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Δασμ. Κλάση 2016 2015 2014 2016/15 2015/14

2204.10-000 3,166             860              -               268% -

2204.21-010 -                 292              774              -100% -62%

2204.21-020 29,405           17,985        11,065        63% 63%

Σύνολο 32,571           19,137        11,839        70% 62%

Δασμ. Κλάση 2016 2015 2014 2016/15 2015/14

2204.10-000 25,951           6,418           -               304% -

2204.21-010 -                 2,179           5,529           -100% -61%

2204.21-020 241,025        134,216      79,036        80% 70%

Σύνολο 266,975        142,813      84,564        87% 69%

 Πηγή: Ιαπωνική Στατιστική Υπηρεσία, Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Τόκυο 

Μεταβολή %Αξία σε χιλ.γεν

Αξία σε ευρώ Μεταβολή %

Ελληνικές εξαγωγές κρασιού στην Ιαπωνία (Ιαν. - Ιούλ.)

  
Πρεσβεία της Ελλάδος 

Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων 
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Πορεία εξαγωγών ελληνικού οίνου στην Ιαπωνία κατά το επτάμηνο 2016 

Σημαντική αύξηση κατά 87% ως προς την αξία σε ευρώ σημείωσαν οι εξαγωγές ελληνικού 
οίνου στην Ιαπωνία κατά το επτάμηνο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2017, έναντι του αντιστοίχου 
διαστήματος 2015, ενώ η μεταβολή του 2015 έναντι του 2014 είχε ανέλθει σε 69%. 

 
Με αναγωγή σε ετήσια βάση, προκύπτει ότι οι ελληνικές εξαγωγές αυτής της κατηγορίας για 
το σύνολο του 2016 αναμένεται να κυμανθούν σε περίπου 460 χιλ.€, ποσό ακόμη χαμηλό 
αλλά πάντως τετραπλάσιο της επίδοσής μας το 2014. 

Υπενθυμίζουμε ότι κατά το διάστημα 6/2015-6/2016 υλοποιήθηκε πρόγραμμα προώθησης 
του ελληνικού οίνου στην Ιαπωνία από το Enterprise Greece με την συνεργασία του Γραφείου 
μας, το οποίο περιελάμβανε πρόγραμμα διαφημιστικών καταχωρήσεων, γευσιγνωσία προς 
ειδικούς του χώρου και master class σεμινάριο, επίσκεψη δημοσιογράφων στην Ελλάδα, 
καθώς και η έκδοση στην ιαπωνική γλώσσα φυλλαδίου και βιβλίου για τον ελληνικό 
αμπελώνα. 

Το πρόγραμμα προβλέπεται να συνεχισθεί έως τον Ιούνιο 2017 και πέραν των ανωτέρω να 
περιλαμβάνει συμμετοχή στην Διεθνή Έκθεση Vinexpo Tokyo (15-16/11/2016), και αύξηση 
των γευσιγνωσιών σε δύο. 

Εκτιμούμε ότι το πρόγραμμα έχει επιδράσει θετικά, καθώς αντιμετωπίζει το κυριώτερο 
πρόβλημα, αυτό της παντελούς έλλειψης εξοικοίωσης του ιαπωνικού κοινού, ειδικού και 
καταναλωτικού, με τους ελληνικούς οίνους. 
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