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Περιγραφή Κλάδου – Γενικά χαρακτηριστικά 

Η ολλανδική παραγωγή οίνου είναι αμελητέα, καθιστώντας την ολλανδική αγορά σχεδόν 

πλήρως εξαρτώμενη από τις εισαγωγές. Έτσι η Ολλανδία κατέχει παγκοσμίως την έβδομη θέση 

σε σχέση με τις ποσότητες εισαγόμενου οίνου και την όγδοη θέση σε σχέση με την αξία των εν 

λόγω εισαγωγών.  

Ο κατ’ εξοχήν παράγοντας που επηρεάζει την απόφαση των Ολλανδών καταναλωτών ως προς 

την επιλογή των κρασιών που θα αγοράσουν, είναι η τιμή, ενώ δεν είναι ιδιαιτέρως 

εξοικειωμένοι με τις επωνυμίες των οίνων. Ως εκ τούτου προτιμούν να πραγματοποιούν τις 

αγορές τους στα σούπερ μάρκετ, τα οποία κυριαρχούν στην εν λόγω αγορά. Ωστόσο, 

αναμένουν σχετικά χαμηλές τιμές ακόμη και στα εξειδικευμένα καταστήματα αλκοολούχων 

ποτών. Στις προτιμήσεις τους κυριαρχεί ο ερυθρός οίνος, ενώ κατά τα τελευταία έτη αυξητική 

τάση παρουσιάζει η ζήτηση και για λευκά – ροζέ κρασιά και μάλιστα και για αφρώδη. Κατά τα 

τελευταία πάντως έτη δημιουργείται αργά μεταξύ των καταναλωτών μία τάση για επιλογή πιο 

ποιοτικών οίνων. 

Η off-trade αγορά (σούπερ μάρκετ, κάβες) καλύπτει το συντριπτικό ποσοστό διακίνησης οίνων, 

με τα σούπερ μάρκετ να υπερτερούν κατά πολύ εντός αυτής. Τα τελευταία προωθούν πλέον σε 

αρκετά μεγάλο βαθμό τις ιδιωτικές ετικέτες.   

Η είσοδος στην ολλανδική αγορά οίνου είναι δύσκολη, καθώς στη χώρα υπάρχουν εκατοντάδες 

εισαγωγείς, αλλά οι πέντε μεγαλύτεροι πραγματοποιούν το 80% όλων των εισαγωγών. Τα 

σούπερ μάρκετ προτιμούν όλο και περισσότερο να έρχονται σε απευθείας επαφή με τους 

παραγωγούς αποφεύγοντας τους εισαγωγείς – μεσάζοντες. Για τις πιο εξειδικευμένες αγορές 

οίνου ωστόσο είναι χρήσιμη η συνεργασία με κάποιον εξαγωγέα.  

Δομή εγχώριας παραγωγής 

Η Ολλανδία συνιστά μια σχετικά μεγάλη αγορά οίνου για τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Δεδομένου 

ότι η εγχώρια παραγωγή οίνου δεν επαρκεί για να καλύψει τη ζήτηση, η χώρα είναι ανοιχτή σε 

«ξένα» κρασιά.  

Η παραγωγή κρασιού στην Ολλανδία είναι σχετικά χαμηλή επειδή τόσο το κόστος της 

καλλιεργήσιμης γης όσο και η εργασία στοιχίζουν πιο ακριβά. Επιπλέον, και σε αντίθεση με ό,τι 

συμβαίνει σε άλλες χώρες όπως η Γαλλία και η Ισπανία, οι αμπελώνες άρχισαν να εμφανίζονται 

μόλις κατά τη δεκαετία του 1980, καθώς το κλίμα είναι λιγότερο ευνοϊκό για την παραγωγή 

κρασιού. Επειδή δε το ολλανδικό κλίμα δεν είναι κατάλληλο για τις παραδοσιακές ποικιλίες 

Α. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΛΑΔΟΥ/ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

 

Β. ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
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σταφυλιών (όπως Merlot, Cabernet Sauvignon), οι παραγωγοί καλλιεργούν ποικιλίες που 

προσαρμόζονται καλύτερα στο κρύο (συνήθως υβριδικές). 

Οι ολλανδικοί αμπελώνες καλύπτουν μόνο 300 εκτάρια περίπου. Οι μεγαλύτερες εκτάσεις 

αμπελοκαλλιέργειας στην Ολλανδία βρίσκονται πρωτίστως στην επαρχία Limburg στο 

νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας, καθώς και στην επαρχία Gelderland στο κεντρικό-ανατολικό 

τμήμα. Στο Limburg συγκεκριμένα βρίσκεται σχεδόν το εν τρίτον των εκτάσεων 

αμπελοκαλλιέρεγιας όπως εξ άλλου και τα περισσότερα οινοποιεία (βλ. κάτωθι διάγραμμα). Τα 

ολλανδικά κρασιά διατίθενται στα ίδια τα οινοποιεία, σε εστιατόρια και σε ειδικά τοπικά 

καταστήματα, ενώ τα σούπερ μάρκετ και τα καταστήματα αλκοολούχων ποτών (κάβες) εισάγουν 

τα κρασιά που διαθέτουν.  

Η ετήσια ολλανδική παραγωγή σε φιάλες κρασιού ανέρχεται περίπου στο ένα εκατομμύριο, τα 

δε αντίστοιχα έσοδα κυμαίνονται από 12 έως 18 εκατομμύρια ευρώ. Τα ολλανδικά κρασιά είναι 

πιο ακριβά από τα ξένα κρασιά και το γεγονός αυτό συνιστά έναν ακόμη λόγο για τον οποίο δεν 

διατίθενται σε μεγάλο βαθμό στα σούπερ μάρκετ. Τα τελευταία αγοράζουν, γενικά, φθηνότερα 

κρασιά, καθώς οι Ολλανδοί πελάτες τους τείνουν να αγοράζουν κρασί με βάση την τιμή και όχι 

τη γεύση.  

 

 

 
                                                Πηγή: Ολλανδική Στατιστική Υπηρεσία (CBS) 
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Γ.1. Μέγεθος αγοράς/ Τμήματα αγοράς 

Η κατανάλωση κρασιού στη χώρα σημείωσε μία ραγδαία αύξηση κατά την περίοδο 1990-2010, 

αλλά έκτοτε έχει μάλλον σταθεροποιηθεί..  

Σύμφωνα με τα στοιχεία έτους 2018 του OIV Statistical Report on World Vitiviniculture, η  

Ολλανδία, με κατανάλωση 3,5 εκατ. εκατόλιτρων οίνου, ήταν η δέκατη πέμπτη χώρα 

παγκοσμίως και η όγδοη χώρα στην Ευρώπη όσον αφορά την κατανάλωση κρασιού σε 

ποσότητα (εκατόλιτρα)1. 

Βάσει της ανωτέρω πηγής, το 2018 η Ολλανδία ήταν ο έβδομος εισαγωγέας οίνου παγκοσμίως 

σε ποσότητα2, έχοντας εισαγάγει 4,2 εκατ. εκατόλιτρα οίνου, και ο όγδοος εισαγωγέας οίνου 

παγκοσμίως3 σε αξία εισαγωγών (1,2 δισ. Ευρώ).  

Σύμφωνα με τα στοιχεία έτους 2019 της ολλανδικής Στατιστικής Υπηρεσίας, η μέση κατά 

κεφαλήν κατανάλωση κρασιού στη χώρα ανέρχεται στα 26,7 λίτρα, μέγεθος που δίδει στην 

Ολλανδία την 15 θέση στην αντίστοιχη ευρωπαϊκή κατάταξη.  

Οι υψηλές εισαγωγές κρασιού στην Ολλανδία οφείλονται στο γεγονός ότι η χώρα, όπως 

προαναφέρθηκε, παράγει ελάχιστο κρασί και επομένως σχεδόν το σύνολο των φιαλών κρασιού 

προς κατανάλωση εισάγονται σε αυτήν, αλλά και στο γεγονός ότι μέρος των εισαγωγών 

επανεξάγονται σε άλλες χώρες. 

 
 
                Πηγή OIV, επεξεργασία από το Γραφείο ΟΕΥ Χάγης    

 

                                                           
1
 Οι μεγαλύτεροι καταναλωτές παγκοσμίως ήταν οι ΗΠΑ, η Γαλλία, η Ιταλία, η Γερμανία, η Κίνα, το 

Ηνωμένο Βασίλειο, η Ρωσία, η Ισπανία, η Αργεντινή, η Αυστραλία, η Πορτογαλία, ο Καναδάς, η Ρουμανία 
και η Νότιος Αφρική. 
2
 Έπειτα από τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τις ΗΠΑ, τη Γαλλία, την Κίνα Κι τον Καναδά 

3
 Έπειτα από τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, την Κίνα, τον Καναδά, την Ιαπωνία και το 

Χονγκ Κονγκ.  

Συνολική Κατανάλωση Οίνου στην Ευρώπη  
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Γ.2. Αγοραστική συμπεριφορά 

Το τοπίο του ανταγωνισμού για τον οίνο παρέμεινε πολύ κατακερματισμένο και κατά το 2019, 

καθώς τα σούπερ μάρκετ διαθέτουν εκατοντάδες μάρκες ενώ γενικά η αναγνωρισιμότητα μίας 

επωνυμίας από πλευράς καταναλωτών είναι χαμηλή. Οι Ολλανδοί καταναλωτές αναζητούν την 

ποικιλία και τη δυνατότητα επιλογής όσον αφορά τις τιμές, τη χώρα προέλευσης και τα γευστικό 

προφίλ του κρασιού, οι αποφάσεις τους πάντως καθορίζονται κυρίως από την τιμή παρά από 

την μάρκα του οίνου. 

Η μεγαλύτερη κατανάλωση στην Ολλανδία αφορά οίνους χαμηλότερης τιμής. Οι Ολλανδοί 

καταναλωτές τείνουν να δαπανούν λίγο περισσότερο από 4 ευρώ ανά μπουκάλι στα σούπερ 

μάρκετ και από και 7 έως 8 ευρώ ανά μπουκάλι σε ειδικά καταστήματα αλκοολούχων ποτών 

(κάβες). Η καταναλωτική κουλτούρα συνεπώς στη χώρα διακρίνεται από ευαισθησία στο θέμα 

των τιμών, μολονότι υπάρχει μια αργή τάση προς την επιλογή ποιοτικού κρασιού. Έτσι, το 

κόστος του κρασιού ανά εισαγόμενο λίτρο έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια και οι καταναλωτές 

είναι πιο πρόθυμοι να πληρώσουν περισσότερα σε σύγκριση με μερικά έτη πριν. 

Επίσης, οι αγορές οίνου πραγματοποιούνται κατά τα δύο τρίτα (68%) στα σούπερ μάρκετ. 

Περαιτέρω, το 22% του οίνου αγοράζεται στα καταστήματα αλκοολούχων ποτών, το 5% στο 

διαδίκτυο και το 5% στα εστιατόρια.  

 

                           Πηγή: ABN Amro, επεξεργασία από το Γραφείο ΟΕΥ Χάγης 

 

Το διαδίκυτο χρησιμοποιείται συνήθως για την αγορά πιο ακριβών κρασιών (από 6 Ευρώ και 

άνω).  

Τα ερυθρά, λευκά και ροζέ επιτραπέζια κρασιά, όπως και τα εμφιαλωμένα κρασιά με ετικέτες 

εστιατορίων (house wines) καταλαμβάνουν τα δύο τρίτα της αγοράς. Στην προαναφερθείσα 

έκθεση της ABN Amro αποτυπώνεται ως ακολούθως η κατανάλωση κρασιού ανά κατηγορία 

κρασιού στα εστιατόρια (horeca): 
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                                       Πηγή: ABN Amro, επεξεργασία από το Γραφείο ΟΕΥ Χάγης 

 
 

 
 
               Πηγή: ABN Amro, επεξεργασία από το Γραφείο ΟΕΥ Χάγης 

 

Παραδοσιακά, οι Ολλανδοί καταναλωτές προτιμούν τον ερυθρό οίνο από τον λευκό. Στους μη 

αφρώδεις οίνους περίπου το 50% του κρασιού που πωλείται, είναι ερυθρό, 40% λευκό και 10% 

ροζέ. Ωστόσο, η κατανάλωση λευκού κρασιού αυξάνεται στη χώρα σε σύγκριση με την 

κατανάλωση ερυθρού και αναμένεται ότι θα συνεχίσει να αυξάνεται τα επόμενα χρόνια (βλ. και 

παρακάτω για τις προοπτικές στην εξέλιξη της ζήτησης).  

Κατανάλωση κρασιού ανά κατηγορία - horeca
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Συσκευασίες οίνων και αξιολογήσεις των καταναλωτών 

 Εμφιαλωμένο κρασί 

Τα βιδωτά πώματα είναι ευρέως αποδεκτά στην Ολλανδία, ακόμη και για πιο ακριβά κρασιά. 

Μόνο στην κατηγορία premium οι Ολλανδοί καταναλωτές απαιτούν συνήθως έναν παραδοσιακό 

φελλό. 

Οι φιάλες PET καθίστανται σταδιακά πιο δημοφιλείς στην ολλανδική αγορά, για χρήση συνήθως 

σε εξωτερικούς χώρους (π.χ. φεστιβάλ, κάμπινγκ κ.λπ.) και στην κατηγορία χαμηλότερης τιμής.  

Το Bag-in-box (BiB) δεν εκτιμάται από τους Ολλανδούς καταναλωτές, καθώς η περιεχόμενη σε 

αυτά ποσότητα (3 λίτρα) είναι πολύ υψηλή για τους περισσότερους. Το BiB χρησιμοποιείται 

γενικά μόνο για κρασί χαμηλότερης ποιότητας και ως εκ τούτου έχει ανάλογη φήμη. 

Τα κρασιά σε συσκευασία Tetra Pak ή σε μεταλλικό κουτί θεωρούνται επίσης χαμηλής 

ποιότητας. 

Στην αγορά κρασιού premium στην Ολλανδία, τα γυάλινα μπουκάλια είναι ο πιο συνηθισμένος 

τύπος συσκευασίας κρασιού. Οι γυάλινες φιάλες είναι συνήθως χρωματισμένες για να μειώσουν 

την επίδραση του υπεριώδους φωτός και συνήθως περιέχουν 0,75 λίτρα. 

Οι φιάλες για αφρώδη κρασιά πρέπει να είναι αρκετά ισχυρές για να αντέχουν στην πίεση που 

προκύπτει από τα υψηλά επίπεδα CO2. Αν και δεν υπάρχουν νομικά δεσμευτικές απαιτήσεις, το 

CETIE (International Technical Centre for Bottling and Packaging) έχει δημοσιεύσει πρότυπα 

που είναι διεθνώς αναγνωρισμένα. 

 Κρασί χύδην 

Διατίθενται διάφοροι τύποι συσκευασιών για τη μεταφορά χύδην κρασιού. Τα δύο πιο 

συνηθισμένες είναι οι εξής: 

Οίνος - οι προτιµήσεις των Ολλανδών 

καταναλωτών σε μη αφρώδεις οίνους 

50%

40%

10%

Ερυθρό
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Flexi-tank: πλαστικές σακούλες μιας χρήσης που προορίζονται για τοποθέτηση σε ένα 

τυποποιημένο εμπορευματοκιβώτιο (container) 20 ποδών. 

Δεξαμενές ISO: επαναχρησιμοποιήσιμες χαλύβδινες δεξαμενές, οι οποίες πρέπει να 

καθαρίζονται μεταξύ των αποστολών. Οι δεξαμενές ISO προσφέρουν όλα τα πλεονεκτήματα 

των δεξαμενών flexi, αλλά είναι πιο ρυπογόνες και δαπανηρές ως προς τη μεταφορά τους λόγω 

μεγαλύτερου βάρους. Ένα πλεονέκτημα μιας δεξαμενής ISO σε σύγκριση με τις flexi-tank είναι η 

μεγαλύτερη ασφάλεια που προσφέρουν. 

Σήμανση 

Η συμπερίληψη στην ετικέτα πληροφοριών, όπως το έτος παραγωγής, η σύνθεση του 

προϊόντος και η ποικιλία των σταφυλιών, έχουν θετική επίδραση στην αντίληψη των 

καταναλωτών για την ποιότητα του προϊόντος. 

Τοποθέτηση των οίνων στα ράφια των καταστημάτων λιανικής 

Ορισμένοι κορυφαίοι λιανοπωλητές στην Ολλανδία, όπως οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ Albert 

Heijn4 και Jumbo, ταξινομούν τα κρασιά τους με βάση το γευστικό τους προφίλ (τα πιάτα που 

μπορούν να συνοδεύσουν) ή την περίπτωση για την οποία προσφέρεται περισσότερο το κάθε 

κρασί (drinking occasion), αντί της χώρας προέλευσης. Κατ’ αυτόν τον τρόπο θεωρούν ότι 

διευκολύνονται οι καταναλωτές στην επιλογή κρασιού.  

 

Γ.3. Προοπτικές στην εξέλιξη της ζήτησης 

 

Τάσεις στο τοπίο της κατανάλωσης οίνου στην Ολλανδία - συνακόλουθες ευκαιρίες 

 

Οι Ολλανδοί καταναλώνουν κυρίως ερυθρό οίνο, αλλά τα τελευταία χρόνια στρέφονται όλο και 

περισσότερο στον λευκό, που τώρα πωλείται σε μεγαλύτερες ποσότητες. Η προτίμηση αυτή 

ίσως οφείλεται στη μεγαλύτερη δυνατότητα του λευκού οίνου να καταναλωθεί αυτόνομα ως 

ποτό και όχι απλώς ως συνοδευτικό φαγητού. Σε ένα βαθμό επίσης αφορά στις νεότερες 

ηλικιακά ομάδες του πληθυσμού που μεταβαίνουν όλο και περισσότερο από την κατανάλωση 

μπύρας στην κατανάλωση λευκού κρασιού. Ο ροζέ οίνος επίσης έχει αρχίσει να σημειώνει 

επιτυχία στην Ολλανδία, όπως και ο αφρώδης οίνος. 

Από το 2017, όταν η ολλανδική κυβέρνηση μείωσε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης  για τον 

αφρώδη οίνο, πολλές καλής ποιότητας σαμπάνιες (méthode champenoise) βρίσκουν το δρόμο 

τους προς τον καταναλωτή, ανταγωνιζόμενες το prosecco που κυριάρχησε στους αφρώδεις 

οίνους κατά την τελευταία δεκαετία. Οι οινοπαραγωγοί επιθυμούν να εκμεταλλευτούν αυτήν την 

τάση αύξησης της κατανάλωσης των αφρωδών οίνων, η οποία ωστόσο κατά 90% αφορά στα 

ιταλικά κρασιά. Το 2019, τη μεγαλύτερη αύξηση μεταξύ των αφροδών οίνων σημείωσε η 

σαμπάνια, ενώ μεγάλο ποσοστό της κατανάλωσης αφρωδών οίνων γίνεται από νεαρούς πότες.  

Βραχυπρόθεσμα πάντως αναμένεται ότι οι πωλήσεις ερυθρού οίνου θα παραμείνουν σταθερές, 

                                                           
4
 Ανήκει στον ολλανδικό όμιλο Ahold Delhaize  
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ενώ οι πωλήσεις αφρωδών οίνων αναμένεται να συνεχίσουν να αυξάνονται εις βάρος του ροζέ 

οίνου.  

Ο συνδυασμός του κατάλληλου κρασιού με το κάθε πιάτο αποκτά επίσης όλο και μεγαλύτερη 

σημασία, καθώς ο οίνος γίνεται όλο και περισσότερο μέρος της γαστρονομικής εμπειρίας. 

Επίσης, αποβαίνει όλο και πιο χρήσιμο για ένα κρασί να έχει κάποια «πράσινα» διαπιστευτήρια, 

καθώς οι καταναλωτές θέλουν να γνωρίζουν ότι ολόκληρη η διαδικασία σε σχέση με το προϊόν 

έχει γίνει με «σεβασμό στη φύση».  

Δ.1. Ροές εμπορίου 

 

                        Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία της Ολλανδίας – CBS, επεξεργασία από το Γραφείο ΟΕΥ Χάγης 
 

 

Εισαγωγές 

Βάσει της έκθεσης OIV Statistical Report on World Vitiviniculture, το 2018 η Ολλανδία ήταν ο 

έβδομος εισαγωγέας οίνου παγκοσμίως σε ποσότητα, έχοντας εισαγάγει 4,2 εκατ. εκατόλιτρα 

οίνου, και ο όγδοος εισαγωγέας οίνου παγκοσμίως σε αξία εισαγωγών (1,2 δισ. Ευρώ). Με 

εγχώρια παραγωγή περίπου ενός εκατομμυρίου φιαλών ετησίως, η κατανάλωση του 

Εισαγωγές και Εξαγωγές οίνου στην Ολλανδία
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εισαγόμενου οίνου αντιπροσωπεύει το 99,8% της συνολικής κατανάλωσης. Τέλος, οι ολλανδικές 

εισαγωγές οίνου αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 20% κατά την περίοδο 2014-2018. Τις 

περισσότερες εισαγωγές η Ολλανδία τις πραγματοποιεί από τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, 

την Ισπανία, τη Χιλή, τη Νότιο Αφρική, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Πορτογαλία.  

 

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία της Ολλανδίας – CBS, επεξεργασία από το Γραφείο ΟΕΥ Χάγης 
 

Εξαγωγές  

Η Ολλανδία αποτελεί χώρα με περιορισμένες εξαγωγές οίνου. Δεδομένου ότι η εγχώρια 

παραγωγή είναι πολύ χαμηλή και προορίζεται σχεδόν αποκλειστικά για την ολλανδική αγορά, οι 

εξαγωγές συνιστούν κυρίως επανεξαγωγές. Οι μεγαλύτεροι εξαγωγικοί προορισμοί για την 

Ολλανδία είναι άλλες χώρες της βόρειας και δυτικής Ευρώπης, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, τη 

Γερμανία και τη Νορβηγία. 

Διμερές εμπόριο 

Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, οι συναλλαγές οίνου μεταξύ Ελλάδος – Ολλανδίας 

κατά τα τελευταία έτη έχουν ως εξής: 

Πηγή: ΕΛ. ΣΤΑΤ. 

Εισαγωγές οίνου στην Ολλανδία (λίτρα)
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Αξία σε € 1.586.381 2.077.694 -8,38 2.267.045 -6,36 2.421.091 14,09 2.122.199 8,87 1.949.690

Ποσότητα σε kg 650.207 905.644 1.169.356 1.457.043 988.171 914.814

Εισαγωγές

Αξία σε € 770.863 994.773 16,52 853.403 -29,96 1.218.458 84,54 660.015 -1,78 672.125

Ποσότητα σε kg 86.122 62.858 221.425 184.180 57.296 119.287

Όγκος εμπορίου

Αξία σε € 2.357.244 3.072.467 -1,53 3.120.448 -14,26 3.639.549 30,8 2.782.214 6,14 2.621.815

Ισοζύγιο

Αξία σε € 815.518 1.082.921 -23,42 1.413.642 17,55 1.202.633 -17,78 1.462.184 14,48 1.277.565

2015Έτος
10/μηνο 

2020
2019 2018 2017 2016
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Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία της Ολλανδίας, οι εισαγωγές οίνου στην Ολλανδία από την 

Ελλάδα κατά τα τελευταία έτη έχουν ως εξής:    

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία της Ολλανδίας – CBS 

Σύμφωνα με την ολλανδική Στατιστική Υπηρεσία, η διαφορά μεταξύ των στοιχείων των δύο 

στατιστικών αρχών, οφείλεται στο γεγονός ότι η πρώτη κατά την καταγραφή των εισαγωγών στη 

χώρα καταμετρά χωριστά τις εισαγωγές transit. Η ΕΛΣΤΑΤ στις ελληνικές εξαγωγές προς την 

Ολλανδία συμπεριλαμβάνει και τα προϊόντα transit. Το 2019 στην Ολλανδία κατευθύνθηκε μόλις 

το 1,5% των ελληνικών εξαγωγών οίνου. Από την άλλη πλευρά, κατά το ίδιο έτος μόλις το 0,1% 

του συνόλου των εισαγωγών οίνου της Ολλανδίας προήλθε από την Ελλάδα.  

Η χώρα μας εξήγαγε στην Ολλανδία τις ακόλουθες δασμολογικές κλάσεις οίνου: 

2204217810 

2204293800 

2204213810 

2204217910 

2204218010 

 

Εισήγαγε επίσης από την Ολλανδία τις ακόλουθες δασμολογικές κλάσεις:  

2204219510 
2204101110 
2204219820 
2204109110 

 

 

                            Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία της Ολλανδίας – CBS, επεξεργασία από το Γραφείο ΟΕΥ Χάγης 

Εισαγωγές

αξία σε εκατ. € 1,176 7,2 1,097 2,91 1,066 -35,08 1,642 -50,94 3,347

Ποσότητα σε λίτρα 563.797 512.108 509.874 687.929 1.393.031

Έτος 2019 2018 2017 2016 201519/18 % 18/17 % 17/16 % 16/15 %
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                            Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία της Ολλανδίας – CBS, επεξεργασία από το Γραφείο ΟΕΥ Χάγης 
 

Βάσει του ανωτέρω διαγράμματος παρατηρούμε ότι στην Ολλανδία εξάγονται συνεχώς 

φθηνότερα ελληνικά κρασιά, ενώ αντιθέτως η γενική τάση στη χώρα είναι για εισαγωγές όλο και 

ακριβότερων κρασιών.  

Δ. 2. Επιπρόσθετες προδιαγραφές για τις εισαγωγές (μη υποχρεωτικές με βάση το 

νομοθετικό πλαίσιο) 

Σε αρκετές περιπτώσεις οι εισαγωγείς απαιτούν ύπαρξη πιστοποιημένου Συστήματος 

Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων (όπως HACCP, BRC, IFS, FSSC 22000 και SQF) και 

εξασφάλιση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Επίσης οι αγοραστές προτιμούν γενικά χαμηλά 

επίπεδα θειωδών (π.χ. <100 mg / l για λευκό κρασί), αν και αυτό μπορεί να έχει συνέπειες ως 

προς τη γεύση και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος. 
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Ε.1. Δομή αγοράς – Δίκτυα διανομής 

Σύνθεση της ολλανδικής αγορά οίνου 

 

Πηγή: https://www.cbi.eu/market-information/wine/netherlands/exporting-wine-dutch-market 

 

Κυριαρχία της off-trade αγοράς οίνου – σούπερ μάρκετ 

Η off-trade αγορά οίνου, ήτοι τα σούπερ μάρκετ και τα εξειδικευμένα καταστήματα πώλησης 

(κάβες), είναι κυριάρχη στην Ολλανδία, διακινώντας περίπου το 85% του προϊόντος. Η 

πρόκληση που παρουσιάζει η ολλανδική off-trade αγορά έγκειται στην κυριαρχία ενός μικρού 

αριθμού μεγάλων εταιρειών. Ο τεράστιος όμιλος Ahold5 διαθέτει δύο από τους σημαντικότερους 

λιανοπωλητές της αγοράς, την αλυσίδα Albert Heijn, με 884 καταστήματα, και την εξειδικευμένη 

αλυσίδα Gall & Gall με 601 καταστήματα (κάβες), ενώ ελέγχει άνω του 35% της αγοράς. 

Ακολουθεί ο όμιλος Superunie, ο οποίος περιλαμβάνει τις αλυσίδες Hoogvliet, Sligro, Coop, 

Deen, Jan Linders, Plus και Spar και αντιπροσωπεύει συνολικά περίπου το 30% της αγοράς, 

και η εταιρεία Jumbo με μερίδιο μόλις λιγότερο του 18%. Τέλος, η Lidl και η Aldi κατέχουν το 

10,3% και το 7% της αγοράς αντίστοιχα, με την πρώτη να έχει σημειώσει τη μεγαλύτερη 

ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, η ανάπτυξη και των δύο αλυσίδων φαίνεται να έχει 

παραμείνει στα ίδια επίπεδα. 

 

                                                           
5
 Ο όμιλος έχει εξαγοράσει την ΑΒ Βασιλόπουλος. 

 
Ε. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
Ε. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

https://www.cbi.eu/market-information/wine/netherlands/exporting-wine-dutch-market


15 
 

Είσοδος στην ολλανδικά αγορά - δυνατότητες και δυσκολίες 

Η είσοδος στην ολλανδική αγορά οίνου είναι δύσκολη. Στη χώρα υπάρχουν εκατοντάδες 

εισαγωγείς, αλλά οι πέντε μεγαλύτεροι πραγματοποιούν το 80% του συνόλου των εισαγωγών. 

Σε περίπτωση που στόχος είναι η on-trade αγορά, ο ενδιαφερόμενος είναι καλύτερα να 

συνεργαστεί με κάποιον εισαγωγέα ή μεσάζοντα μικρού έως μεσαίου μεγέθους. 

Ένας παραγωγός θα πρέπει πρωτίστως να αποφασίσει πού θέλει να διαθέσει τα κρασιά του. Η 

επιλογή μεταξύ off-trade και on-trade αγοράς (εστιατόρια, bar, pubs) είναι ζωτικής σημασίας 

επειδή είναι εξαιρετικά δύσκολο για ένα προϊόν να διατεθεί και στα δύο εμπορικά κανάλια. Κάθε 

εισαγωγέας συνήθως επικεντρώνεται στον ένα από τους δύο αυτούς τομείς. 

Ειδικά στην off-trade αγορά τον καθοριστικό ρόλο διαδραματίζουν οι τιμές. Εάν λοιπόν κάποιος 

εξαγωγέας δεν είναι διατεθειμένος να μειώσει σημαντικά την τιμή, μπορεί ενδεχομένως να έχει 

επιτυχία μόνο εάν είναι σε θέση να καταστήσει τη μάρκα του οίνου του πολύ δημοφιλή. Όμως οι 

Ολλανδοί, ιδίως όταν αγοράζουν από σούπερ μάρκετ, δεν δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον για τις 

μάρκες.   

Ένα λάθος που μπορεί να κάνουν οι υποψήφιοι εξαγωγείς είναι να απαιτούν αρχικά υψηλές 

τιμές για το προϊόν τους θεωρώντας ότι στις διαπραγματεύσεις που θα ακολουθήσουν, θα 

μειώσουν τις τιμές. ΟΙ Ολλανδοί αγοραστές ωστόσο θέλουν να γνωρίζουν από την αρχή των 

σχετικών συζητήσεων την πραγματική τιμή που ζητά ο προμηθευτής.  

Επιλογή της off-trade αγοράς - συνεργασία με σούπερ μάρκετ 

Παρόλο που επισήμως δεν υπάρχουν χρεώσεις εισόδου στα ράφια των σούπερ μάρκετ, 

απαιτούνται συνήθως υψηλές αμοιβές προώθησης τις οποίες χρεώνουν τα τελευταία και οι 

οποίες μπορεί να ανέλθουν και στα 26.000 €. Επιπλέον, τα περισσότερα ολλανδικά σούπερ 

μάρκετ ζητούν την αποκλειστικότητα καθώς δεν επιθυμούν οι μάρκες προϊόντων που διατίθενται 

σε αυτά να διοχετεύονται και μέσω άλλων καναλιών.  

Η άμεση προμήθεια στα σούπερ μάρκετ είναι δυνατή μόνο εάν ο προμηθευτής/οινοποιός είναι 

σε θέση να παραδίδει μεγάλες ποσότητες σε χαμηλές τιμές, τόσο για τα επώνυμα κρασιά όσο 

και για τα κρασιά ιδιωτικής ετικέτας.  

Τα σούπερ μάρκετ επίσης αποφεύγουν τους μεσάζοντες προτιμώντας την απευθείας 

συνεργασία με τον παραγωγό.  

Ωστόσο οι μεσάζοντες - εισαγωγείς μπορεί να είναι χρήσιμοι ως προς την πρόσβαση σε αγορές, 

όπως τα εξειδικευμένα καταστήματα πώλησης (off-trade) και τα καταστήματα επί τόπου 

κατανάλωσης ποτών (on-trade), καθώς μειώνουν γενικά τους κινδύνους μίας απευθείας 

διαπραγμάτευσης με τον αγοραστή και έχουν πρόσβαση σε μια μεγαλύτερη αγορά από αυτήν 

την οποία θα μπορούσε να προσεγγίσει ένας παραγωγός. Οι εισαγωγείς μπορούν επίσης να 

βοηθήσουν ως προς τη διασπορά του κινδύνου προωθώντας το προϊόν μέσω πολλών 

διαφορετικών διαύλων. 
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Ως προς την απόφαση κάποιου παραγωγού – προμηθευτή σχετικά με το αν θα διαθέσει 

επώνυμους ή μη οίνους, θα πρέπει να αναφερθούν τα εξής: 

Στην off-trade αγορά η ιδιωτική ετικέτα είναι ισχυρή, αντιπροσωπεύοντας περισσότερο από το 

ένα τρίτο της αγοράς. Γενικά τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας τείνουν να έχουν χρηστική 

συσκευασία, προσφάτως ωστόσο παρατηρείται μια τάση για πιο εντυπωσιακό σχεδιασμό της 

συσκευασίας (design), κάτι που αναμένεται να συμβάλει στην ενίσχυση της ανάπτυξης του 

κλάδου. Συνιστάται στους υποψήφιους προμηθευτές μεγάλων ποσοτήτων οίνου στην 

off-trade αγορά να είναι ανοιχτοί στην ιδέα να προμηθεύσουν έναν μεγάλο λιανοπωλητή 

με κρασί ιδιωτικής ετικέτας ως μέρος ενός πακέτου που συμπεριλαμβάνει επώνυμα 

κρασιά. 

Τα ιδιωτικά εμπορικά σήματα στην Ολλανδία δεν έχουν μεγάλη διάδοση. Το εμπορικό σήμα της 

εταιρείας Lindeman π.χ., ηγέτιδας της αγοράς καταλαμβάνει μερίδιο μόλις 2%. Οι Ολλανδοί, 

μολονότι αποδίδουν σημασία στην επωνυμία, δεν είναι ιδιαίτερα διατεθειμένοι να πληρώνουν 

περισσότερα για ένα επώνυμο προϊόν όταν μία ιδιωτική ετικέτα είναι αρκετά ικανοποιητική.  

Η on-trade αγορά οίνου 

Σε ό,τι αφορά στην on-trade αγορά, η Ολλανδία διαθέτει μια σημαντική σειρά εστιατορίων με 

αστέρια Michelin, καθώς και έναν αυξανόμενο αριθμό «casual dining» εστιατορίων που 

λαμβάνουν σοβαρά υπ’ όψιν το θέμα του κρασιού. Για πολλούς οινοπαραγωγούς, αυτός ο 

τομέας είναι ο πιο ελκυστικός, αλλά αναπόφευκτα αντιμετωπίζει συνεχώς την πρόκληση του να 

ελκύσει και να διατηρήσει την προσοχή των σομελιέ. Ο τομέας των εστιατορίων μπορεί να 

προσφέρει έναν καλό τρόπο για την εισαγωγή νέων τύπων οίνων και νέων περιοχών 

προέλευσης στην αγορά. Έτσι, η on-trade αγορά είναι σε μεγάλο βαθμό υπεύθυνη για τον 

«θόρυβο» που έχει δημιουργηθεί στη χώρα για τα «φυσικά» κρασιά και τα κρασιά από χώρες 

όπως η Τουρκία και η Γεωργία. 

Εμπορικά κανάλια - Οι αγοραστές 

 

                           Πηγή: https://www.cbi.eu/market-information/wine/netherlands/exporting-wine-dutch-market  

https://www.cbi.eu/market-information/wine/netherlands/exporting-wine-dutch-market
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 Σούπερ μάρκετ 

Η προσπάθεια άμεσης επαφής και επίτευξης συνεργασίας με τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ 

μπορεί να είναι δύσκολη. Οι εισαγωγείς μπορούν να διαδραματίσουν έναν ενδιάμεσο ρόλο, 

βοηθώντας τους εξαγωγείς να κατανοήσουν τις απαιτήσεις των σούπερ μάρκετ. Επίσης, οι 

εισαγωγείς μπορούν να πραγματοποιήσουν τις πωλήσεις μέσω πολλών διαφορετικών διαύλων 

και με διαφορετικές ετικέτες. 

Σύμφωνα ωστόσο με την τάση που διαμορφώνεται, τα σούπερ μάρκετ αναμένεται να 

παρακάμπτουν όλο και περισσότερο τους εισαγωγείς στο πλαίσιο της στρατηγικής εφοδιασμού 

τους και να προμηθεύονται απευθείας από τους παραγωγούς. Στην περίπτωση αυτή η επιλογή 

τους θα αφορά σε καθιερωμένους εξαγωγείς οίνου που μπορούν να εγγυηθούν τις σωστές τιμές 

και τη συνέπεια ως προς την ποιότητα του προϊόντος. 

 Οι ειδικοί λιανοπωλητές αναζητούν νέες ευκαιρίες 

Παρά την κυριαρχία της απαίτησης για την προμήθεια μεγάλων ποσοτήτων, λόγω των σχετικών 

απαιτήσεων των σούπερ μάρκετ, ευκαιρίες για τους παραγωγούς υψηλότερης ποιότητας οίνου 

παρουσιάζονται στην εξειδικευμένη αγορά οίνου. Οι Ολλανδοί εξειδικευμένοι λιανοπωλητές 

προσπαθούν να διευρύνουν τα πελατολόγιά τους, να παρουσιάσουν μια ελκυστικότερη ποικιλία 

προϊόντων σε σύγκριση με τα σούπερ μάρκετ και να είναι πιο καινοτόμοι ως προς το μάρκετινγκ 

και την προσέγγιση πελατών (χρησιμοποιώντας μέσα κοινωνικής δικτύωσης και διαδικτυακά 

εργαλεία μάρκετινγκ). Ωστόσο, το συγκεκριμένο τμήμα της αγορά αναμένεται να γίνει λιγότερο 

σημαντικό στον συνολικό χώρο εμπορίας οίνων. 

 Διαδικτυακές πωλήσεις 

Στην Ολλανδία οι διαδικτυακές πωλήσεις αντιπροσωπεύουν περίπου το 3% της αγοράς οίνου 

με αυξητική τάση. Ο κορυφαίος διαδικτυακός λιανέμπορος οίνου στην Ολλανδία είναι το 

Wijnvoordeel.nl. Η εν λόγω εταιρεία δεν διαθέτει φυσικά καταστήματα και πραγματοποιεί όλες 

τις πωλήσεις της στο διαδίκτυο. Τα premium κρασιά πραγματοποιούν καλές πωλήσεις στο 

διαδίκτυο, καθώς οι καταναλωτές είναι πρόθυμοι να πληρώσουν περισσότερα για ένα πιο 

αποκλειστικό κρασί που δεν μπορούν να αγοράσουν στο σούπερ μάρκετ. 

Γενικά, η ανάπτυξη διαδικτυακών πωλήσεων είναι ενδιαφέρουσα για τους νεοεισερχόμενους 

στην αγορά, καθώς μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον διαδικτυακό χώρο για να παρέχουν 

περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα τους. 

Διαφοροποίηση στις ιδιωτικές ετικέτες 

Αναμένεται ότι οι λιανοπωλητές θα χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο διαφορετικές ιδιωτικές 

ετικέτες. Οι ιδιωτικές ετικέτες συνήθως φέρουν το όνομα του λιανοπωλητή (όπως «Albert Heijn 

Huiswijn») ή δεν φέρουν καμία επωνυμία. Οι ιδιωτικές ετικέτες στην κατώτερη βαθμίδα της 

αγορά παρασκευάζονται από σχετικά φθηνά χύδην κρασιά. Οι λιανοπωλητές αναπτύσσουν 

επίσης premium ιδιωτικές ετικέτες οι οποίες δεν παραπέμπουν άμεσα στον συγκεκριμένο 

ιανοπωλητή ούτε είναι αναγνωρίσιμες από τους καταναλωτές ως ιδιωτικές ετικέτες του 

λιανοπωλητή.  
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Η προμήθεια κρασιού για ιδιωτικές ετικέτες μπορεί να ενδιαφέρει μόνο τους σχετικά μεγάλους 

εξαγωγείς, καθώς οι λιανοπωλητές με ιδιωτικές ετικέτες απαιτούν μεγάλες ποσότητες, ειδικά στο 

κατώτερη βαθμίδα της αγοράς. 

Η αγορά του χύδην οίνου 

Την τελευταία δεκαετία, οι Ολλανδοί αγοραστές αύξησαν τις εισαγωγές τους σε χύδην οίνο. Οι 

χύδην οίνοι εξάγονται συνήθως για εμφιάλωση στο εξωτερικό (π.χ. Βέλγιο ή Γερμανία) και στη 

συνέχεια μεταφέρονται πίσω στον ολλανδικό αγοραστή, καθώς η ικανότητα εμφιάλωσης στη 

χώρα είναι περιορισμένη. 

Η χαμηλότερη διαθεσιμότητα χύδην οίνου οδηγεί σε μεταβαλλόμενες εμπορικές ροές δεδομένου 

ότι οι χώρες της Νοτιοδυτικής Ευρώπης (και παραδοσιακοί προμηθευτές) δεν είναι σε θέση να 

προμηθεύουν επαρκείς ποσότητες χύδην οίνου. Έτσι οι Ολλανδοί εισαγωγείς στρέφονται όλο 

και περισσότερο σε άλλες περιοχές, κυρίως σε τρίτες χώρες. 

 

Ε.2. Βαθμός συγκέντρωσης   

 

Η συντριπτική πλειονότητα των οίνων (85%) πωλείται στην off-trade αγορά (σούπερ μάρκετ και 

εξειδικευμένα καταστήματα -  κάβες), ενώ μόνο το 15% προορίζεται για την on-trade αγορά 

(εστιατόρια, pubs, bars). 

 

Η ολλανδική αγορά οίνου χαρακτηρίζεται από συγκεντρωτισμό καθώς συνίσταται σε λίγους 

μόνο λιανοπωλητές (κυρίως τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ). Οι λιανοπωλητές σε ό,τι 

αφορά στη συνεργασία τους με τους προμηθευτές, είναι πολύ ευαίσθητοι στο θέμα των τιμών 

και προσφέρουν περιορισμένο περιθώριο διαπραγμάτευσής τους. Ωστόσο, αναζητούν όλο και 

πιο βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα με σταθερές σχέσεις με τους προμηθευτές, στοχεύοντας σε 

μακροπρόθεσμες συμβάσεις με μακροπρόθεσμες εγγυήσεις εφοδιασμού. Υπάρχουν πάντως 

όρια στην «πίστη» των λιανοπωλητών, οι οποίοι προτιμούν λ.χ. να καταργήσουν ένα κρασί που 

ήδη διαθέτουν στα ράφια τους εάν η τιμή του είναι σημαντικά υψηλότερη από το κόστος που 

μπορεί να έχουν (για νέους γραμμωτούς κώδικες-barcodes και ετικέτες) για την εισαγωγή ενός 

νέου κρασιού. 

Το μερίδιο αγοράς των σούπερ μάρκετ συνεχίζει να αυξάνει 

Την τελευταία δεκαετία, τα σούπερ μάρκετ έχουν αυξήσει σημαντικά το μερίδιό τους στην 

ολλανδική αγορά κρασιού. Επί του παρόντος, σχεδόν το 90% των οίνων στη χώρα πωλούνται 

μέσω αυτών στην off-trade αγορά.  

 

Ε.3 Τιμές λιανικής πώλησης 

 

Στην ολλανδική αγορά, οι τιμές παραμένουν ο καθοριστικότερος παράγοντας. Οι Ολλανδοί 

καταναλωτές όχι μόνο προτιμούν την off-trade αγορά, δεδομένου ότι οι τιμές εκεί είναι 

χαμηλότερες και επίσης γίνονται και σημαντικές εκπτωτικές προσφορές, αλλά απαιτούν χαμηλές 

τιμές ακόμη και στην on-trade αγορά. 
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Παρόλο που είναι αλήθεια ότι εξακολουθεί να υπάρχει τεράστια απροθυμία εκ μέρους των 

Ολλανδών να δαπανήσουν περισσότερα από 4,50 ευρώ για ένα μπουκάλι κρασί στη λιανική, 

υπάρχουν κάποιες ενδείξεις για πωλήσεις, σε όλο το φάσμα της αγοράς, πιο ακριβών κρασιών. 

Επίσης, οι Ολλανδοί καταναλωτές είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν περισσότερα για την 

αγορά ενός λευκού παρά ενός ερυθρού οίνου. Έτσι, μόνο το 2% των κόκκινων οίνων πωλούνται 

για περισσότερα από 6,50€ στη λιανική ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για το λευκό είναι τριπλάσιο.  

Μέσες τιμές λιανικής ανά εμπορικό δίκτυο 

Εμπορικό κανάλι Ενδεικτική τιμή ανά φιάλη 

Εκτός εμπορίου   

Σούπερ μάρκετ €3.52 

Ειδικοί λιανοπωλητές €6.00 

Στο εμπόριο €20.00 

    
                        Πηγή: https://www.cbi.eu/market-information/wine/netherlands/exporting-wine-dutch-market και         
                               https://www.nrc.nl/nieuws/2019/04/11/waarom-kost-de-wijn-wat-hij-kost-a3956419                
 

Ειδικοί φόροι 

Στην Ολλανδία ισχύουν ειδικοί φόροι κατανάλωσης για τα αλκοολούχα ποτά. Οι φόροι αυτοί 

καταβάλλονται από τους παραγωγούς, τους εμπόρους και τους εισαγωγείς στις ολλανδικές 

φορολογικές και τελωνειακές Αρχές και ενσωματώνονται στην τιμή που καταβάλλει ο 

καταναλωτής. 

Όσον αφορά τους οίνους, το ποσοστό αλκοόλης που περιέχουν καθορίζει τον ειδικό φόρο 

κατανάλωσης που πρέπει να καταβληθεί. Πλέον, έχει εξομοιωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης 

που επιβάλλεται στους μη αφρώδεις και τους αφρώδεις οίνους (οι τελευταίοι επιβαρύνονταν 

μέχρι το 2017 με μεγαλύτερο ειδικό φόρο). Για τους οίνους λοιπόν (αφρώδεις και μη) που 

περιέχουν ποσοστό αλκοόλης έως και 8,5% ο ειδικός φόρος κατανάλωσης ανέρχεται στα 

€44,24 ανά εκατόλιτρο, ενώ για τους οίνους με ποσοστό αλκοόλης άνω του 8,5%, το αντίστοιχο 

ποσό ανέρχεται στα €88,30 ανά εκατόλιτρο. Τέλος, ο ΦΠΑ τόσο για τον αφρώδη όσο και τον μη 

αφρώδη οίνο, είναι 21%.  

Λόγω χαμηλής παραγωγής οίνου στη χώρα, η Ολλανδία αποτελεί μία πρόσφορη εξαγωγική 

αγορά. Μάλιστα, το 2018 ήταν ο όγδοος εισαγωγέας οίνου παγκοσμίως σε αξία εισαγωγών. 

Οι (χαμηλές) τιμές διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο, τόσο για τους καταναλωτές που δεν 

αποδίδουν μεγάλη σημασία στην επωνυμία, όσο και για τους λιανοπωλητές στη συνεργασία 

ΣΤ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

https://www.cbi.eu/market-information/wine/netherlands/exporting-wine-dutch-market
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τους με τους προμηθευτές. Ωστόσο, παρατηρείται μία τάση για εισαγωγές στη χώρα όλο και 

ακριβότερων οίνων.  

Το μερίδιο ελληνικών οίνων στην Ολλανδία είναι χαμηλό: το 2019 κατευθύνθηκε στη χώρα μόλις 

το 1,5% των ελληνικών εξαγωγών οίνου. Κατά το ίδιο έτος επίσης, μόλις το 0,1% του συνόλου 

των εισαγωγών οίνου της Ολλανδίας προήλθε από την Ελλάδα. Ακόμη, κατά τα τελευταία έτη 

διαμορφώνεται στις ελληνικές εξαγωγές οίνου προς την Ολλανδία η τάση για διάθεση όλο και 

φθηνότερων οίνων, ενώ, όπως προαναφέρθηκε, στις συνολικές εισαγωγές οίνου της Ολλανδίας 

παρατηρείται η αντίστροφη τάση.  

Κυριάρχη στη χώρα είναι η off-trade αγορά οίνου με μερίδιο έως και 85%. Στην αγορά αυτή 

κυριαρχούν τα σούπερ μάρκετ όπου υπερισχύουν πέντε μεγάλοι «παίκτες».  

Ο ανταγωνισμός μεταξύ των προμηθευτών στην ολλανδική αγορά οίνου είναι υψηλός, ειδικά 

στη μεσαία και premium αγορά. Συνεπώς οι προμηθευτές θα πρέπει να προβάλλουν στοιχεία 

μοναδικότητας (USP) του προϊόντος τους, όπως η (αυθεντική ή μοναδική-ιθαγενής) ποικιλία 

σταφυλιών, η προέλευση, η επωνυμία, η γεωγραφική ένδειξη, οι πιστοποιήσεις ή τυχόν οι 

διακρίσεις σε διαγωνισμούς που έχει λάβει το προϊόν, η βιωσιμότητα και η διαδικασία 

παραγωγής κ.ά.  

 

https://www.cbi.eu/market-information/wine/netherlands/exporting-wine-dutch-market 

https://www.wineintelligence.com/downloads/netherlands-landscapes-2018/ 

https://www.oiv.int/public/medias/6782/oiv-2019-statistical-report-on-world-vitiviniculture.pdf 

ttps://www.euromonitor.com/wine-in-the-netherlands/report 

https://www.nationmaster.com/nmx/timeseries/netherlands-wine-consumption-per-capita 

https://www.nationmaster.com/nmhttps://www.nationmaster.com/nmx/timeseries/netherlands-

wine-consumption-per-capitax/timeseries/netherlands-wine-consumption 

https://www.nationmaster.com/nmx/timeseries/netherlands-import-of-wine 

https://business.gov.nl/regulation/excise-duty-consumption-tax/ 

https://www.wine-business-international.com/wine/general/way-netherlands 

https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/81267ned/table?dl=4B2B5  (2019)  
https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/81267ned/table?dl=4B387  (2018) 

Ζ. ΠΗΓΕΣ 
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