


ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑ-
ΤΩΝ & ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ -ΣΕΑΟΠ- ιδρύθηκε το 
1995 μετά το διαχωρισμό του Συνδέσμου Ελληνικών Βιο-
μηχανιών Οίνων & Ποτών -ΣΕΒΟΠ- σε δύο τομείς: της οι-
νοποιίας  και της ποτοποιίας.

Ως αμιγώς ποτοποιητικός φορέας ήρθε να καλύψει τις αυ-
ξημένες ανάγκες της ελληνικής ποτοποιίας και να υποστη-
ρίξει τα συμφέροντά της στον ελληνικό και τον διεθνή χώρο, 
δεδομένης της αυξημένης τάσης στον καταναλωτή άλλων 
εισαγόμενων αλκοολούχων ποτών.

Ο ΣΕΑΟΠ στοχεύει μεταξύ άλλων:
•	στην	ενίσχυση	και	ανάπτυξη	της	παραγωγής	και	διακίνη-

σης ελληνικών ποτών αμπελοοινικής προέλευσης (απο-
στάγματα στεμφύλων σταφυλής, αποστάγματα οίνων, 
σταφίδων και λοιπών γεωργικών προϊόντων), ούζου κα-
θώς και λοιπών αλκοολούχων ποτών, δια μέσου της έρευ-
νας και της τεχνολογικής προόδου, με σκοπό την επίτευξη 
της μέγιστης ποιότητας των προϊόντων του κλάδου,
•	στην	 προάσπιση	 και	 προώθηση	 των	 συμφερόντων	 του	

κλάδου στις σχέσεις του με την Πολιτεία, τις Κοινοτικές 
Αρχές και τα Διεθνή Ιδρύματα,
•	στην	προβολή	των	προϊόντων	του	κλάδου	τόσο	στην	εσω-

τερική αγορά, όσο και στις άλλες αγορές, με την χάραξη 
και την παρακολούθηση μιας εθνικής πολιτικής πάνω στο 
θέμα αυτό,
•	στη	συνεργασία	με	τις	Κοινοτικές	και	Διεθνείς	Οργανώσεις	

του κλάδου των Αλκοολούχων Ποτών και άλλων συναφών 
κλάδων, με σκοπό την προαγωγή των συμφερόντων των 
προϊόντων της ελληνικής παραγωγής.

Ο	Σύνδεσμος	περιλαμβάνει	στο	δυναμικό	του	καταξιωμέ-
νες εταιρείες του κλάδου, ιδιωτικές και συνεταιριστικές, με 
προϊόντα αναγνωρισμένης ποιότητας ενώ, τα μέλη του, εί-
ναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα και έχουν ως αντικείμενο ερ-
γασιών, την παραγωγή και εμφιάλωση ούζου, αποσταγμά-
των και άλλων αλκοολούχων ποτών, και διακινούν το 76% 
των εμφιαλωμένων ποτών στην Ελλάδα ενώ εξάγουν το 75% 
των ελληνικών εξαγομένων ποτών. Οι μονάδες παραγωγής 
τους δραστηριοποιούνται στη συντριπτική τους πλειοψηφία 
στην Ελληνική Επαρχία, στηρίζοντας τις τοπικές κοινωνίες με 
θέσεις εργασίας (άμεσες και έμμεσες) και αποτελούν στην 
πλειοψηφία τους μικρομεσαίες οικογενειακές επιχειρήσεις. 
Ο κλάδος αν και δεν είναι ευρύτερα γνωστό είναι ιδιαίτερα 
εξαγωγικός, εξάγοντας έτσι περίπου το 70% της παραγωγής 
του, συνεισφέροντας θετικά στο εμπορικό ισοζύγιο.  
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•	Η	ενίσχυση	και	ανάπτυξη	της	παραγωγής	και	διακίνησης	των	επώνυμων	ελληνικών		
αποσταγμάτων και αλκοολούχων ποτών 
•	Η	προάσπιση	και	προώθηση	των	συμφερόντων	του	κλάδου	στις	σχέσεις	με	την	Ελλη-

νική Πολιτεία, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους Διεθνείς Οργανισμούς.
•	Η	διασφάλιση	της	ποιότητας,	της	φήμης	και	τελικά	της	προστασίας	των		ελληνικών	αλ-

κοολούχων ποτών με Γεωγραφική  Ένδειξη ενώπιον των Ελληνικών , των Κοινοτικών 
Αρχών καθώς  και των αρχών των Τρίτων Χωρών, ως  μέρος της πολιτιστικής κληρο-
νομιάς	και	βεβαίως,	της	οικονομικής	ανάπτυξης	της	χώρας.
•	Βελτίωση	της	ανταγωνιστικότητας	του	κλάδου	της	ελληνικής	ποτοποιίας	–	αποσταγματοποιίας
•	Συνεργασία	με	όλους	τους	φορείς	Δημοσίου	Ιδιωτικού	Τομέα	για	πάταξη	του	λαθρεμπορίου/παραεμπορίου	των	αλκο-

ολούχων. 
•	Ενίσχυση	της	εξωστρέφειας	των	ελληνικών	αλκοολούχων	ποτών	.
•	Η	προώθηση	αρχών	της		υπεύθυνης	κατανάλωσης	και	πώλησης	των	αλκοολούχων	ποτών	στο	πλαίσιο	ενός	ισορροπη-
μένου	και	υγιεινού	τρόπου	ζωής,	μέσα	από	πρωτοβουλίες,	καμπάνιες	ενημέρωσης,	συνέδρια,	εκδηλώσεις	και	επιστη-
μονικές έρευνες.

Εκπροσωπούμε τα Μέλη μας σε Εθνικό & Ευρωπαϊκό επίπεδο: 
•	Διατυπώνοντας	με	σαφήνεια	τις	θέσεις	που	εκφράζουν	τον	κλάδο	και	υποστηρίζοντας	τες	

με σταθερό και εποικοδομητικό τρόπο, προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και στα μέ-
σα Μαζικής Ενημέρωσης
•	Συμμετέχοντας	σε	Εθνικές	και	Ευρωπαϊκές	επιτροπές	σχετικών	φορέων	&	οργανισμών.	
•	Συμμετέχοντας	σε	ειδικές	επιτροπές	διαμόρφωσης	πολιτικής	του	κλάδου	των	αλκοολούχων	

ποτών. 
•	Συγκροτώντας	επιτροπές	και	ομάδες	εργασίας	για	την	επεξεργασία	και	προώθηση	κρίσιμων	

θεμάτων του Κλάδου. 
•	Συμμετέχοντας	ως	Μέλος	του	Συνδέσμου	των	Ευρωπαίων	παραγωγών	αλκοολούχων	πο-

τών   (Spirits Europe). 
•	Συμμετέχοντας	ως	Μέλος	του	Συνδέσμου	του	Ελληνικών	Βιομηχανιών	Τροφίμων	(Σ.Ε.Β.Τ.)
Παρέχουμε: 
•	Τεκμηριωμένη	και	συνεχή	ενημέρωση	για	θέματα	του	Κλάδου.	
•	Υποστήριξη	σε	νομοθετικά	και	επιστημονικά	θέματα.	
•	Συμμετοχή	σε	δράσεις	εκπαίδευσης	/	κατάρτισης	μέσω	των	ευρωπαϊκών	έργων,	στα	οποία	

συμμετέχουμε. 
•	Ενημέρωση	για	Εθνικά	και	Ευρωπαϊκά	χρηματοδοτούμενα	προγράμματα.	
•	Συμμετοχή	σε	εκδηλώσεις	ειδικού	και	κλαδικού	ενδιαφέροντος.

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ

ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ



ΕΞΑΓΩΓΕΣ

ΚΑΘΑΡΗΣ 

ΑΛΚΟΟΛΗΣ12,6
εκατ. λίτρα (45 εκατ. φιάλες)

ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΚΑΘΑΡΗΣ 

ΑΛΚΟΟΛΗΣ19,2
εκατ. λίτρα (69 εκατ. φιάλες)

13.838
άµεσα εργαζόµενοι
στον κλάδο 
παραγωγής και 
διακίνησης 
των 
αλκοολούχων

69%
της ελληνικής 
παραγωγής 
αλκοολούχων είναι 
ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΜΕ 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗ 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝ∆ΕΙΞΗ 
σε επίπεδο ΕΕ

253
ΜΟΝΑ∆ΕΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ

ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ

ΠΟΤΩΝ
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Εξέλιξη ελληνικής Παραγωγής σε σχέση µε την κατηγορία (σε εκατ. lpa)

ΣΥΝΟΛΟ ΤΣΙΠΟΥΡΟ ΛΙΚΕΡΟΥΖΟ ΑΛΛΑ ΑΛΚΟΛΟΥΧΑ
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Πηγή: Γενικό Χηµείο του Κράτους, επεξεργασία ΣΕΑΟΠ

Εξέλιξη κατανάλωσης Ελληνικών Αλκοολούχων σε σχέση µε την κατηγορία (σε εκατ. lpa)
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∆ιάρθρωση εσωτερικής αγοράς αλκοολούχων 2017 (σε λίτρα αλκοόλης)

Εισαγόµενα Ε.Ε.

51,7%

ΑΛΛΑ
ελληνικά ποτά

(λικέρ, µπράντυ, 
αλκοολούχα ποτά)

16,8%

Τσίπουρο

8,2%

Ούζο

22,6% Εισαγόµενα
Τρίτων Χωρών

0,8% Πηγή: ΑΑ∆Ε (Γενικό Χηµείο Κράτους & ∆ν/ση ΕΦΚ)

Μερίδια εσωτερικής κατανάλωσης ελληνικών ποτών 2017 (σε λίτρα αλκοόλης)

ΑΛΛΑ
αλκοολούχα ποτά

29,81%

Τσίπουρο

17,25%

Ούζο

47,44%

Λικέρ

5,50%

Πηγή: Γενικό Χηµείο του Κράτους

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ

Σε μία περίοδο με αντίξοες συνθήκες λόγω οικονομικής κρίσης και η υιοθέτηση από τους καταναλωτές , προτύπων υπεύθυνης 
& ασφαλούς κατανάλωσης αλκοόλ , παρουσιάζεται κατακόρυφη πτώση της καταγεγραμμένης κατανάλωσης αλκοολούχων πο-
τών στη χώρα μας, της τάξεως του 19,5% . Στη περίοδο αυτή και με έμφαση την τελευταία εξαετία (2011-2017) τα ελληνικά 
ποτά  έχουν καταφέρει να διατηρήσουν σταθερό το μερίδιο τους στις επιλογές των καταναλωτών παρουσιάζοντας μικρότερη 
κάμψη της κατανάλωσης τους (-2,2%) σε σύγκριση με την υποχώρηση της κατανάλωσης εισαγόμενων αλκοολούχων ποτών.



Η ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΤΟΠΟΙΙΑΣ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣΗ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΤΟΠΟΙΙΑΣ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ

Όγκος παραγοµένων & εξαγοµένων Αλκοολούχων ποτών (σε εκ. lpa)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ΕΞΑΓΩΓΕΣ: +18%
ΠΑΡΑΓΩΓΗ: +10%

σε εκατ. λίτρα αλκοόλης

2017 VS 2011

Εξαγωγές    Παραγωγή

0

4
2

10

14
12

20
18
16

8
6

10,7

17,5

10,4 10,9 11,4 11,9

16,6 16,8 17,6 17,8

12,612,2

19,218,3

Όγκος παραγοµένων & εξαγοµένων Αλκοολούχων ποτών (σε εκ. lpa)
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ΕΞΑΓΩΓΕΣ: +18%
ΠΑΡΑΓΩΓΗ: +10%

σε εκατ. λίτρα αλκοόλης
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Εξωτερικό εµπόριο & Εµπορικό ισοζύγιο του κλάδου των Αλκοολούχων 
(αξία σε εκατ. ευρώ)
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Πηγή: EUROSTAT-EU trade by HS2-Hs4 (DS-016894) ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕΑΟΠ 2017
            

ΕΞΑΓΩΓΕΣ: +20%
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ: -25%

σε εκατ. ευρώ

65,4 71,5 73,2 73,7 78,7 78,5 74,1 78,4

217,3

163,9
131,1 134,7 134,7140,3 138,8

152,3 163,5

2017 VS 2010

Σε όρους εξωτερικού εμπορίου, ο κλάδος των αλκοολούχων ποτών σημειώνει σταδιακή μείωση του εμπορικού του ελλείμματος . 
Συγκεκριμένα, ο κλάδος των αλκοολούχων ποτών έχει μειώσει σημαντικά το έλλειμμά του από €151,9 εκατ. το 2010, σε €85,1 

εκατ. το 2017.  Η πτώση αυτή στο εμπορικό έλλειμμα του κλάδου προήλθε αφενός από την αύξηση των εξαγωγών κατά 20% σε 
σχέση με το 2010, αφ’ ετέρου δε από την αξιοσημείωτη μείωση των εισαγωγών κατά 25% το ίδιο διάστημα.

Η εγχώρια παραγωγή αποσταγμάτων και άλλων αλκοολούχων ποτών διαμορφώθηκε το 2017 σε 19,2 εκατ. λίτρα καθαρής αλκο-
όλης, καταφέρνοντας να μην έχει απώλειες , ειδικά σε μια περίοδο που η εγχώρια ζήτηση υποχώρησε δραστικά . Αυτό οφείλεται κυ-
ρίως στη στροφή που επέδειξαν οι επιχειρήσεις του κλάδου προς τις εξαγωγές, οι οποίες αυξήθηκαν από 10,7 εκατ. λίτρα καθαρής 
αλκοόλης το 2011 , σε 12,6 εκατ. λίτρα το 2017, μια αύξηση κατά 18%. 

Είμαστε ένας εξωστρεφής κλάδος με ανοδική εξαγωγική δύναμη, ενισχύοντας διαρκώς 
την παρουσία μας στις αγορές του εξωτερικού.
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Σε εκ. ευρώ Άμεση Έμμεση Προκαλούμενη Συνολική  

Σύνολο

ΑΕΠ 584 247 688 1.519

Εισόδημα από Εργασία 104 72 144 320

Φόροι και εισφορές 72 30 175 277

Απασχόληση (άτομα) 13.838 6.426 11.319 31.583

31.600 287

253

€78,4 εκατ.€1,5 δισ.

€320 εκατ. €277 εκατ.
20162016

2016

2017

Ο ΚΛΑ∆ΟΣ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

2017

Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΩΝ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (2016)

Η ΑΓΟΡΑ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΚΡΙΣΗ 
ΥΠΕΡΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

ΧΟΝ∆ΡΙΚΟ
ΕΜΠΟΡΙΟ

ΤΕΛΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ
ΠΩΛΗΣΗΣ

Παραγωγοί & Εταιρείες Εισαγωγής Χονδρέµποροι ποτών Bars, Εστιατόρια, Ξενοδοχεία,
Cafe, Super Markets, Κάβες

Χονδρικό
Εµπόριο

Ειδικά κανάλια
∆ιανοµής

On Premise Κάβες
Ψιλικατζίδικα

Μεγάλα κατ/µατα
Λιανικής

Μικρά κατ/µατα
Λιανικής

Cash &
Carry’s

Λιανική55% 15% 30%

63% 13% 15% 9%

Εισαγωγείς / Αντιπρόσωποι / Παραγωγοί Αλκοολούχων Ποτών

31.600 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΛΥΣΙ∆Α ΑΞΙΑΣ

Πηγή: ΙΟΒΕ, Η συνεισφορά και οι προοπτικές του κλάδου των Αλκοολούχων Ποτών στην Ελλάδα, Φεβρουάριος 2018
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EΗ αγορά off trade  αντιπροσωπεύει το 38%

του συνολικού όγκου πωλήσεων αλκοολούχων 

ποτών, µε το υπόλοιπο 62% να αφορά στην 

επιτόπια κατανάλωση.

Πηγή: ΙΟΒΕ, Η συνεισφορά και οι προοπτικές του κλάδου των Αλκοολούχων Ποτών στην Ελλάδα, Φεβρουάριος 2018

Η ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ



Η ΑΓΟΡΑ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΚΡΙΣΗ 
ΥΠΕΡΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ
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Το κόστος της ακραίας φορολό-
γησης αποτυπώθηκε στην 
ευρύτερη οικονομία

~40% ~100%

Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης Οινοπνευματωδών Ποτών (ΕΦΚΟΠ)

Αλκοολούχα
40% vol
(Ουίσκυ,
Βότκα,

Τζιν κ.α.)

Εμφιαλωμένα
αποστάγματα

40% vol
(Ούζο,

Τσίπουρο)

Χύμα
αποστάγματα

διήμερων
40% vol

(Τσίπουρο
Τσικουδιά)

Μπύρα
5% vol

Κρασί
11% vol

Πτώση της κατεγεγραμμένης κατανάλωσης 
την περίοδο 2011-2017

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟ

Οι φόροι αντιπροσωπεύουν πλέον το μεγαλύτερο μέρος της τιμής των αλκοολούχων ποτών (2016)

€19,5
Τελική
τιμή

€3,8
ΦΠΑ 56%

σε 
φόρους

44%
στην

αλυσίδα
διάθεσης

€7,14
ΕΦΚΟΠ

€8,6
Αρχική

τιμή

€9,3
Τελική
τιμή

€1,8
ΦΠΑ 58%

σε 
φόρους

42%
στην

αλυσίδα
διάθεσης

€3,6
ΕΦΚΟΠ

€3,9
Αρχική

τιμή

€10,9
Τελική
τιμή

€2,1
ΦΠΑ 52,3%

σε 
φόρους

47,7%
στην

αλυσίδα
διάθεσης

€3,6
ΕΦΚΟΠ

€5,2
Αρχική

τιμή

Ενδεικτική δομή 
τιμής φιάλης μέσου 

αλκοολούχου ποτού (700ml)

Ενδεικτική δομή τιμής
φιάλης ούζου (700ml)

Ενδεικτική δομή τιμής
φιάλης τσίπουρου(700ml)

-2,2%
πτώση στα εγχωρίως 

παραγόμενα ποτά

-30,6%
πτώση στα 

εισαγόμενα ποτά 

-19,5%
πτώση στα 
αλκοολούχα 

~450%

(σε όλη την αλυσίδα διάθεσης)

18 εκατ. λίτρα

€10,20 €5,10 €0,63

25,50 18,44 13,87 10,36 9,57 7,21 6,32 5,62

€0,59 €0,21

παράνομα διακινούμενου προϊόντος 
έναντι των 5-7 εκατ. λίτρων 
επίσημα δηλωθέντων

Eκτίναξη της παράνομης διακίνησης 
χύμα τσίπουρου (διήμερων παραγωγών)

€300 εκατ. 
διαφυγόντα δημόσια έσοδα το 
χρόνο από παράνομη διακίνηση 
(σε όλη την αλυσίδα διάθεσης)

4/5
της συνολικής ποσότητας είναι 
παρονόμως παραγόμενη και 
διακινούμενη

ποσά σε εκατομμύρια

Μετά από μια πρόσκαιρη αύξηση, τα έσοδα 
ακολουθούν σταθερά πτωτική πορεία 

€349

2011

€296

2012

€290

2013

€282

2014

€272

2015

€287€281

2016 20172010

€351

2009

€289~€2 δισ. -40.000
θέσεις εργασίας το διάστημα 
2009-2016

(ανά λίτρο ποτού)

Η	ασφυκτική	φορολογική	πολιτική	που	ακολουθήθηκε	από	τις	προηγούμενες	κυβερνήσεις	για	τα	αλκοολούχα	ποτά	διαμορφώθηκε	με	κοντόφθαλμη	οπτική	και	
σχεδόν άμεσα μετατράπηκε σε σημαντικές απώλειες για την ευρύτερη οικονομία.

Έτσι,	η	υψηλή	φορολόγηση	των	αλκοολούχων	ποτών	εν	μέσω	κρίσης	προκάλεσε	σημαντικές	στρεβλώσεις	στην	αγορά	με	άμεσες	επιπτώσεις:
•	 Την	έκρηξη	του	λαθρεμπορίου	(ραγδαία	πτώση	των	νόμιμων	πωλήσεων)
•	 σημαντικές	απώλειες	εσόδων	για	τα	δημόσια	ταμεία	και	
•	 τη	συρρίκνωση	του	κλάδου	και	της	αλυσίδας	αξίας	του	με	την	απώλεια	περισσότερων	από	40.000	θέσεων	εργασίας	κατά	την	περίοδο	2009-2016.



ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ  ΠΟΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT

της συνολικής κατανάλωσης 
αλκοολούχων ποτών είναι
προϊόν λαθρεμπορίου

4/51/5
της συνολικής ποσότητας χύμα
τσίπουρου είναι παρονόμως  
παραγόμενη και διακινούμενη

€10,20
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€0,59
Κρ
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€0,63

Μ
πύ

ρα
Υπερφορολόγηση 
των αλκοολούχων ποτών – 
στρέβλωση της αγοράς

Λαθρεµπόριο και έξαρση της 
κυκλοφορίας αγνώστου προέλευσης
ποτών, ανεξέλεγκτης ποσότητας 
και ποιότητας

Προστασία των προϊόντων µας σαν 
προστατευόµενες Γεωγραφικές 
Ενδείξεις έναντι τρίτων χωρών 

Η παραποµπή της χώρας µας στο 
Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο 
για το θέµα του Τσίπουρου

Αλλαγή του Κανονισµού των 
Αλκοολούχων της ΕΕ µε επιπτώσεις 
σε ότι αφορά την ζώνη εµφιάλωσης 
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ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT

•	 Η	προσφορά	μεγάλης	ποι-
κιλίας και η ύπαρξη πολ-
λών παραδοσιακών το-
πικών προϊόντων που 
καλύπτουν τις προτιμήσεις 
των καταναλωτών.
•	 Ο	εισερχόμενος	τουρισμός	

(και από χώρες με υψηλή 
κατά κεφαλήν κατανάλω-
ση αλκοόλ), δημιουργεί 
πρόσθετη ζήτηση.
•	 Τα	ανεπτυγμένα	δίκτυα	δι-

ανομής που καλύπτουν το 
σύνολο της χώρας.
•	 Ο έντονος εξαγωγικός 

προσανατολισμός του κλά-
δου. Το 69% της ελληνικής 
ποτοποιίας εξάγεται.

•	 Υψηλός	Ε.Φ.Κ.	που	επιβα-
ρύνει την τελική τιμή των 
προϊόντων του κλάδου.
•	 Ο αθέμιτος ανταγωνισμός 

από χύμα αποστάγματα  
που ουσιαστικά δεν φο-
ρολογούνται

•	 Η	διόγκωση	του	παράνο-
μου εμπορίου

•	 Η	εποχικότητα	στην	κατα-
νάλωση 

•	 Η	υψηλή	ελαστικότητα	ζή-
τησης ,  ως προς την τι-
μή που οδηγεί  στην υπο-
κατάστασή τους από άλλα 
φθηνότερα ποτά (κρασί, 
μπύρα, κ.α)

•	 Το	λανσάρισμα	στην	αγο-
ρά	νέων	τύπων	ποτών	ή/
και εμπορικών σημάτων.
•	 Η	 αύξηση	 των	 εξαγωγών	

και η διείσδυση σε νέ-
ες αγορές, η υιοθέτηση 
σύγχρονων στρατηγικών 
marketing καθώς και η 
οργανωμένη	προβολή	και	
προώθηση παραδοσιακών 
ελληνικών προϊόντων.
•	 Η	 προστασία	 και	 ή	 ανα-
γνώριση	 που	 απολαμβά-
νουν οι  γεωγραφικές  εν-
δείξεις  των  ελληνικών  
παραδοσιακών ποτών στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση.

•	 Οι	συνεχείς	αυξήσεις	στην	
φορολόγηση των προϊό-
ντων του κλάδου.
•	 Η	 παρατεταμένη	 οικονο-

μική ύφεση με συνέπεια τη 
συρρίκνωση του διαθέσι-
μου εισοδήματος των κα-
ταναλωτών.
•	 Η	 έλλειψη	 ρευστότητος	

στην αγορά γενικά, και η 
αύξηση των επισφαλειών.
•	 Η	 κλιμάκωση	 του	 λαθρε-

μπορίου που προκαλεί 
αθέμιτο ανταγωνισμό.
•	 Η	 κάμψη	 της	 κατανάλω-

σης αλκοόλ στο πλαί-
σιο υιοθέτησης προτύπων 
υγιεινούς	 διαβίωσης	 από	
μερίδα καταναλωτών.

ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ



Χαλκοκονδύλη 34
16346 Ηλιούπολη

Τηλ.: 210 331.04.72
Fax: 210 331.04.73

e-mail: info@seaop.gr
http://	www.seaop.gr

www.apolafste.ypefthina.seaop.gr
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