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  Ιταλία, Ισπανία, Βουλγαρία εισήγαγαν σε χύμα μορφή το 89% του συνολικού όγκου εισαγωγών στη
χώρα μας
  

Μια αντιφατική εικόνα συνθέτουν οι εισαγωγές οίνου στην Ελλάδα το 2013, σύμφωνα με τα
στοιχεία       της ΕΛΣΤΑΤ που επεξεργάστηκε η ΚΕΟΣΟΕ με τις εισαγωγές από χώρες της
ΕΕ να αυξάνουν κατά 7,64% σε όγκο (από 170.150 HL/2012 σε 183.144 HL/2013) και κατά
8,62% σε αξία (από 24.698.822 €/2012 σε 26.852.604 €/2013) και την τιμή ανά λίτρο να
αυξάνει οριακά από 1,45 € σε 1,47 €.

  

Αντίθετα οι εισαγωγές οίνου από Τρίτες Χώρες μειώθηκαν κατά 39,18% (από 7.741 HL/2012
σε 4.708 HL/2013) και κατά 35,47% σε αξία (από 1.273.844 € /2012 σε 822.049 € / 2013), ενώ
η μέση τιμή ανά λίτρο εισαγόμενου οίνου αυξήθηκε κατά 6% (από 1,65 € /2012 σε 1,75 €
/2013).

  

Από άποψη προμηθευτριών Τρίτων Χωρών οίνων για τη χώρα μας αξιοσημείωτη είναι η
αλματώδης αύξηση των μεγεθών από την Αργεντινή (+102,58% / 2012 σε όγκο και +162,21%
/2012 σε αξία, ενώ αντίστοιχα αυξήθηκε και η μέση τιμή).

  

Στην ίδια κατεύθυνση και οι εισαγωγές οίνου από τη Χιλή με +37,66% / 2012 σε όγκο και
+51,87% σε αξία και μαζί με την Αργεντινή είναι οι δυο εκτός ΕΕ χώρες που αύξησαν τα
μερίδια εισαγωγής στη χώρα μας.

  

Η έλλειψη οίνου των δυο τελευταίων συγκομιδών επέφερε αύξηση στις εισαγωγές από τις
γείτονες χώρες.

  

Σημαντική εισαγωγός χώρα οίνου για το 2013 κατατάχθηκε η Βουλγαρία με ποσοστό
αύξησης 149,19% ως προς τον όγκο (από 1.051.523 lt / 2012 σε 2.620.313 lt / 2013) και
εξίσου εντυπωσιακό ποσοστό αύξησης ως προς την αξία (+181,94% από 446.547 € /2012 σε
1.258.986 € /2013) και μέση τιμή μονάδας εισαγόμενου οίνου στα 0,48 € / lt (από 0,42 €
/lt/2012).
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Εξίσου εντυπωσιακά μεγέθη αύξησης καταγράφει και η Ισπανία με κατ' όγκο αύξηση
+193,13% (από 1.677.621 lt/2012 σε 4.917.865 lt/2013), κατ' αξία αύξηση +162,20% (από
1.128.711 € /2012 σε 2.959.435 € /2013), ενώ η μοναδιαία μέση τιμή εισαγωγής ανά lt
μειώθηκε (από 0,68 € /lt σε 0,60 € /lt) κατά 10%, επιβεβαιώνοντας τον κανόνα της
εξαγωγικής δυναμικής της Ισπανίας κυρίως σε χύμα οίνους και στη χώρα μας.

  

Αυξητικά μεγέθη κατέγραψαν στη χώρα μας και τα γαλλικά κρασιά με +25,21% σε όγκο,
+6,09% σε αξία, αλλά με μειωμένη τιμή λίτρου από τα 9,10 € /2012 στα 7,69 € /2013
(-15,47%).

  

Πρωταθλήτρια στις εισαγωγές η γείτων Ιταλία η οποία όμως "είδε" τις εξαγωγές της στην
Ελλάδα να μειώνονται, κυρίως εξαιτίας του ανταγωνισμού τιμών από Βουλγαρία και
Ισπανία.

  

Έτσι σε όγκο οι ιταλικές εισαγωγές μειώθηκαν κατά -28,15% (από 11.404.792 lt /2012 σε
8.194.875 lt /2013), κατ' αξία σε -10,18% (από 11.534.944 € /2012 σε 10.360.938 € /2013), με
την τιμή ανά λίτρο εισαγόμενου οίνου να αυξάνει από τα 1,01 € /2012 στα 1,26 € /2013.

  

Είναι γεγονός ότι και οι τρείς κύριες κατά σειρά χώρες εισαγωγής Ιταλία, Ισπανία,
Βουλγαρία εισήγαγαν στη χώρα μας 16.000 tn σε σύνολο εισαγωγών 18.000 tn, με κύρια
μορφή τους χύμα οίνους (οι μέσες τιμές παραπέμπουν σε αποκλειστικά χύμα μορφή) και το
ερώτημα που μένει αναπάντητο είναι εάν η σήμανση του τελικού προϊόντος στον Έλληνα
καταναλωτή ήταν νόμιμη ή τα κρασιά "ελληνοποιήθηκαν" για μια ακόμη φορά. Αξιοσημείωτο
είναι επίσης ότι η ελληνική οινοπαραγωγή διακεινείτο το 2013, σε τιμές κατά κανόνα
υψηλότερες από αυτές των βουλγαρικών και ισπανικών κρασιών που εισήχθησαν.

  

Γενικότερα αξίζει ν’ αναφερθεί σε σχέση και με το χθεσινό δημοσίευμα της ΚΕΟΣΟΕ ότι οι
εξαγωγές προς Τρίτες Χώρες καταλαμβάνουν το 22,20% του συνόλου των εξαγωγών σε
όγκο και κατά συνέπεια οι εξαγωγές στην ΕΕ το 77,80% και οι εισαγωγές από Τρίτες
Χώρες το 2,51% και από χώρες της ΕΕ το 97,49%.

  

Επίσης οφείλουμε να επισημάνουμε ότι αν και το 2013 "έκλεισε" η ψαλίδα του, για μια
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ακόμη χρονιά θετικού εμπορικού ισοζυγίου οίνου (σύνολο εξαγωγών σε όγκο 243.612 HL
έναντι 187.852 HL συνόλου εισαγωγών), η "απόσταση" των εξαγωγών από τις εισαγωγές
μειώθηκε αισθητά το 2013 με την αύξηση των εισαγωγών και τη μείωση των εξαγωγών, και
εάν η τάση να εισάγουμε φθηνό βουλγαρικό και ισπανικό κρασί συνεχισθεί, σύντομα θα
δούμε το πρόσημο του εμπορικού ισοζυγίου οίνου αρνητικό.

  

Τις προσεχείς ημέρες αναλυτικά και επεξεργασμένα από την ΚΕΟΣΟΕ στοιχεία εισαγωγών
εξαγωγών θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της.
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