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Πορτογαλία: ποιοτική συγκομιδή χωρίς ποσότητα – διαμαρτυρίες αμπελουργών

Στην Πορτογαλία, ο τρύγος του 2011 είναι πρώιμος. Η περίοδος του τρύγου ξεκινούσε
παραδοσιακά το μήνα Σεπτέμβριο, φέτος η συγκομιδή ξεκίνησε τον Αύγουστο. Στην περιοχή
του Alentejo (Κεντρική-νότια Πορτογαλία), διαπιστώθηκε πρωιμότητα δύο εβδομάδων, χάρη
στις ευνοϊκές συνθήκες της άνοιξης.
Αλλά η ποσότητα οίνου από το Alentejo θα μειωθεί
φέτος, εξαιτίας του περονόσπορου λόγω των ασταθών καιρικών συνθηκών του καλοκαιριού.
Η κατάσταση της υγείας όλων των αμπελώνων της Πορτογαλίας είναι προβληματική, το
ωίδιο έχει εξαπλωθεί σαν πυρκαγιά.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η παραγωγή της Πορτογαλίας σε οινοποιήσιμα σταφύλια θα
μειωθεί κατά 25%, ενώ εκείνη των επιτραπέζιων σταφυλιών θα μειωθεί κατά 10%. Σε όρους
αξίας, το εμπόριο οίνων της Πορτογαλίας, αντιπροσωπεύει το 1,6% των εξαγωγών του
2010 (649 εκατ. ευρώ) και το 15% των γεωργικών εξαγωγών.

Μέσα σ’ ένα κλίμα πτωτικής τάσης της παραγωγής την Τετάρτη 31 Αυγούστου 2011,
πραγματοποιήθηκε εκδήλωση διαμαρτυρίας χιλιάδων αμπελουργών στην Κοιλάδα του
Dοuro στη βόρεια Πορτογαλία. Η πορεία ήταν γενικά ήρεμη, όμως η αστυνομία χρειάστηκε
να παρέμβει μετά τις υπερβολές ορισμένων διαδηλωτών, οι οποίοι προσπάθησαν να
εισέλθουν στην έδρα του Ινστιτούτου Οίνων του Douro και του Porto (IVDP). Μόνο μερικά
σπασμένα παράθυρα και πέντε διαδηλωτές εντοπίστηκαν από την αστυνομία. Στη
συγκέντρωση έγινε διαμαρτυρία κατά κύριο λόγο για τη μείωση των ποσοστώσεων
παραγωγής κρασιών Porto.

Το όριο παραγωγής καθορίστηκε στο τέλος του Αυγούστου από την κυβέρνηση στα 85.000
βαρέλια των 550L, από 110.000 το 2010. Σύμφωνα με τους διαδηλωτές, η κατά 23% μείωση
της ποσότητας της παραγωγής θα μπορούσε όχι μόνο να οδηγήσει σε έλλειψη κρασιών
Porto για εξαγωγή, αλλά και στη μείωση της καλλιέργειας της αμπέλου, στην υπερχρέωση
στις τράπεζες και στην αποδυνάμωση του οικονομικού πλαισίου της περιοχής στο σύνολό
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της (η μέση τιμή ενός λίτρου οίνου Porto μειώθηκε κατά 16% σε δέκα χρόνια). Εάν
προστεθεί σε αυτό η ισχυρή ανάπτυξη του περονοσπόρου, η παραγωγή μειώνεται από 20
έως 30% στην κοιλάδα του Douro.

Το Υπουργείο Γεωργίας της Πορτογαλίας απέλυσε στις 29 Αυγούστου τον Πρόεδρο του
IVDP, Luciano Vilhena Pereira, τον οποίο αντικατέστησε ο αντιπρόεδρος κ. Paolo Osorio. Το
σύνολο του διεπαγγελματικού διαμαρτυρήθηκε ενάντια στην κυβερνητική πρακτική, που
θέλει να μετατρέψει το IVDP σε ημικρατική οντότητα. Το εμπόριο και η παραγωγή έχουν
ενωθεί για να δηλώσουν την απόρριψη τους στις τακτικές αυτές αφού το βλέπουν ως
πολιτική παρέμβαση στη διαχείριση του οργανισμού τους, η διαχείριση του οποίου θεωρούν
ότι πρέπει να παραμείνει στα χέρια των επαγγελματιών.

Το τελευταίο Δελτίο Τύπου του IVDP, με ημερομηνία 29 Αυγούστου, ανακοίνωνε εν τω
μεταξύ επιτυχία στις εξαγωγές κρασιών Porto, στην Βραζιλία, όπου ο όγκος αυξήθηκε κατά
31,2% κατά το πρώτο εξάμηνο του 2011. Σε παγκόσμιο επίπεδο όμως και κατά την ίδια
περίοδο, οι πωλήσεις των κρασιών Porto ανήλθαν σε 3,4 εκατομμύρια λίτρα και 132
εκατομμύρια ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση 9,4% σε αξία σε σύγκριση με την προηγούμενη
χρονιά. Η Γαλλία έχει διατηρήσει τη θέση της ως ο μεγαλύτερος καταναλωτής κρασιών
Porto με εισαγωγές 36.500.000 €.

Δεν θα πρέπει να μας διαφεύγει ότι η Πορτογαλία, είναι από τις χώρες της ευρωζώνης οι
οποίες έχουν καταφύγει στο μηχανισμό στήριξης, λόγω της κρίσης χρέους.
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