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ΔΓΥΩΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΙΝΟΤ 
 

Ζ εξβία απνηειεί ρώξα κε κεγάιεο νηλνπαξαγσγηθέο δπλαηόηεηεο, 

θαζώο βξίζθεηαη ζην ίδην γεσγξαθηθό πιάηνο κε ηηο κεγάιεο γαιιηθέο πεξηνρέο 

θξαζηνύ θαη, ηόζν ην θιίκα, όζν θαη ην έδαθνο ηεο, είλαη ηδηαίηεξα επλντθά γηα ηελ 

θαιιηέξγεηα ηεο ακπέινπ. Καηά ηνλ 19ν αηώλα ε εξβία ήηαλ ζεκαληηθόο 

παξαγσγόο θξαζηνύ ζηελ Δπξώπε, σζηόζν, ε θπιινμήξα ηεο ακπέινπ, νη 

παγθόζκηνη πόιεκνη θαη ε κείσζε ηεο παξαγσγήο ππό ην θνκκνπληζηηθό 

θαζεζηώο νδήγεζαλ ζε ζηαδηαθή εγθαηάιεηςε ησλ ακπειώλσλ.  

Καηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, ε εγρώξηα βηνκεραλία νίλνπ θεξδίδεη εθ λένπ 

ζεηηθή δπλακηθή, κε ηα κηθξά νηλνπνηεία λα απνθηνύλ ην πξνβάδηζκα ζηελ 

παξαγσγή. Παξόηη ε παξαγόκελε πνζόηεηα παξακέλεη πεξηνξηζκέλε, ε 

πνηόηεηα βειηηώλεηαη ζεκαληηθά, κε θάπνηα εμαηξεηηθά θξαζηά λα κπαίλνπλ ζηελ 

αγνξά θαη λα θεξδίδνπλ δηεζλείο δηαθξίζεηο. 

 

Ζ εζληθή λνκνζεζία νίλνπ ζηε εξβία νξίδεη ην θξαζί σο αγξνηηθό 

δηαηξνθηθό πξντόλ γεσξγηθήο παξαγσγήο ην νπνίν παξάγεηαη κέζσ νιηθήο ή 

κεξηθήο αιθννιηθήο δύκσζεο λσπώλ ζηαθπιηώλ, κήισλ ή γιεύθνπο ζηαθπιηώλ 

ησλ νηλνπνηήζηκσλ πνηθηιηώλ ακπέινπ. Ζ άκπεινο θαιιηεξγείηαη ζε δηάθνξεο 

πεξηνρέο ηεο εξβίαο, εθ ησλ νπνίσλ ζεκαληηθόηεξεο είλαη:  Subotica, Bačka, 

ΝόηηνBanat, Βειηγξάδη, Šumadija, Mlava, Niš, Knjazevac, Leskovac, Vranje, 

Νόηην θαη Βόξεην ηκήκα ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ θαη ηεο Μεηόρηαο, θαζώο θαη νη 

πεξηνρέο ησλ ηξηώλ πνηακώλ ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ  Morava θαη ζηε Negotinska 

Krajina. Ζ ακπεινθαιιηέξγεηα ζπλδέεηαη ζηελά κε ηελ παξαγσγή θξαζηνύ, ε 

νπνία ζηε εξβία έρεη παξαδνζηαθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ζρεηίδεηαη έληνλα κε ηελ 

εζληθή ιανγξαθία θαη ηα έζηκα. 

Αθνινπζεί ράξηεο κε ηηο θπξηόηεξεο νηλνπαξαγσγηθέο πεξηνρέο ζηε 

εξβία: 
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        ΟΙΝΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΔ ΠΔΡΙΟΥΔ ΣΗ ΔΡΒΙΑ 
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Οη επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνλ ηνκέα ηεο παξαγσγήο 

θξαζηνύ ζπλήζσο αλαιακβάλνπλ νινθιεξσκέλν ηνλ θύθιν παξαγσγήο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηαλνκήο, κε ην όλνκα ηνπ νηλνπνηείνπ ή νξηζκέλεο 

εηηθέηαο, ζε αιπζίδεο ιηαληθήο πώιεζεο, ηνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο, ή μέλεο  

αγνξέο. Λακβάλνληαο ππόςε ην δπλακηθό παξαγσγήο, ηνλ εηήζην θύθιν 

εξγαζηώλ θαη ηελ αλαγλσξηζηκόηεηα ζηνπο θαηαλαισηέο, ζπγθξαηνύληαη νη 

αθόινπζνη νίλνη θαη νηλνπνηεία: 

 
ΟΙΝΟ  

 

 
ΟΙΝΟΠΟΙΔΙΟ 

Strast Kuća Vina Ţivković  

Djerdan Sauvignon Blanc  

Orden Cabernet 
Sauvignon 

Orden Syrah 

Orden Merlot  

Djerdan Chardonnay 

Buket 

Prince Podrum Braća Rajković  

Opium 

Dina Barrique 

Dina  

Carigrad Podrum Radenković 

Chardonnay 

Rhine Riesling  

Ruška 

Sauvignon Blanc Barrique  

Ruţica  

Sauvignon Blanc Podrum Radovanović 

Cabernet Sauvignon 

Pinoas 

Cabernet Sauvignon 
Barrique 

Rajnski Rizling  

Chardonnay Selekcija 

Chardonnay 

Rose 

mailto:ecocom-belgrade@mfa.gr
http://serbianwines.com/en/wines/zivkovicstrast.php
http://serbianwines.com/en/wineries/zivkovic.php
http://serbianwines.com/en/wines/zivkovicdjerdansauvignonblanc.php
http://serbianwines.com/en/wines/zivkovicordencabernet.php
http://serbianwines.com/en/wines/zivkovicordencabernet.php
http://serbianwines.com/en/wines/zivkovicordensyrah.php
http://serbianwines.com/en/wines/zivkovicordenmerlot.php
http://serbianwines.com/en/wines/zivkovicdjerdanchardonnay.php
http://serbianwines.com/en/wines/zivkovicbuket.php
http://serbianwines.com/en/wines/bracarajkovicprinc.php
http://serbianwines.com/en/wineries/bracarajkovic.php
http://serbianwines.com/en/wines/bracarajkovicopium.php
http://serbianwines.com/en/wines/bracarajkovicdinabarrique.php
http://serbianwines.com/en/wines/bracarajkovicdina.php
http://serbianwines.com/en/wines/radenkoviccarigrad.php
http://serbianwines.com/en/wineries/radenkovic.php
http://serbianwines.com/en/wines/radenkovicchardonnay.php
http://serbianwines.com/en/wines/radenkovicrhineriesling.php
http://serbianwines.com/en/wines/radenkovicruska.php
http://serbianwines.com/en/wines/radenkovicsauvignonblancbarrique.php
http://serbianwines.com/en/wines/radenkovicruzica.php
http://serbianwines.com/en/wines/radovanovicsauvignonblanc.php
http://serbianwines.com/en/wineries/radovanovic.php
http://serbianwines.com/en/wines/radovanoviccabernetsauvignon.php
http://serbianwines.com/en/wines/radovanovicpinoas.php
http://serbianwines.com/en/wines/radovanoviccabernetsauvignonbarrique.php
http://serbianwines.com/en/wines/radovanoviccabernetsauvignonbarrique.php
http://serbianwines.com/en/wines/radovanovicrajnskirizling.php
http://serbianwines.com/en/wines/radovanovicchardonnayselekcija.php
http://serbianwines.com/en/wines/radovanovicchardonnay.php
http://serbianwines.com/en/wines/radovanovicrose.php
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Cabernet Sauvignon 
Reserve 

Trijumf Rose Podrum Vina Aleksandrović  

Trijumf Barrique 

Vizija 

Regent 

Rodoslov 

Oplen 

Trijumf 

Harizma 

Tema 

Trijumf Noir 

Euforija 

Varijanta 

Trijumf Penusavo 

Prokupac Vinarija Ivanović  

Tamjanika 

Petite Rose 

Rizling  

Millennium  Vinarija Jelić  

Petka 

Pinot Grigio 

Morava  

Mammoth Pinot Noir 

Merlot  

Chardonnay Barrique 

Aurelius Vinarija Kovačević  

Chardonnay Barrique 

Rajnski Rizling  

Sauvignon 

Bermet 

Rosetto 

Penušavo Vino  

Chardonnay 

 

mailto:ecocom-belgrade@mfa.gr
http://serbianwines.com/en/wines/radovanoviccabernetsauvignonreserve.php
http://serbianwines.com/en/wines/radovanoviccabernetsauvignonreserve.php
http://serbianwines.com/en/wines/aleksandrovictrijumfrose.php
http://serbianwines.com/en/wineries/aleksandrovic.php
http://serbianwines.com/en/wines/aleksandrovictrijumfbarrique.php
http://serbianwines.com/en/wines/aleksandrovicvizija.php
http://serbianwines.com/en/wines/aleksandrovicregent.php
http://serbianwines.com/en/wines/aleksandrovicrodoslov.php
http://serbianwines.com/en/wines/aleksandrovicoplen.php
http://serbianwines.com/en/wines/aleksandrovictrijumf.php
http://serbianwines.com/en/wines/aleksandrovicharizma.php
http://serbianwines.com/en/wines/aleksandrovictema.php
http://serbianwines.com/en/wines/aleksandrovictrijumfnoir.php
http://serbianwines.com/en/wines/aleksandroviceuforija.php
http://serbianwines.com/en/wines/aleksandrovicvarijanta.php
http://serbianwines.com/en/wines/aleksandrovictrijumfpenusavo.php
http://serbianwines.com/en/wines/ivanovicprokupac.php
http://serbianwines.com/en/wineries/ivanovic.php
http://serbianwines.com/en/wines/ivanovictamjanika.php
http://serbianwines.com/en/wines/ivanovicpetiterose.php
http://serbianwines.com/en/wines/ivanovicrizling.php
http://serbianwines.com/en/wines/jelicmillennium.php
http://serbianwines.com/en/wineries/jelic.php
http://serbianwines.com/en/wines/jelicpetka.php
http://serbianwines.com/en/wines/jelicpinotgrigio.php
http://serbianwines.com/en/wines/jelicmorava.php
http://serbianwines.com/en/wines/jelicpinotnoir.php
http://serbianwines.com/en/wines/jelicmerlot.php
http://serbianwines.com/en/wines/jelicchardonnaybarrique.php
http://serbianwines.com/en/wines/kovacevicaurelius.php
http://serbianwines.com/en/wineries/kovacevic.php
http://serbianwines.com/en/wines/kovacevicchardonnaybarrique.php
http://serbianwines.com/en/wines/kovacevicrizling.php
http://serbianwines.com/en/wines/kovacevicsauvignon.php
http://serbianwines.com/en/wines/kovacevicbermet.php
http://serbianwines.com/en/wines/kovacevicrosetto.php
http://serbianwines.com/en/wines/kovacevicpenusavo.php
http://serbianwines.com/en/wines/kovacevicchardonnay.php
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ΔΙΑΓΩΓΔ-ΔΞΑΓΩΓΔ 
 

Με βάζε ηα ζηνηρεία ηεο ζεξβηθήο Σεισλεηαθήο Γηνίθεζεο, θαηά ην 2015, 

εμήρζεζαλ από ηε εξβία πεξίπνπ 10.595 ηόλνη δηαθόξσλ ηύπσλ θξαζηώλ θαη 

ακπειννηληθώλ πξντόλησλ ζπλνιηθήο αμίαο 14,3 εθαη. Γνι.ΖΠΑ 

Κύξηνη πξννξηζκνί εμαγσγήο γηα ην έηνο 2015, κε βάζε ηελ αμία, ήηαλ νη 

ρώξεο ηεο CEFTA, πξσηίζησο ε Βνζλία-Δξδεγνβίλε, ε Ρσζηθή Οκνζπνλδία, ε 

Γεκνθξαηία ηνπ Μαπξνβνπλίνπ ελώ αθνινπζνύλ νη ρώξεο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο (28), ε Κξναηία θαη νη ΖΠΑ.  

Σελ ίδηα ρξνληά έγηλε ε εηζαγσγή 22.504 ηόλσλ δηαθνξεηηθώλ ηύπσλ 

θξαζηώλ θαη ακπειν-νηληθώλ πξντόλησλ, ζπλνιηθήο αμίαο 27,557 εθαη. Γνι.ΖΠΑ 

Σν θξαζί εηζαγόηαλ θπξίσο από ηηο Υώξεο CEFTA, ηελ ΠΓΓΜ, ην Μαπξνβνύλην, 

ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (28), ζπγθεθξηκέλα Ηηαιία, Γαιιία, Κξναηία, Ηζπαλία, θαη 

ηέινο ηελ Βνζλία θαη Δξδεγνβίλε.  

Με βάζε ηα ζηνηρεία ζεξβηθώλ εμαγσγώλ-εηζαγσγώλ νίλνπ θαη ακπειν-

νηληθώλ πξντόλησλ, θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία,  ε εξβία παξακέλεη θαζαξόο 

εηζαγσγέαο θξαζηνύ, κε ζεκαληηθέο απμνκεηώζεηο ησλ εμαγσγώλ θαη ειαθξά 

κεηνύκελεο εηζαγόκελεο πνζόηεηεο.  

Ωο πξνο ηηο εηζαγσγέο ειιεληθνύ θξαζηνύ ζηε εξβία, ε Διιάδα θαηέιαβε 

ηελ 13ε ζέζε κεηαμύ ησλ θπξηνηέξσλ πξνκεζεπηώλ ηεο ζεξβηθήο αγνξάο γηα ην 

έηνο 2015, κε ζπλνιηθή αμία 87.400 Γνι.ΖΠΑ, ελώ παξαηεξείηαη αύμεζε ησλ 

εηζαγόκελσλ πνζνηήησλ θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία. 

Δλδεηθηηθά, αλαθέξνληαη ηα αθόινπζα ειιεληθά θξαζηά πνπ πσινύληαη ζηε 

ζεξβηθή αγνξά: ΚΑΣΩΓΗ ΑΒΔΡΩΦ, ΚΣΖΜΑ ΑΛΦΑ, ΔΣΔΡΟΝ ΖΜΗΤ 

(ΚΑΛΑΜΑΣΑ), ΚΡΖΣΗΚΟ ΜΠΟΤΣΑΡΖ, ΑΓΗΩΡΓΗΣΗΚΟ ΝΔΜΔΑ, ΟΗΝΟΗ ΚΑΜΠΑ,   

ΡΔΣΗΝΑ ΜΑΛΑΜΑΣΗΝΑ. 

Αθνινπζνύλ αλαιπηηθνί Πίλαθεο ζρεηηθνύ εμσηεξηθνύ θαη δηκεξνύο 

εκπνξίνπ: 

 

mailto:ecocom-belgrade@mfa.gr
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ΠΙΝΑΚΑ 1.  ΔΡΒΙΚΔ ΔΞΑΓΩΓΔ-ΔΙΑΓΩΓΔ ΟΙΝΟΤ ΚΑΙ ΑΜΠΔΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ  
(2010-2015) 

 
 

ΠΟΟΣΗΣΑ 

(Σόνοι)

ΑΞΙΑ 

(χιλ.δολ.ΗΠΑ)

ΠΟΟΣΗΣΑ 

(Σόνοι)

ΑΞΙΑ 

(χιλ.δολ.ΗΠΑ)

ΠΟΟΣΗΣΑ 

(Σόνοι)

ΑΞΙΑ 

(χιλ.δολ.ΗΠΑ)

ΠΟΟΣΗΣΑ 

(Σόνοι)

ΑΞΙΑ 

(χιλ.δολ.ΗΠΑ)

ΠΟΟΣΗΣΑ 

(Σόνοι)

ΑΞΙΑ 

(χιλ.δολ.ΗΠΑ)

ΠΟΟΣΗΣΑ 

(Σόνοι)

ΑΞΙΑ 

(χιλ.δολ.ΗΠΑ)

1 Γλεύκος σταφυλιών σε ζύμωση ή με 

ζύμωση που ανεστάλη καθ 

'οιονδήποτε τρόπο πλην  του 

αλκοόλ 6,90 8,40 0,10 0,90 2,20 2,30 0,70 3,30 3,40 36,40 0,60 3,60

2 Αφρώδης οίνος 75,10 196,20 46,30 167,50 49,50 650,50 48,20 406,60 34,00 509,20 68,00 706,50

3 Βερμούτ και άλλα κρασιά από 

νωπά σταφύλια, παρασκευασμένα 

με τη βοήθεια φυτών ή αρωματικών 

ουσιών 7,20 12,90 235,00 386,40 43,40 89,00 33,20 158,60 11,70 42,50 12,20 42,60

3 Οίνος από νωπά σταφύλια ,  

γλεύκος σταφυλιών του οποίου η 

ζύμωση απετράπη με την 

προσθήκη αλκοόλης 11.242,80 12.967,60 15.137,70 16.752,70 23.417,20 20.470,30 12.387,90 16.551,40 11.930,60 16.474,60 10.515,10 13.547,90

11.332,00 13.185,10 15.419,10 17.307,50 23.512,30 21.212,10 12.470,00 17.119,90 11.979,70 17.062,70 10.595,90 14.300,60

1 Γλεύκος σταφυλιών σε ζύμωση ή με 

ζύμωση που ανεστάλη καθ 

'οιονδήποτε τρόπο πλην  του 

αλκοόλ 759,80 299,70 3.099,00 708,40 2.504,10 1.004,60 975,70 608,40 751,30 339,60

2 Αφρώδης οίνος 388,30 1.561,60 473,60 1.727,20 1.419,50 1.794,20 412,20 2.026,70 488,80 1.854,10 365,30 1.347,70

3 Βερμούτ και άλλα κρασιά από 

νωπά σταφύλια, παρασκευασμένα 

με τη βοήθεια φυτών ή αρωματικών 

ουσιών 176,50 353,00 172,40 292,00 263,20 655,00 188,80 491,70 258,40 486,50 222,70 318,20

4 Οίνος από νωπά σταφύλια ,  

γλεύκος σταφυλιών του οποίου η 

ζύμωση απετράπη με την 

προσθήκη αλκοόλης 27.894,20 32.539,50 29.313,70 35.894,60 29.120,70 32.884,00 23.891,00 30.648,10 24.846,50 32.350,00 21.916,30 25.891,50

29.218,80 34.753,80 33.058,70 38.622,20 33.307,50 36.337,80 25.467,70 33.774,90 26.345,00 35.030,20 22.504,30 27.557,40

2011 2012 2013 2014 2015

ΕΙΑΓΩΓΕ 

Source: Statistical Office of the Republic of Serbia

ΕΞΑΓΩΓΕ

ΤΝΟΛΟ

ΤΝΟΛΟ

2010
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ΠΙΝΑΚΑ 2 . ΓΙΜΔΡΔ ΔΜΠΟΡΙΟ ΟΙΝΟΤ ΔΡΒΙΑ-ΔΛΛΑΓΑ 
(2010-2015) 

 
 
 

ΠΟΟΣΗΣΑ 

(Σόνοι)

ΑΞΙΑ 

(Χιλ.Δολ.

ΗΠΑ)

ΠΟΟΣΗΣΑ 

(Σόνοι)

ΑΞΙΑ 

(Χιλ.Δολ.

ΗΠΑ)

ΠΟΟΣΗΣΑ 

(Σόνοι)

ΑΞΙΑ 

(Χιλ.Δολ.Η

ΠΑ)

ΠΟΟΣΗΣΑ 

(Σόνοι)

ΑΞΙΑ 

(Χιλ.Δολ.Η

ΠΑ)

ΠΟΟΣΗΣΑ 

(Σόνοι)

ΑΞΙΑ 

(Χιλ.Δολ.

ΗΠΑ)

ΠΟΟΣΗΣΑ 

(Σόνοι)

ΑΞΙΑ 

(Χιλ.Δολ.Η

ΠΑ)

1

2 0,0 0,0 0,0 0,0

3

4
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1

2 1,7 8,1 0,1 2,1

3

4
20,4 77,1 23,1 74,0 22,5 70,3 32,5 93,2 36,9 115,8 33,1 87,4

ΕΡΒΙΑ-ΕΛΛΑΔΑ 

Source: Statistical Office of the Republic of Serbia

ΕΞΑΓΩΓΕ

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Αφρώδης οίνος

Βερμούτ και άλλα κρασιά από νωπά σταφύλια, παρασκευασμένα με τη βοήθεια φυτών 

ή αρωματικών ουσιών

Κρασιά από νωπά σταφύλια, γλεύκος σταφυλιών του οποίου η ζύμωση απετράπη με 

την προσθήκη αλκοόλης

Γλεύκος σταφυλιών σε ζύμωση ή με ζύμωση που ανεστάλη καθ' οιονδήποτε τρόπο 

πλην  του αλκοόλ

Αφρώδης οίνος

Βερμούτ και άλλα κρασιά από νωπά σταφύλια, παρασκευασμένα με τη βοήθεια φυτών 

ή αρωματικών ουσιών

Κρασιά από νωπά σταφύλια,  γλεύκος σταφυλιών του οποίου η ζύμωση απετράπη με 

την προσθήκη αλκοόλης

ΕΙΑΓΩΓΕ
Γλεύκος σταφυλιών σε ζύμωση ή με ζύμωση που ανεστάλη καθ'οιονδήποτε τρόπο 

πλην  του αλκοόλ
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ΠΙΝΑΚΑ 3.  ΔΡΒΙΚΔ ΔΞΑΓΩΓΔ ΟΙΝΟΤ 2015 
 

ΔΞΑΓΩΓΔ 2015 
 

ΟΙΝΟ ΑΠΟ ΝΩΠΑ ΣΑΦΤΛΙΑ, ΓΛΔΤΚΟ ΣΑΦΤΛΙΩΝ 
ΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΘΗΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ 

 

20 ΠΡΩΣΔ ΥΩΡΔ 

ΠΟΟΣΗΣΑ 
ηόνοι  

ΑΞΙΑ 
USD σιλιάδερ δολάπια 

 
 
Υώξεο ηεο CEFTA 5727,20 7057,90 

Βνζλία θαη Δξδεγνβίλε 3845,50 4817,50 

Ρσζηθή Οκνζπνλδία 3787,30 4025,50 

Μαπξνβνύλην 1811,60 2197,90 

Δπξσπατθή Έλσζε (28) 594,60 1210,50 

Κξναηία 286,50 468,00 

ΖΠΑ 88,90 365,00 

Διβεηία 63,40 335,10 

Καλαδάο 97,80 191,50 

Απζηξία 68,80 161,60 

Υνλγθ Κνλγθ 90,00 158,30 

Γαιιία 60,80 132,80 

Γεξκαλία 76,00 129,90 

Απζηξαιία 35,50 115,80 

Κίλα 26,00 73,20 

Βέιγην 15,80 52,00 

Σζερία 9,80 46,70 

Ηηαιία 20,10 45,20 

Οπγγαξία 7,90 43,00 

ΠΓΓΜ 70,00 42,40 

Source: Statistical Office of the Republic of Serbia 
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 ΠΙΝΑΚΑ 4.  ΔΡΒΙΚΔ ΔΙΑΓΩΓΔ ΟΙΝΟΤ 2015 
 

ΔΙΑΓΩΓΔ 2015 
 

ΟΙΝΟ ΑΠΟ ΝΩΠΑ ΣΑΦΤΛΙΑ, ΓΛΔΤΚΟ ΣΑΦΤΛΙΩΝ 
ΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΘΗΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ 

 

 20 ΠΡΩΣΔ ΥΩΡΔ 

ΠΟΟΣΗΣΑ 
ηόνοι 

ΑΞΙΑ 
USD σιλιάδερ δολάπια 

 
  

Υώξεο CEFTA 20197,50 20659,80 

ΠΓΓΜ 16010,80 12607,90 

Μαπξνβνύλην 3673,30 7254,50 

Δπξσπατθή Έλσζε (28) 1662,50 5044,00 

Ηηαιία 732,00 1977,50 

Γαιιία 279,50 1229,30 

Κξναηία 97,80 543,50 

Ηζπαλία 226,20 502,50 

Βνζλία θαη Δξδεγνβίλε 281,90 451,20 

Μνιδαβία 231,40 346,00 

Πνξηνγαιία  70,20 199,40 

Γεξκαλία 67,90 182,20 

ινβελία 51,00 160,70 

Οπγγαξία 103,60 151,00 

Διιάδα 33,10 87,40 

Υηιή 35,50 87,20 

Αξγεληηλή 7,50 33,50 

Απζηξαιία 5,80 18,50 

Νέα Εειαλδία 1,20 13,60 

ΖΠΑ 2,60 12,90 

Source: Statistical Office of the Republic of Serbia 
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ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ ΟΙΝΟΤ ΣΗ ΔΡΒΙΑ 
 

Παξόηη δελ ππάξρνπλ αθξηβή ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ θαηαλάισζε νίλνπ 

ζηε εξβία, ζε γεληθέο γξακκέο, ε θαηαλάισζε ζεσξείηαη  ρακειή, δεδνκέλνπ όηη 

ν επξσπατθόο κέζνο όξνο είλαη πεξίπνπ 25 ιίηξα/θάηνηθνο/έηνο) ζηε δε εξβία 

εθηηκάηαη ζε 3-11 ιίηξα/θάηνηθν/έηνο.  

 

Ζ θνπιηνύξα ηνπ θξαζηνύ ραξαθηεξίδεηαη σο εμεπγεληζκέλε θαη 

θαιιηεξγεκέλε θαηαλάισζε θξαζηνύ, πνπ δελ βαζίδεηαη κε ηελ θαηαλαινύκελε 

πνζόηεηα, αιιά κε ηε γλώζε γηα  ηηο δηαδηθαζίεο ζηνλ ηνκέα ηεο ακπεινθνκίαο 

θαη ηεο παξαγσγήο θξαζηνύ. Σν θπξίαξρν κέξνο ηνπ πιεζπζκνύ ζηε εξβία 

ζεσξνύλ ηνπο εαπηνύο ηνπο σο θαηαλαισηέο θξαζηνύ, ζπλεπώο, αλ θαη ην θξαζί 

ηνπνζεηείηαη ζηελ νκάδα ησλ αιθννινύρσλ πνηώλ, ζύκθσλα κε ηελ παξάδνζε 

θαη ηα έζηκα, βξίζθεηαη πνιύ ζπρλά ζην ηξαπέδη ζηα πεξηζζόηεξα ζπίηηα καδί κε 

ην θνληάθ θαη ηελ κπύξα. 

 

Δηδηθόηεξα, ζύκθσλα κε πξόζθαηεο έξεπλεο γηα ηελ θαηαλάισζε θξαζηνύ 

ζηε εξβία, νη πεξηζζόηεξνη από ηνπο εξσηεζέληεο (83%) θαηαλαιώλνπλ θξαζί, 

ελώ νη ζπλεζέζηεξνη ιόγνη απνρήο είλαη: έιιεηςε ζπλήζεηαο (48%), ζέκαηα 

πγείαο (15%), κε ιήςε αιθνόι, γεύζε, θ.ιπ. Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλόο όηη νη 

εξσηώκελνη δελ αλέθεξαλ ηελ ηηκή ηνπ θξαζηνύ σο ιόγν απνρήο από ηελ 

θαηαλάισζε ηνπ. 

 

ςσνόηηηα και ηόπορ καηανάλωζηρ κπαζιού 

ρεηηθά κεγάιν κέξνο ησλ εξσηεζέλησλ (29%) θαηαλαιώλνπλ θξαζί ζε 

ζπάληεο πεξηπηώζεηο, ελώ έλα πνηήξη θξαζηνύ κία σο κεξηθέο θνξέο ηελ 

εβδνκάδα θαηαλαιώλεηαη από ην 44% ησλ αηόκσλ, 2% από απηνύο 

θαηαλαιώλνπλ θξαζί ζε θαζεκεξηλή βάζε, νη δε ππόινηπνη θαηαλαιώλνπλ θξαζί 

κία θνξά ηνλ κήλα. ε ζύγθξηζε κε ηα απνηειέζκαηα ηεο παξόκνηαο 
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παιαηόηεξεο έξεπλαο (2006), ζεκεηώλεηαη ε ζρεηηθά κηθξή επίπησζε ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηελ θαηαλάισζε θξαζηνύ θαη πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηεο 

κείσζεο ηεο ζπρλόηεηαο θαηαλάισζεο νίλνπ (ην 2006, 7% ησλ εξσηεζέλησλ 

δήισζαλ θαηαλάισζε θξαζηνύ ζε θαζεκεξηλή βάζε, θαη πάλσ από 50% κία έσο 

αξθεηέο θνξέο ηελ εβδνκάδα). Οη πεξηζζόηεξνη εθ ησλ εξσηεζέλησλ 

θαηαλαιώλνπλ θξαζί ζην ζπίηη (58%), ελώ ειαθξώο  πεξηζζόηεξνη από 1/3 ζε 

εζηηαηόξηα.  

 

Κίνηηπο για ηην αγοπά ηος οίνος 

Σν επίπεδν ηεο θαηαλόεζεο ησλ θηλήηξσλ ησλ θαηαλαισηώλ θαηά ηελ 

αγνξά θξαζηνύ δηεπθνιύλεη ζε κεγάιν βαζκό παξαγσγνύο θαη εηζαγσγείο γηα ηελ 

έγθαηξε θαη θαηάιιειε νξγάλσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ 

πιήξε ηθαλνπνίεζε ησλ θαηαλαισηώλ θαη ζηελ επηηπρή ηνπνζέηεζε ηνπ νηληθνύ 

πξντόληνο ζηελ αγνξά. Βάζε ζρεηηθώλ εξεπλώλ, ην θίλεηξν πνπ απόιπηα 

θπξηαξρεί θαηά ηελ αγνξά ηνπ θξαζηνύ είλαη ε πνηόηεηα ηνπ θξαζηνύ (69%) θαη ζε 

κηθξόηεξε θιίκαθα ην εκπνξηθό ζήκα, ε ηηκή, ε ζπζθεπαζία θ.ιπ. 

 

ημαζία ηος εμποπικού ζήμαηορ και επίπεδο ανηικαηάζηαζηρ καηά ηην 

αγοπά κπαζιού 

Πεξηζζόηεξν από 80% ησλ εξσηεζέλησλ ηνλίδνπλ ηε ζεκαζία ηνπ 

εκπνξηθνύ ζήκαηνο, θαηά ηελ αγνξά ηνπ θξαζηνύ, ζεσξώληαο ην εγγύεζε 

πνηόηεηαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θξαζηνύ. 

Σν δήηεκα ηεο αληηθαηάζηαζεο αθνξά ζηελ πξνζπκία ησλ θαηαλαισηώλ 

λα αγνξάζνπλ θάπνηα άιια θξαζηά ζε πεξίπησζε πνπ δελ βξνπλ εθείλα πνπ 

ζπλήζσο θαηαλαιώλνπλ ζε θαηάζηεκα ιηαληθήο πώιεζεο, κε άιια ιόγηα, ην 

ρακειό επίπεδν αθνζίσζεο ζην ζπγθεθξηκέλν παξαγσγό, κάξθα ή ηύπν νίλνπ.  

Ζ πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ (81%) δήισζαλ έηνηκνη λα αγνξάζνπλ ην 

πξντόλ άιινπ νηλνπνηείνπ, δειαδή θξαζί άιινπ είδνπο, ζε πεξίπησζε πνπ δελ 
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βξνπλ ην ζπλήζσο θαηαλαινύκελν, γεγνλόο πνπ θαηαδεηθλύεη ρακειό επίπεδν 

αθνζίσζεο ησλ θαηαλαισηώλ ζε ζπγθεθξηκέλεο εηηθέηεο.  

 

ςσνόηηηα αγοπάρ κπαζιού 

Οη απαληήζεηο παξνπζηάδνπλ ζρεηηθά ρακειή ζπρλόηεηα αγνξάο θξαζηνύ, 

δεδνκέλνπ όηη πεξίπνπ ην 88% ησλ εξσηεζέλησλ αγνξάδνπλ θξαζί κία θνξά ηνλ 

κήλα ή ζπαληόηεξα.  

 

Μέγεθορ ζςζκεςαζίαρ 

ηελ αγνξά θξαζηώλ θπξηαξρνύλ ηα κπνπθάιηα κεγέζνπο 1l θαη 0.75l 

θαζώο, ζύκθσλα κε ηελ πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ, ην 76% θαηά ηελ αγνξά 

θξαζηνύ επηιέγνπλ κπνπθάιη ηνπ 0,75 l, ζεσξώληαο όηη πεξηέρεη νίλν θαιύηεξεο 

πνηόηεηαο. Γελ ππήξραλ εξσηεζέληεο νη νπνίνη πξνηίκεζαλ ηα 0,2L θαη 5L 

κπνπθάιηα. Ο ζρεδηαζκόο θαη ε πνηόηεηα ηεο ζπζθεπαζίαο ζα πξέπεη επίζεο λα 

αλαθεξζεί σο ζεκαληηθή παξάκεηξνο, θαζώο επεξεάδεη ηελ επηινγή θαηά ηελ 

αγνξά, δεδνκέλνπ όηη εθηόο από ηελ νπηηθή ειθπζηηθόηεηα, εγγπάηαη ηε 

δηαηήξεζε ηεο πνηόηεηαο θαη ηεο αζθάιεηαο ηνπ ηειηθνύ πξντόληνο. 

Υξεζηκνπνηνύληαη θπξίσο γπάιηλεο θηάιεο θαη ζε ιηγόηεξεο πεξηπηώζεηο ηα 

θξαζηά πσινύληαη ζε πιαζηηθά κπνπθάιηα, ή ζπζθεπαζίεο Σεηξαπάθ 

(πιαζηηθνπνηεκέλν ραξηόλη). 

 

Σόπορ αγοπάρ 

Οη πεξηζζόηεξνη από ηνπο εξσηεζέληεο (64%)  αγνξάδνπλ θξαζί ζε 

θαηαζηήκαηα κεγάισλ αιπζίδσλ ιηαληθήο πώιεζεο, ελώ ην 20% ησλ 

εμεηαδνκέλσλ αγνξάδεη θξαζί ζε εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα (κπαξ πνπ ζεξβίξνπλ 

θξαζηά), είηε απεπζείαο από ηνπο παξαγσγνύο.  
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Αξιολόγηζη ηος εθοδιαζμού ηηρ αγοπάρ οίνος  

ρεδόλ νη κηζνί εξσηεζέληεο ζεσξνύλ όηη ε πξνζθεξόκελε πνηθηιία ηεο 

εγρώξηαο αγνξάο είλαη ζε πνιύ θαιό επίπεδν, ελώ κόλν ην 8% δελ δήισζαλ 

ηθαλνπνηεκέλνη κε ηνλ αξηζκό ησλ παξαγσγώλ θαη ηελ πξνζθεξόκελε πνηθηιία 

θξαζηνύ. 

 

Σιμή ηος κπαζιού 

Οη εγρώξηνη παξαγσγνί αιιά θαη νη εηζαγσγείο θξαζηνύ ζηε εξβία έρνπλ 

επίγλσζε ηεο πεξηνξηζκέλεο αγνξαζηηθήο δύλακεο ησλ θαηαλαισηώλ, σο εθ 

ηνύηνπ πνιύ ζπρλά πξνρσξνύλ ζε κέγηζηε ζπκπίεζε πίεζε ησλ ηηκώλ πξνο 

ηειηθό αγνξαζηή, θαζπζηεξώληαο ή κεηξηάδνληαο ηελ άλνδν ησλ ηηκώλ θξαζηνύ, 

κε απνηέιεζκα ε ηηκή ηνπ δελ αθνινπζεί ηνπο ξπζκνύο αύμεζεο ησλ ινηπώλ 

ηηκώλ,  θαη εηδηθόηεξα ησλ ηξνθίκσλ.  

Παξά ην γεγνλόο απηό, κόλν γηα ην έλα ηέηαξην ησλ εξσηεζέλησλ ε ηηκή 

θξαζηνύ είλαη ζήκεξα πξνζηηή ζηε ιηαληθή πώιεζε, ιακβάλνληαο δε ππόςε ην 

πςειό κεξίδην ησλ ηξνθίκσλ ζην ζπλνιηθό θόζηνο δηαβίσζεο γηα ηε κέζε 

νηθνγέλεηα, ην θξαζί ζηε εξβία ζεσξείηαη ζπλήζσο σο πνιπηειέο πξντόλ 

δηαηξνθήο. Δπίζεο, βάζεη ζρεηηθώλ κειεηώλ, νη πεξηζζόηεξνη από ηνπο 

εξσηεζέληεο (69%) δήισζαλ όηη νη πςειέο ιηαληθέο ηηκέο ηνπ θξαζηνύ 

επεξεάδνπλ ηελ επηινγή ηνπο όηαλ θαηά ηελ αγνξά ηνπ, θαη ζπλήζσο επηιέγνπλ 

θξαζηά από ηελ ρακειόηεξε θαηεγνξία ηηκώλ.  

ε γεληθέο γξακκέο, ε παγθόζκηα νηθνλνκηθή θξίζε επεξέαζε ηελ εγρώξηα 

αγνξά κε ηέηνην ηξόπν ώζηε ε αύμεζε ησλ ηηκώλ ηνπ θξαζηνύ έρεη βξαδύηεξν 

ξπζκό.  

Ωζηόζν, όζνλ αθνξά ζην θξαζί, σο ηδηαηηεξόηεηα ηνπ πξντόληνο πξέπεη 

λα ζεσξεζεί ην γεγνλόο όηη ε γεύζε θαη ε πξνηίκεζε θξαζί ηνπ θαηαλαισηή δελ 

είλαη απαξαίηεηα ζπζρεηηδόκελε κε ηελ ηηκή ηνπ.  
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Δπίδπαζη ηηρ διαθήμιζηρ και πποωθηηικών ενεπγειών ζηην αγοπά 

κπαζιού 

Οη πεξηζζόηεξνη από ηνπο εξσηεζέληεο (80%) ζεσξνύλ όηη ε δηαθήκηζε 

δελ έρεη θακία επηξξνή ζηελ επηινγή ηνπο θαηά ηελ αγνξά θξαζηνύ. 

Οη εγρώξηνη παξαγσγνί νίλνπ θαη νη εηζαγσγείο επηδίδνληαη ζπρλά ζηελ 

νξγάλσζε πξνσζεηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ, ζπλεζέζηεξα ζε ζπκθσλία κε 

αιπζίδεο ιηαληθήο πώιεζεο θαη εζηηαηόξηα (εληόο ηεο εγθαηάζηαζεο), ή κέζσ 

πνιηηηζηηθώλ-ηνπξηζηηθώλ εθδειώζεσλ (π.ρ. Ζκέξεο νίλνπ) ή ησλ ΜΜΔ. Οη 

εθδειώζεηο απηέο ζηνρεύνπλ ηόζν ζηελ πξνζέιθπζε λέσλ θαηαλαισηώλ, όζν 

θαη ζηε αύμεζε ηεο ζπρλόηεηαο αγνξάο θαη θαηαλάισζεο νηληθώλ πξντόλησλ.  

 

Απήσηζη ηων πποωθηηικών ενεπγειών 

Ζ πιεηνλόηεηα ησλ εξσηεζέλησλ (49%) νλόκαζαλ ηε ηειενπηηθέο 

δηαθεκίζεηο σο ηελ πξνσζεηηθή δξαζηεξηόηεηα πνπ ζπκνύληαη, ελώ κόιηο πάλσ 

από ην έλα ηέηαξην ησλ θαηαλαισηώλ θξαζηνύ ελεκεξώζεθαλ γηα ηηο 

πξνσζεηηθέο ελεξγείεο ζε ηνπηθό θαηάζηεκα ιηαληθήο πώιεζεο ή ην εζηηαηόξην. 

Δμάιινπ, ζεκαληηθό κεξίδην ησλ εξσηεζέλησλ (73%) έρνπλ αληίιεςε όηη νη 

πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε πξνώζεζε ηνπ θξαζηνύ θαη ηεο 

ακπεινπξγίαο δελ είλαη ζε ηθαλνπνηεηηθό επίπεδν, σο εθ ηνύηνπ, ζα πξέπεη λα 

εληαζνύλ.  

 

Θα πξέπεη λα αλαθεξζεί όηη ν ηνπξηζκόο θξαζηνύ θαη εθδειώζεηο γηα ην 

θξαζί/ζηαθύιη απνηεινύλ πνιύπινθεο πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο όπνπ νη 

παξαγσγνί είλαη έληνλα εκπιεθόκελνη. ύκθσλα κε ηνλ ράξηε θξαζηνύ ηνπ 

ζεξβηθνύ Οξγαληζκνύ Σνπξηζκνύ (Serbian Wine Routes) ππάξρνπλ αξθεηά 

νηλνπνηεία θαη θειάξηα ακπέινπ όπνπ νη ηνπξίζηεο κπνξνύλ λα δνθηκάζνπλ 

ηνπηθά θξαζηά (βι. ράξηε επόκελεο ζειίδαο). 
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Serbia Travel: Serbian Wine Routes 

(http://www.srbija.travel/destinacije/putevi-vina.447.html) 

 

 

Σέινο, κεηαμύ ησλ εθδειώζεσλ ζηε εξβία, αθηεξσκέλσλ ζην θξαζί θαη 

ζηαθύιη θαη ιακβάλνληαο ππόςε ηελ παξάδνζε θαη ην κεγάιν αξηζκό ησλ 

επηζθεπηώλ, μερσξίδνπλ: Σν θζηλόπσξν ηνπ Smederevo ζην Smederevo, νη 

εκέξεο ζπγθνκηδήο ζηαθπιηώλ ζην Palić, νη εκέξεο ζπγθνκηδήο ζηαθπιηώλ θαη 

Vinofest ζην Vrsac, ε ζπγθνκηδή ηεο Ţupa ζην Aleksandrovac, Groţđe bal ζην 

Sonta, ε ζπγθνκηδή ζηαθπιηώλ ζηηο Sremski Karlovci, ζην Oplenac, θ.ιπ. 
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Παπάγονηερ επιλογήρ κπαζιών  

Οη κειέηεο πξνηηκήζεσλ δείρλνπλ ηε γεληθή θνπιηνύξα ησλ θαηαλαισηώλ 

θξαζηνύ, θαηαιήγνληαο όηη νη ηειεπηαίνη ζπρλά δελ αλαγλσξίδνπλ ηηο δηαθνξέο 

πνπ ηνπνζεηνύλ έλα ζπγθεθξηκέλν θξαζί ζε κηα νκάδα πνηόηεηαο. Οη 

πεξηζζόηεξνη από ηνπο εξσηεζέληεο επηιέγνπλ θξαζηά πνηόηεηαο (64%) κε βάζε 

ηελ ηηκή. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάιπζεο, δηαπηζηώζεθε επίζεο όηη όζν απμάλεηαη 

ην εηζόδεκα, νη πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηώλ θηλνύληαη πξνο ηελ θαηεύζπλζε 

θαηαλάισζεο θξαζηώλ πςειόηεξεο πνηόηεηαο. 

Παξάιιεια, νη θαηαλαισηέο πην ζπρλά επηιέγνπλ μεξά θξαζηά (πεξίπνπ 

40%), ελώ ηελ ίδηα ζηηγκή, ηα θξαζηά επηδόξπηνπ θαηέρνπλ ην κηθξόηεξν 

πνζνζηό (πεξίπνπ 9%). Απηό απνηειεί πιεξνθνξία δσηηθήο ζεκαζίαο γηα 

παξαγσγνύο/εηζαγσγείο, πξνθεηκέλνπ λα πξνζαξκόζνπλ ηελ παξαγσγή/ 

εηζαγσγή ζηηο γεπζηηθέο πξνηηκήζεηο ησλ εγρώξησλ θαηαλαισηώλ. 

 

Δπιλογή κπαζιών με βάζη ηη γεωγπαθική πποέλεςζη 

Οη εξσηεζέληεο πην ζπρλά επηιέγνπλ εγρώξηα θξαζηά (59%), παξόιν πνπ 

ε ηξέρνπζα έληαζε ησλ πξνηηκήζεσλ (79%) είλαη ζεκαληηθά ρακειόηεξε ζε 

ζύγθξηζε κε παιαηόηεξε έξεπλα (2006), νη θαηαλαισηέο εμαθνινπζνύλ λα 

ηαπηίδνληαη έληνλα κε ηελ παξάδνζε ηελ νπνία αληηπξνζσπεύνπλ νη παξνύζεο 

πνηθηιίεο πξντόλησλ ησλ εγρώξησλ παξαγσγώλ. Αλάκεζα ζηηο απαληήζεηο, σο 

θύξηνπο ιόγνπο γηα ηελ επηινγή εγρώξησλ θξαζηώλ είλαη: πνηόηεηα θξαζηνύ 

(40%), αλαινγία ηηκήο/πνηόηεηαο (18%) θαη ππνζηήξημε ησλ εγρσξίσλ 

παξαγσγώλ (14%).  

Καηά ηελ επηινγή ησλ εγρσξίσλ θξαζηώλ, νη πεξηζζόηεξνη εξσηεζέληεο 

επηιέγνπλ ηα θόθθηλα θξαζηά (65%), ελώ κόλν ην 3% από απηνύο επηιέγνπλ ξνδέ 

θξαζί. ε ζύγθξηζε κε έξεπλα ηνπ 2006, νη πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηώλ έρνπλ 

ειαθξώο κεηαθηλεζεί πξνο ην θόθθηλν θξαζί.  

Οη πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηώλ σο πξνο ηα εγρώξηα θόθθηλα θξαζηά 

δείρλνπλ θπξηαξρία ηνπ Cabernet κε 32% θαη 28% ηνπ Vranac. Πεξίπνπ ην 11% 
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ησλ εξσηεζέλησλ δήισζαλ όηη πνηέ, ππό νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο, δελ είραλ 

θαηαλαιώζεη εγρώξηα θόθθηλα θξαζηά. 

 

Σν απόιπην θαβνξί ησλ εξσηεζέλησλ σο πξνο ηα ιεπθά θξαζηά είλαη ην 

Chardonnay (30%), ελώ ηαπηόρξνλα κηα αξθεηά κεγάιε κεηνρή έρεη θαη ην 

Graševina (13%). Από ηελ άιιε πιεπξά, ζρεηηθά κεγάινο αξηζκόο ησλ 

εξσηεζέλησλ (23%) δήισζαλ όηη πνηέ δελ έρνπλ θαηαλαιώζεη εγρώξηα ιεπθά 

θξαζηά. 

 

Από ηελ άιιε πιεπξά, νη θαηαλαισηέο πνπ πξνηηκνύλ μέλα θξαζηά 

αλαθέξνπλ σο βαζηθνύο ιόγνπο ηελ πνηόηεηα (πεξίπνπ 56%), ή ηελ θαιύηεξε 

γεύζε θαη ην άξσκα (20%). Δζηηάδνληαο ζηα θξαζηά μέλεο πξνέιεπζεο, 

δηαπηζηώλεηαη όηη ζε πάλσ από ην 50% ησλ πεξηπηώζεσλ νη εξσηεζέληεο 

επηιέγνπλ θξαζηά από ηηο ρώξεο ηεο πξώελ Γηνπγθνζιαβίαο (ΠΓΓΜ 24%, 

Μαπξνβνύλην 20% θαη Κξναηία 7%). ε πςειό πνζνζηό επηιέγνληαη επίζεο 

θξαζηά απν ηελ Ηηαιία (12%), Γαιιία (11%) θαη ηελ Ηζπαλία (10%). 

 

ςμπεπάζμαηα 

Αλακθίβνια, ε εξβία θαηέρεη θαιέο εδαθνθιηκαηηθέο ζπλζήθεο γηα ηελ 

ακπεινθαιιηέξγεηα, θαη έρεη ζρεηηθά ζεκαληηθό ξόιν σο παξαγσγόο νίλνπ εληόο 

ηεο Βαιθαληθήο Υεξζνλήζνπ. Ωζηόζν, παξά ηελ παξνπζία ηεο παξάδνζεο θαη 

ησλ εζίκσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θξαζί, γηα ηα επόκελα ρξόληα ε ζπλνιηθή 

θαηαλάισζε νίλνπ δελ ζα κπνξεί λα μεπεξάζεη ηε ζπλνιηθή θαηαλάισζε ησλ 

άιισλ αιθννινύρσλ πνηώλ, πξσηίζησο ησλ κπξάληη θξνύησλ θαη ηεο κπύξα;. 

Σα ηειεπηαία ρξόληα νη θαηαλαισηέο θξαζηνύ έρνπλ κεγαιύηεξε επίγλσζε, αιιά 

θαη πινύζηα πνηθηιία θξαζηώλ, πνπ ζα κπνξνύζαλ λα ηθαλνπνηήζνπλ 

δηαθνξεηηθέο πξνηηκήζεηο. Αλεπαξθήο όζνλ αθνξά ηνλ όγθν, αιιά αθόκε 

ππάξρνπζα, είλαη ε εθπαίδεπζε ησλ θαηαλαισηώλ, εζηηαηόξσλ θαη παξαγσγώλ 

ε νπνία επεξεάζηεθε από ηελ αλαλέσζε ησλ ακπεινπξγηθώλ εθηάζεσλ θαη ην 
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άλνηγκα ησλ κηθξώλ νηθνγελεηαθώλ νηλνπνηείσλ (ηα νπνία παξάιιεια 

πξνζθέξνπλ παγθνζκίσο αλαγλσξίζηκα είδε θξαζηνύ θαη απηόρζνλα θξαζηά, 

ραξαθηεξηζηηθά γηα ηελ πεξηνρή) θαη ζηαδηαθά απμάλεη ηελ θνπιηνύξα 

θαηαλάισζεο θξαζηνύ.  

 

ύκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα εξεπλώλ πεξί ησλ πξνηηκήζεσλ, θηλήηξσλ 

θαη ζπκπεξηθνξώλ ησλ θαηαλαισηώλ όηαλ αγνξάδνπλ θξαζί, κπνξνύλ λα 

εμαρζνύλ ηα εμήο ζπκπεξάζκαηα: 

 

α) Ζ έληαζε θαηαλάισζεο ηνπ θξαζηνύ ζηε εξβία ζα κπνξνύζε λα 

ραξαθηεξηζηεί σο ζρεηηθά ρακειή. Όρη ακειεηένο αξηζκόο ησλ εξσηεζέλησλ 

θαηαλαιώλνπλ θξαζί πνιύ ζπάληα (29%), ελώ κία θνξά κε ιίγεο θνξέο ηελ 

εβδνκάδα ην θξαζί θαηαλαιώλεηαη από πεξίπνπ 44% ησλ εξσηεζέλησλ. Μόλν 

ην 2% ησλ εξσηεζέλησλ πίλνπλ θξαζί θαζεκεξηλά. 

 

β) ζρεηηθά ρακειή ζπρλόηεηα αγνξώλ (ζρεδόλ νη 90% αγνξάδνπλ θξαζί κία 

θνξά ην κήλα ή πην ζπάληα) 

 

γ) Βαζηθό θξηηήξην γηα ηνπο θαηαλαισηέο όηαλ αγνξάδνπλ θξαζί είλαη ε πνηόηεηα 

(69%) 

 

δ) Κπξίαξρνο αξηζκόο ησλ εξσηεζέλησλ (πάλσ από ¾) πξνηηκνύλ ηε θηάιε 0.75l  

 

ε) Ζ εηηθέηα ηνπ νίλνπ ζηνλ θαηαλαισηή ζπλήζσο ζηέιλεη ην κήλπκά ηνπ 

πξνλνκίνπ. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ όηη νη 80% ησλ εξσηεζέλησλ 

ηνλίδνπλ ηε ζεκαζία ηεο εηηθέηαο, ζεσξώληαο ηελ ε εγγύεζε θαιήο πνηόηεηαο. 

Όκσο, νη πεξηζζόηεξνη από ηνπο εξσηεζέληεο είλαη έηνηκνη λα αγνξάζνπλ έλα 

πξντόλ άιινπ νηλνπνηείνπ, ή άιινπ ηύπνπ θξαζηνύ ζε πεξίπησζε πνπ δελ βξνπλ 

ζην θαηάζηεκα ιηαληθήο πώιεζεο ην θξαζί πνπ ζπλήζσο θαηαλαιώλνπλ, 
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δείρλνληαο έηζη όηη δελ ππάξρεη θάπνηα ζεκαληηθή αθνζίσζε ησλ θαηαλαισηώλ 

ζε απηό ην ηκήκα ηεο αγνξάο. 

 

ζη) Οη θαηαλαισηέο έρνπλ επίγλσζε ησλ πξνσζεηηθώλ ελεξγεηώλ γηα ην θξαζί 

(νη πεξηζζόηεξνη από απηνύο, 49%, ζπκνύληαη ηηο ηειενπηηθέο δηαθεκίζεηο, θαη 

πάλσ από ην 25% ζεκείσζαλ νξηζκέλεο πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο εληόο ηνπ 

θαηαζηήκαηνο ιηαληθήο πώιεζεο/εζηηαηνξίνπ). Σελ ίδηα ζηηγκή, ην 73% ησλ 

εξσηεζέλησλ ζεσξνύλ όηη νη δξαζηεξηόηεηεο πξνώζεζεο νη νπνίεο ζρεηίδνληαη 

κε ην θξαζί θαη ηελ δηάδνζε  θνπιηνύξα ηεο θαηαλάισζεο θξαζηνύ δελ είλαη ζε 

ηθαλνπνηεηηθό επίπεδν θαη ζα πξέπεη λα εληαζνύλ θαη λα βειηησζνύλ. 

 

δ) Όπσο θαη ζηηο γεηηνληθέο ρώξεο, νη πεξηζζόηεξνη από ηνπο εξσηεζέληεο 

αγνξάδνπλ θξαζί ζηα θαηαζηήκαηα ιηαληθήο πώιεζεο (64%), ελώ κόλν ην 10% 

από απηνύο αγνξάδνπλ θξαζί ζε εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα, ή απεπζείαο ζηνλ 

παξαγσγό. 

 

ε) Σν θξαζί ζηε εξβία θαηαλαιώλεηαη πην ζπρλά ζην ζπίηη. Δίλαη ελδηαθέξνλ όηη 

πάλσ από ην 30% ησλ εξσηεζέλησλ πίλνπλ θξαζί ζηα εζηηαηόξηα, ηηο 

πεξηζζόηεξεο θνξέο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ θνηλσληθέο ζπλαζξνίζεσλ θαη απηή ηελ 

νκάδα αληηπξνζσπεύνπλ νη λένη θαη ηα άηνκα κε πςειόηεξν αηνκηθό εηζόδεκα. 

 

ζ) πλνςίδνληαο ηηο απαληήζεηο, ζα κπνξνύζε λα εμαρζεί ην ζπκπέξαζκα όηη ν 

κέζνο θαηαλαισηήο ζηε εξβία πην ζπρλά επηιέγεη ην πξόηππν κπνπθάιη 0,75 

ιίηξσλ, μεξό εγρώξην θξαζί. Σαπηνρξόλσο, νη εξσηεζέληεο κε πςειόηεξν 

εηζόδεκα πην ζπρλά επηιέγνπλ εηζαγόκελα θξαζηά (ή ηα εγρώξηα θξαζηά κε 

πξηκνδόηεζε πνηόηεηαο). Ζ ζπλεζηζκέλε επηινγή ηνπ θαηαλαισηή είλαη ην 

εγρώξην θόθθηλν θξαζηά (65%), απν ηα νπνία ηα θαβνξί είλαη ην Cabernet (32%) 

θαη Vranac (28%), ελώ κεηαμύ ησλ εγρώξησλ ιεπθώλ θξαζηώλ θπξηαξρεί 

απνιύησο ην Chardonnay (30%). 
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η) Ληγόηεξν από ην ήκηζπ ησλ εξσηεζέλησλ ζεσξνύλ όηη ε πνηθηιία ζηελ αγνξά 

θξαζηώλ βξίζθεηαη ζε ηθαλνπνηεηηθό επίπεδν. Παξά ην γεγνλόο όηη 

ραξαθηεξηζηηθό ηνπ θξαζηνύ απνηειεί ην γεγνλόο όηη ε πνηόηεηα θαη ε ηηκή δελ 

βξίζθνληαη απαξαίηεηα ζε ζπζρεηηζκό, νη πεξηζζόηεξνη από ηνπο εξσηεζέληεο 

αλαθέξνπλ όηη νη ηηκέο ζηε ιηαληθή πώιεζε είλαη πνιύ πςειέο, θαη όηη ε ηηκή 

απνηειεί θύξην θαζνξηζηηθό παξάγνληα θαηά ηελ αγνξά θξαζηνύ. 

 

Σέινο, νη πεξηζζόηεξεο παξαηεξήζεηο ζπκπίπηνπλ κε απηέο παξόκνηαο 

παιαηόηεξεο έξεπλαο, σο εθ ηνύηνπ ε νηθνλνκηθή θξίζε δελ θαίλεηαη λα είρε 

ηδηαίηεξα κεγάιν αληίθηππν ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηώλ σο πξνο ηελ 

αγνξά θαη θαηαλάισζε θξαζηνύ. 

 

 

 

 

**** 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ:ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΣΙΜΔ ΑΓΟΡΑ ΟΙΝΟΤ (ΡΑΦΙ SUPER MARKET)  
(Ενδεικτική ισοτιμία: 1 Ευρώ=122,5 Δηνάρια, Ιοφνιος 2016) 
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