ηελ ύπαξμε ζεκαληηθνύ 

πνισληθνύ ηνπξηζηηθνύ ξεύκαηνο πξνο Διιάδα, δελ είλαη αθόκε επξέσο γλσζηά ζηελ πνισληθή 

αγνξά. 
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Μέζσ κεγάισλ εηζαγσγέσλ, δηαθηλνύληαη ζηελ πνισληθή αγνξά θπξίσο θξαζηά Μπνπηάξε, 

Σζάληαιε θαη Κνπξηάθε, ελώ θαη θάπνηα άιια ειιεληθά θξαζηά δηαθηλνύληαη κέζσ κηθξόηεξσλ 

εηζαγσγέσλ ηνπηθήο εκβέιεηαο. 

 

Κύξηεο αηηίεο ηεο αλσηέξσ θαηάζηαζεο θαίλεηαη λα είλαη : 

 

1. Ηδηαίηεξα έληνλνο αληαγσληζκόο. Ζ Πνισλία ησλ 38,5 εθ. θαηνίθσλ, απνηειώληαο κία λέα 

θαη ζεκαληηθνύ κεγέζνπο αγνξά γηα ην θξαζί παγθνζκίσο, έρεη ζπγθεληξώζεη ην ελδηαθέξνλ 

όισλ νπζηαζηηθά ησλ νηλνπαξαγσγηθώλ ρσξώλ. Έηζη όπσο πξναλαθέξζεθε δελ εηζάγεη 

κόλν από ηελ Δπξώπε θαη ηηο ‘’θιαζηθέο’’ ρώξεο παξαγσγήο, εηζάγεη θαη από ρώξεο ηνπ 

‘’πξώελ αλαηνιηθνύ κπινθ’’ όπσο : Βνπιγαξία, Μνιδαβία, Οπγγαξία θαη Γεσξγία, αιιά 

θαη από ρώξεο 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 ην δηπιάζην πεξίπνπ ηελ ηηκή ησλ 5 Δπξώ θαηά κ.ν. πνπ 

πιεξώλεη ν πνισλόο θαηαλαισηήο γηα λα αγνξάζεη κία θηάιε θξαζί. Παξάιιεια θαζώο ην 

κεγαιύηεξν κέγεζνο ηεο αγνξάο, απνηειείηαη θπξίσο από ηελ παξαπάλσ νκάδα 

θαηαλαισηώλ, νη νπνίνη αγνξάδνπλ θπξίσο θζελά θξαζηά π.ρ. βνπιγαξηθά/κνιδαβηθά, ηα 

νπνία θηλνύληαη ζηα 4 Δπξώ πεξίπνπ, ή ακεξηθαληθά (π.ρ. Carlo Rossi) πνπ θηλνύληαη ζηα 5 

Δπξώ πεξίπνπ, ρξεηάδνληαη θαη’αξρήλ θνλδύιηα γηα ηελ δηαθήκηζε ηνπ πξντόληνο ώζηε λα 

κπνξεί λα μερσξίζεη ζηε ζπλείδεζε ηνπ θαηαλαισηή, ώζηε απηόο λα θαηαβάιεη ηειηθά ηελ 

πςειόηεξε ηηκή ζηελ νπνία πσινύληαη ηα ειιεληθά θξαζηά. 

 

3. Όζνλ αθνξά ζην πξνηηκώκελν ειιεληθό θξαζί ζηελ Πνισλία, ηδηαίηεξε επηηπρία έρεη ην 

θξαζί ‘’Ζκίγιπθνο’’ θαζώο ππνινγίδεηαη όηη πεξίπνπ 3 ζηηο 5 θηάιεο ειιεληθνύ θξαζηνύ 

πνπ πσινύληαη ζηελ εδώ αγνξά είλαη  ‘’Ζκίγιπθνο’’. 

 

4. Απνπζηάδνπλ νη νηνπδήπνηε είδνπο εθδειώζεηο πξνβνιήο θαη πξνώζεζεο ηνπ ειιεληθνύ 

θξαζηνύ ζηελ Πνισλία, ηε ζηηγκή πνπ όιεο νη αληαγσλίζηξηεο ρώξεο βαζηδόκελεο ζε 

ζηαζεξή βάζε ζηηο εθδειώζεηο πξνώζεζεο, πξνζπαζνύλ λα απνζπάζνπλ επηπιένλ κεξίδηα 

αγνξάο. 

 

5. Σέινο ζεκεηώλνπκε όηη δελ ππάξρεη ζηελ Πνισλία ηθαλόο αξηζκόο ειιήλσλ κεηαλαζηώλ 

ή εξγαδνκέλσλ ν νπνίνο ζα κπνξνύζε λα ππνζηεξίμεη ηελ αγνξά ειιεληθώλ θξαζηώλ (όπσο 

π.ρ. ζην Βέιγην, Γεξκαλία θιπ) θαη δελ ππάξρεη επίζεο ειιεληθή αιπζίδα Super Market, 

κέζσ ηεο νπνίαο ζα κπνξνύζε λα δηαθηλεζεί επθνιόηεξα ην ειιεληθό θξαζί. Παξάιιεια 

θαη όζνλ αθνξά άιια δίθηπα δηαλνκήο, δελ ππάξρεη νύηε ηθαλόο αξηζκόο εζηηαηνξίσλ (ν 

αξηζκόο ησλ ειιεληθώλ εζηηαηνξίσλ ζηελ Πνισλία ππνινγίδεηαη ζηα πεξίπνπ 30-40 ζε όιε 

ηελ Πνισλία, ηελ ζηηγκή πνπ π.ρ. ζηε Γεξκαλία ππνινγίδνληαη ζε άλσ ησλ 6.000), νύηε θαη 

ζεκεία ιηαληθήο πώιεζεο απνθιεηζηηθά ειιεληθώλ πξντόλησλ (παληνπσιεία θιπ). 

 

 

                                                   

                                                                                                                Ο Πξντζηάκελνο 

 

                                                                                                              Παληειήο Γηαλλνύιεο 

                                                                                                              ύκβνπινο ΟΔΤ Α’  
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Πίλαθαο Απνδεθηώλ πξνο θνηλνπνίεζε 

 

1. Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ 

    -Γηπι. Γξαθείν ΤΦΤΠΔΞ θ. Γ.Κνύξθνπια 

    -Γξαθείν θ. Γελ. Γξακκ. ΓΟ & Α  

    - Γξαθείν θ. Β΄ Γελ. Γ/ληνύ 

    - Β1 & Β8 Γηεπζύλζεηο 

 

2. Τπνπξγείν Αλάπηπμεο & Αληαγσληζηηθόηεηαο 

    -Γξαθείν Γηπι.πκβνύινπ θ.Θ.Βάιια 

         

3. Διιεληθόο Οξγαληζκόο Δμσηεξηθνύ Δκπνξίνπ, ΟΠΔ 

4. ύλδεζκνο Δπηρεηξήζεσλ θαη Βηνκεραληώλ, ΔΒ 

5. ύλδεζκνο Βηνκεραληώλ Β.Διιάδνο, ΒΒΔ 

6. ύλδεζκνο Διιεληθώλ Βηνκεραληώλ Σξνθίκσλ, ΔΒΣ 

7. ΠΑΔΓΔ 

8. Παλειιήληνο ύλδεζκνο Δμαγσγέσλ, ΠΔ 

9. ύλδεζκνο Δμαγσγέσλ Β.Διιάδνο, ΔΒΔ 

10. ύλδεζκνο Δμαγσγέσλ Κξήηεο, ΔΚ 

11. ΔΓΟΑΟ 

12. ΔΟ 

 


