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Οι περιοχές της Μεντόζα και του Σαν Χουάν της Αργεντινής, που καταλαμβάνουν το 92%
των αμπελώνων της χώρας, επηρεάστηκαν σημαντικά

από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες του τρέχοντος έτους, με τους όψιμους παγετούς της
άνοιξης, ισχυρούς ανέμους, ξηρές και θερμές συνθήκες κατά την περίοδο ανθοφορίας,
τροπική ζέστη τον Ιανουάριο και στη συνέχεια επίπεδα βροχοπτώσεων πέρα από 150 mm
τον Φεβρουάριο. Η συγκομιδή του 2014, με εκτιμώμενη ποσότητα στα 2,1 Mt, είναι 27%
χαμηλότερη από την συγκομιδή ρεκόρ του 2013 (2,9 Mt). Οι παραγωγοί βεβαιώνουν ότι η
ποιότητα της συγκομιδής σταφυλιών δεν έχει επηρεαστεί.

Η παραγωγή οίνου εκτιμάται ότι θα είναι στα 9,2 Mhl, σημειώνοντας επίσης μείωση 27% σε
σχέση με το 2013 και μείωση 32,7% σε σχέση με το μέσο όρο των προηγούμενων πέντε
περιόδων εμπορίας. Η πτώση αυτή επηρεάζει κυρίως τα λευκά κρασιά: το 2014 η παραγωγή
μειώθηκε κατά 54% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Η εγχώρια κατανάλωση οίνου στη χώρα είναι σταθερή (25-28 λίτρα κατά κεφαλήν). Οι
εξαγωγές οίνου της Αργεντινής μειώθηκαν σε 3,15 Mhl, πτώση 500.000 εκατολίτρων σε
σχέση με το 2012. Αυτή η πτώση είναι εντονότερη στο χύμα κρασί (-31%). Η αξία του
εξαγώγιμου κρασιού ακολουθεί επίσης την ίδια τάση. Η αξία μειώθηκε από 913 εκατ.
δολάρια το 2012 σε 874 εκατ. δολάρια το 2013.

Οι ειδικοί έχουν επισημάνει ότι οι οικονομικές συνθήκες επηρεάζουν αρνητικά τον τομέα.
Λόγω της υποτίμησης του πέσο και του υψηλού πληθωρισμού, η ανταγωνιστικότητα της
Αργεντινής στα κρασιά που σχετίζεται με τις τιμές έχει μειωθεί. Τα αυστηρά και
προστατευτικά μέτρα της κυβέρνησης για τις εισαγωγές επηρεάζουν περίπου το 90% των
προμηθειών κρασιού. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της USDA, τα μέτρα αυτά αφορούν
κατά κύριο λόγο τα φθηνά και μέσα κρασιά.
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Για μεγάλο χρονικό διάστημα, οι ξένοι επενδυτές ήταν η κινητήρια δύναμη πίσω από την
ανάπτυξη του τομέα του κρασιού της Αργεντινής. Η κυβέρνηση έχει εισάγει τώρα μια
πολιτική γης που περιορίζει την πρόσβαση σε καλλιεργήσιμη γη για τους αλλοδαπούς στα
1.000 εκτάρια και στο 15% σε εθνικό επίπεδο. Αυτή η πολιτική ευνοεί ουσιαστικά την
ανάπτυξη των οικογενειακών εκμεταλλεύσεων, αλλά αυτή τη στιγμή είναι δύσκολο να
εκτιμηθούν οι επιπτώσεις για τους επενδυτές και τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη του κλάδου.

Προκειμένου να βελτιωθεί η διεθνής ανταγωνιστικότητα των οινοπαραγωγών μικρής
κλίμακας , η αργεντίνικη κυβέρνηση έχει επιβάλλει συγκεκριμένο κόστος στις
σιδηροδρομικές μεταφορές μεταξύ της περιοχής Mendoza και του λιμανιού του Μπουένος
Άιρες. Με ανώτατο όριο να ορίζεται στα 14 εκατομμύρια δολάρια, για το 50% των φόρων
κατά την εξαγωγή 5% παρατηρείται και είναι προορισμένο να προωθήσει τις μικρές κάβες
με λιγότερα από 20 εκτάρια και τους οινοποιητικούς συνεταιρισμούς. Ένα πρόγραμμα 50
εκατομμυρίων δολαρίων με δάνειο, έχει επίσης συσταθεί με την Τράπεζα Επενδύσεων,
προκειμένου να δημιουργηθούν ομάδες ένταξης παραγωγών σταφυλιών.

Οι εισαγωγές Αργεντινής εξακολουθούν να είναι οριακές, αν και τα επίπεδα έχουν αυξηθεί
από 7.253 hl σε 8.767 hl.
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