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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ                     

 

 

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στις 15/4/2020, σε συνεργασία με τα Επιμελητήρια Αχαΐας και 

Ηλείας, διοργάνωσε webinar με τίτλο «Η οινική αγορά της Ιαπωνίας και της Κορέας». Η δράση 

αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος προώθησης των κρασιών τα Ηλείας και Αχαϊας στην 

Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα. 

Χαιρετισμό απηύθυναν ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας για την Επιχειρηματικότητα, την  

Έρευνα και την Καινοτομία, κ. Φωκίων Ζαΐμης, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηλείας, κ. 

Χρήστος Νικολούτσος και ο Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας, κ. Χάρης Ανδρικόπουλος. 

Στην εκδήλωση συμμετείχε ως εκπρόσωπος του Enterprise Greece ο κ. Μένος Αγγελάκης, ο οποίος 

σε παρέμβαση του στο διάλογο που ακολούθησε μετά τις παρουσιάσεις για τις αγορές Ιαπωνίας και 

Κορέας, μίλησε για την πολιτική του οργανισμού αυτού για την προβολή και προώθηση του κρασιού 

στις αγορές αυτές.  

Το webinar παρακολούθησαν περίπου 20 εκπρόσωποι οινοποιείων των νομών Αχαΐας και Ηλείας. 

Η παρουσίαση της αγοράς της Ιαπωνίας έγινε από τον υπογράφοντα και περιλάμβανε ανάλυση των 

μεγεθών της αγοράς, των βασικών χαρακτηριστικών της και των τάσεων σε αυτή. Επίσης, έγινε 

παρουσίαση του ανταγωνισμού, του συστήματος διανομής και της πολιτικής που πρέπει να 

ακολουθηθεί σε επίπεδο επιχείρησης, αλλά και συλλογικά για τη είσοδο και εδραίωση των ελληνικών 

κρασιών στην ιαπωνική αγορά. Η κεντρική ιδέα της παρουσίασης ήταν ότι υπάρχει μια θετική 

αποτίμηση των αποτελεσμάτων ανάλογων προγραμμάτων προηγούμενων ετών και ότι οι προοπτικές 

για τα ελληνικά κρασιά στην ιαπωνική αγορά είναι ευνοϊκές, αλλά με την προϋπόθεση πάντα ότι 

τόσο σε επίπεδο επιχειρήσεων όσο και συλλογικά θα εργαστούμε μεθοδικά και σε μακροχρόνιο 

ορίζοντα. 

Ανάλογη παρουσίαση έγινε για την αγορά της Νοτίου Κορέας από τον προϊστάμενο του Γραφείου 

ΟΕΥ Σεούλ κ. Κωνσταντίνο Δίκαρο, Σύμβουλο ΟΕΥ Α΄, ο οποίος επίσης προέβη σε ανάλυση των 

δεδομένων της αγοράς και διατύπωσε προτάσεις για τη πολιτική που πρέπει να ακολουθηθεί.  

Η διοργάνωση του webinar από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ήταν άψογη και πέτυχε το σκοπό 

της που ήταν η ενημέρωση και προετοιμασία των επιχειρήσεων που θα συμμετάσχουν στο 

πρόγραμμα προώθησης. Πολύ χρήσιμος ήταν ο διάλογος που έγινε με τις επιχειρήσεις που 

συμμετείχαν, κατά τον οποίον είχαν την ευκαιρία αφενός να ενημερώσουν τα Γραφεία ΟΕΥ Τόκυο 
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και Σεούλ για το προφίλ και τις δραστηριότητές τους και αφετέρου να συζητήσουν μαζί μας τους 

προβληματισμούς τους.  

Να επισημάνουμε εδώ ότι παρατηρείται μια έντονη κινητικότητα και αυξημένο ενδιαφέρον από 

πλευράς επιχειρήσεων και φορέων για τις αγορές της Ασίας και ειδικά για την Ιαπωνία, τη Νότια 

Κορέα και τη Κίνα. Η τάση αυτή αδιαμφισβήτητα είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, καθώς οι 

προοπτικές ανάπτυξης των εν λόγω οινικών αγορών είναι τεράστιες, αφενός λόγω της χαμηλής 

ακόμη κατά κεφαλή κατανάλωσης, αλλά και της ισχυρής δυναμικής των οικονομιών τους που θα 

επιφέρει στα επόμενα χρόνια μεγάλη αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματός τους.  

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, πολύ σωστά, πριν ακόμη τεθεί σε εφαρμογή το πρόγραμμα 

προώθησης φρόντισε για την ενημέρωση των επιχειρήσεων και επιδίωξε τη συνεργασία με τα 

Γραφεία ΟΕΥ Τόκυο και Σεούλ. Πιστεύουμε ότι η θετική αυτή συνεργασία θα συνεχιστεί και κατά 

την εφαρμογή του προγράμματος και ευελπιστούμε για το καλύτερο σχετικά με τα προσδοκώμενα 

αποτελέσματα. 

 

 

Τόκυο, 19/04/2021 

 

 
Αθανάσιος Καραπέτσας 

Γενικός Σύμβουλος ΟΕΥ A΄ 

 


