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8 Οκτωβρίου 2013
Οι αλήθειες που υποκρύπτουν τα στατιστικά δεδομένα εισαγωγών εξαγωγών των ελληνικών
κρασιών, όπως τα επεξεργάστηκε η ΚΕΟΣΟΕ

Μια νέα παρουσίαση στατιστικών δεδομένων εγκαινιάζει από σήμερα το internet site της
ΚΕΟΣΟΕ. Πρόκειται για την παράθεση της τελευταίας πενταετίας των εισαγωγών και
εξαγωγών με πρώτο κριτήριο

την χώρα εισαγωγής εξαγωγής, για τις κυριότερες χώρες με τις οποίες η Ελλάδα έχει
εμπορικές συναλλαγές.
Η απεικόνιση ανά χώρα σε βάθος πενταετίας επιτρέπει την αξιολόγηση κάθε αγοράς ως
προς την αποτελεσματικότητα των εξαγωγικών κυρίως προσπαθειών και ιδιαίτερα την
αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων προβολής και προώθησης που υλοποιούνται στις
Τρίτες Χώρες.
Μερικά από τα συμπεράσματα που εξάγονται από την επεξεργασία των στοιχείων είναι:

- Η κατακόρυφη αύξηση του όγκου εξαγωγών και της αξίας τους, κατά το 2011 σε σχέση
με τα προηγούμενα έτη στην αγορά της Κίνας, αλλά και η πτώση και των δυο μεγεθών το
2012 κατά 32% σε όγκο και 18% σε αξία, με καταγραφόμενη άνοδο όμως της μέσης
μοναδιαίας αξίας κατά 20,33%
- Η σημαντική πτώση σε όγκο (-66,21% 2007/2012) και αξία (-35,86% 2007/2012) των
εξαγωγών στη Ρωσία από το 2008 και μετά και αντίστοιχα η χαμηλή μέση μοναδιαία τιμή, η
οποία όμως διπλασιάστηκε το 2012 έναντι του 2007.
- Η κάμψη κατά 27,70% του όγκου των εξαγωγών το 2012 έναντι του 2010, αλλά
αντίστοιχα η αύξηση κατά 3,51% κατ’ αξία, στη γερμανική αγορά (που είναι η μεγαλύτερη
εξαγωγός αγορά για τα ελληνικά κρασιά καταλαμβάνοντας σχεδόν το ήμισυ του συνόλου
των εξαγωγών) και η σχετική σταθερότητα της κατά τα άλλα χαμηλής μέσης μοναδιαίας
τιμής εξαγωγής
- Η αλματώδης αύξηση του όγκου (+58,59% 2011/2012) των εξαγωγών στην αγορά του
Καναδά, με σταθερά υψηλή (για τα ελληνικά δεδομένα μόνο) μέση μοναδιαία αξία.
- Η διαχρονική σταθερότητα των εξαγωγών στη Γαλλία
- Η αύξηση του όγκου των εξαγωγών στις ΗΠΑ κατά 35,87% (2011/12) και της αξίας
κατά 38,8% (2011/12) με σχετική σταθερότητα στη μέση μοναδιαία τιμή, αλλά και με την
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σημείωση ότι ο όγκος εξαγωγών έχει αυξηθεί μόνο κατά 4,36% με έτος βάσης το 2007.
- Η κατακόρυφη αύξηση των εισαγωγών οίνου από τη Βουλγαρία (+634,95% 2007/2012)
κατ’ όγκο και (+248% 2007/2012) κατ’ αξία με μέση τιμή μονάδος τα 0,42 € / lt
- Η πτώση των εισαγωγών από Ισπανία σε συνάρτηση με την πάντα χαμηλή μέση τιμή
μονάδος.
- Η υψηλή μέση τιμή μονάδας εισαγόμενου οίνου (9,1 € / lt) από τη Γαλλία
- Η σταθερότητα της Ιταλίας ως κύριας χώρας εισαγωγής οίνων στην Ελλάδα, με
μερίδιο περίπου 50% επί του συνόλου των ελληνικών εισαγωγών, σε συνάρτηση με τη
χαμηλή μέση τιμή μονάδας εισαγωγής ανά λίτρο οίνου

Κατεβάστε εδώ τους σχετικούς πίνακες
-

εισαγωγές

-

εξαγωγές
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