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  Παγκόσμια ισοζύγιο: το 2013, χρονιά συγκομιδής με ρεκόρ και όχι ελλείμματα
  

Σύμφωνα με την τελευταίο σημείωμα του Διεθνούς Οργανισμού Αμπέλου και Οίνου (OIV), η
παγκόσμια παραγωγή κρασιού θα ανερχόταν σε 276 εκατ. εκατόλιτρα το 2013,      αυξημένη
κατά 8% σε σύγκριση με την μικρή συγκομιδή του 2012. 162.2 εκατομμύρια εκατόλιτρα
οίνου παρήχθησαν μόνο από τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, +11% σε σύγκριση με το
2012. O OIV θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή συγκομιδή είναι γενικά κοντά στο "μέσο όρο" ως προς
την ποσότητα και οι εμπειρογνώμονες προσθέτουν ότι «αυτή η κατάσταση είναι το
αποτέλεσμα μιας συνεπούς ανάπτυξης», που υποστηρίζεται από την αύξηση της
συγκομιδής για όλες τις χώρες που παράγουν ( με την αξιοσημείωτη εξαίρεση της
Γερμανίας, η οποία παρήγαγε 8,3 εκατομμύρια εκατόλιτρα, -8%). Η μεγαλύτερη αύξηση έχει
καταχωρηθεί στην Ισπανία. Ο OIV εκτιμά ότι η Ιβηρική συγκομιδή εκτιμάται στα 42,7
εκατομμύρια εκατόλιτρα οίνου (+37%), αλλά, συμπεριλαμβανομένων των χυμών και των
γλευκών, που θα παραχθούν ανέρχεται στα 50.600.000 εκατόλιτρα.

  

Συμπεριλαμβανομένων των γλευκών σταφυλιών και των χυμών σταφυλιών, η Unione Italiana
Vini αναφέρει για την ευρωπαϊκή παραγωγή, ότι θα φθάσει στα 181 εκατομμύρια
εκατόλιτρα, αυξημένη κατά 20% σε σύγκριση με το 2012. Δεν διστάζει να αποκαλέσει το
2013 “ως την πιο άφθονη συγκομιδή της νέας ΚΟΑ”. Το ιταλικό περιοδικό θεωρεί ότι η
«μεταρρύθμιση του 2008 είχε στόχο να σταματήσει τα πλεονάσματα, και μετά από τέσσερα
επιτυχημένα χρόνια (χάρη στην πριμοδότηση εκρίζωσης), φαίνεται πλέον ότι είναι σε θέση
να σταματήσει ένα νέο κύμα υπερπαραγωγής. Η Ιταλία παραμένει ο μεγαλύτερος
παραγωγός οίνων στον κόσμο (με 45 εκατομμύρια εκατόλιτρα, 2%), η Γαλλία έχει ήδη
παραδώσει τη δεύτερη θέση της στην Ισπανία, με 42 εκατ. εκατόλιτρα (+2%). Άλλες
ευρωπαϊκές χώρες έχουν ρυθμούς αυξητικούς πολύ πιο έντονους, με τα επίπεδα
παραγωγής τους εκρηκτικά, όπως η Ουγγαρία και η Ρουμανία, οι οποίες ανέφεραν αύξηση
του +47% και +29% σε σύγκριση με το 2012 (με 842.000 και 966.000 προϊόντα hl).  Ο
υπόλοιπος κόσμος παρήγε 79,3 εκατομμύρια εκατόλιτρα οίνου το 2013, «μια σημαντική
αύξηση της τάξης του 8% σε σχέση με το 2012», σημειώνει ο OIV. Η Χιλή κατέγραψε νέο
ρεκόρ συγκομιδής (12,8 εκατ. εκατόλιτρα, +2%), όπως και η Νέα Ζηλανδία (2,5 εκατ.
εκατόλιτρα, +28%). Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Νότια Αφρική έχουν επίσης παράγει
αντίστοιχα 22 και 11 εκατ. εκατόλιτρα (ή +7% και +4%). Με 15 εκατ. εκατόλιτρα (+27%), η
Αργεντινή θα “επιστρέψει σε μια αντίστοιχη παραγωγή με το δυναμικό της”, ενώ με 12,5
εκατομμύρια εκατόλιτρα, η Αυστραλία συνεχίζει την ανάκτηση των μεγεθών της.
Σημειώνεται η πτώση σε αυτό το μπουκέτο, της κινέζικης συγκομιδής που μειώθηκε σε 11,7
εκατόλιτρα (-15%).
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