
ΕΙΔΗΣΗ 34

  

29 Δεκεμβρίου 2010

  

  Μειωμένη η παραγωγή οίνου στην Ε.Ε. 
  

  

Οι πρώτες εκτιμήσεις για τον όγκο της φετινής παραγωγής και την κατάσταση αγοράς,
παρουσιάστηκαν από τις Εθνικές αντιπροσωπείες στο πλαίσιο της συνεδρίασης στη
Συμβουλευτική Επιτροπή Οίνου στις στις Βρυξέλλες.         

  Στην Συμβουλευτική Επιτροπή που συμμετέχει η Commission, η Copa Cogeca αλλά και η
ΚΕΟΣΟΕ, διατυπώθηκε η άποψη ότι τα στοιχεία που αποστέλλουν τα κράτη μέλη είναι
επισφαλή λόγω της χρονικής περιόδου που γίνονται απαιτητά από την Commission και
τέθηκε το θέμα αλλαγής της διαδικασίας. Είναι ενδεικτικό ότι τα οινοποιεία υποβάλλουν τις
δηλώσεις παραγωγής έως τις 15/1 του επομένου από την συγκομιδή έτους. 

  

Ως προς το περιεχόμενο των παρεμβάσεων, κατέστη σαφές ότι η μείωση της παραγωγής
οίνου, θα είναι μεγαλύτερη από τις πρώτες εκτιμήσεις και οφείλεται αφ’ ενός στην
εφαρμογή του προγράμματος οριστικής εγκατάλειψης, σύμφωνα με το οποίο 1.700.000
στρέμματα εκριζώθηκαν την τριετία 2009-2011 και αφ’ ετέρου στις άσχημες κλιματικές
συνθήκες. 

  

Σωσίβιο στα αποθέματα, αλλά και στην κρίση που μαστίζει την Ευρώπη, έχει αποτελέσει η
αγορά της Κίνας, στην αγορά της οποίας υπάρχει οξύτατος ανταγωνισμός τιμών, που
πολλές φορές διαμορφώνεται σε επίπεδα κάτω του κόστους. 
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Στην ίδια σύσκεψη τέθηκαν τα θέματα της δημιουργίας παρατηρητηρίου οίνου για την
ευρωπαϊκή και διεθνή αγορά καθώς και το θέμα της παρακολούθησης των σταδίων εξέλιξης
της διατροφικής αλυσίδας, ώστε να διερευνηθεί γιατί ο πρωτογενής τομέας καρπούται
μικρά περιθώρια κέρδους, σε σχέση με τις τιμές που καταβάλλει ο καταναλωτής.
Ουσιαστικά οι παραγωγικές δυνάμεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρχίζουν να «συγκρούονται»
με τα συγκεντρωμένα δίκτυα διανομής τα οποία θεωρείται  ότι νέμονται το μεγαλύτερο
περιθώριο κέρδους στην αλυσίδα ανάπτυξης του προϊόντος. 

  

Οι αντιπρόσωποι των κρατών μελών που παρίσταντο, περιέγραψαν όπως παραθέτουμε
περιληπτικά την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα τους. 

  

  

Αυστρία

  

Μειωμένη κατά 20% (2.000.000 HL /2010 – 2.499.000 HL/ 2009),  σύμφωνα πάντα με τις
πρώτες εκτιμήσεις, υπολογίζεται η παραγωγή στην Αυστρία. Οι τιμές οίνου παρουσιάζουν
αυξητική τάση γεγονός που οφείλεται στην αποτελεσματικότητα του σχεδιασμού
επικοινωνίας, για το αυστριακό κρασί. Πολύ καλή η φετινή ποιότητα, ενώ η εσωτερική
αγορά παραμένει σταθερή.

  

  

Γαλλία

  

Η μείωση του όγκου παραγωγής στα 45 εκ. HL (έναντι 46,7 εκ. HL) σε συνδυασμό με τα
χαμηλά αποθέματα συνέβαλλαν στην αύξηση των τιμών οίνου, ειδικά για τους  ποικιλιακούς
οίνους ( Merlot, Cabernet, Syrah) . Η Γαλλία απέσταξε 600.000 HL οίνου και ταυτόχρονα είδε
τις εξαγωγές της, ειδικά στη Ν.Α Ασία, ν’ αυξάνονται, με την Κίνα ν’ απορροφά μεγάλο
μέρος. 
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Τις εξαγωγές της Γαλλίας «ευνόησε» και ο σεισμός στη Χιλή αφού εξ’ αιτίας του
απωλέσθηκαν 1,5 εκ. HL. Τα κόκκινα κρασιά έχουν μεγάλη ζήτηση. Η περίοδος 2008 - 2009
ήταν άσχημη χρονιά για τις εξαγωγές, ενώ το 2010 οι εξαγωγές έχουν πολύ καλό ρυθμό και
προβλέπεται να συνεχισθούν με εξ΄ίσου γρήγορο ρυθμό. 

  

  

Ιταλία

  

Μειωμένη κατά 11% εκτιμάται και η παραγωγή στην Ιταλία (45,1 εκ. HL /2010 – 51,5 εκ. HL
/2009), με αυξομειώσεις ανάλογα με την περιοχή. Οι τιμές παραμένουν σταθερές αν και
υπάρχουν περιοχές που δεν μπορούν εύκολα να διαθέσουν την παραγωγή τους. Ειδικότερα
είναι άκρως προβληματική η διάθεση των αποθεμάτων της προηγούμενης χρονιάς. 

  

Οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 6% σε αξία και 8% σε όγκο, ειδικά στις αγορές της Ν.Α. Ασίας.

  

  

Ισπανία

  

Η παραγωγή οίνου αναμένεται στα 40 εκ. HL, ελαφρώς αυξημένη σε σχέση με πέρυσι. Η
βιομηχανία προτείνει την διατήρηση των ίδιων τιμών, που καταβλήθηκαν την περίοδο
2009/20010. Οι εξαγωγές αυξήθηκαν σε όγκο, αλλά όχι σε αξία, δεδομένου ότι αυξάνεται η
διάθεση χύμα οίνων από την  Castilla la Mancha με  τιμή 0,43 € /lt, τιμή μειωμένη κατά 8%.

  

Σημαντικό μέρος της παραγωγής φέτος θα χυμοποιηθεί ελλείψει μέτρου απόσταξης κρίσης.
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Σλοβενία

  

Η παραγωγή παρουσιάζεται μειωμένη στα 0,6 εκ HL κατά 26%. Στη χώρα υπάρχουν υψηλά
αποθέματα σε κόκκινο κρασί. 

  

  

Σλοβακία

  

Σημαντική μείωση παραγωγής κατά 60% λόγω άσχημων κλιματολογικών συνθηκών (χαλάζι).
Τα αποθέματα δεν επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών της εσωτερικής αγοράς και
αναμένεται ραγδαία αύξηση των εισαγωγών. 

  

  

Τσεχία

  

Όμοια κατάσταση με τη Σλοβακία, πτώση παραγωγής κατά 50%. Οι τιμές σταφυλιού
παρέμειναν σταθερές στο 1€/kg !!!

  

  

Λουξεμβούργο
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Μείωση παραγωγής κατά 16% με προβλήματα στην ποιότητα, αλλά και βελτίωση επιπέδου
τιμών κατά 5%. Ο εκπρόσωπος του Λουξεμβούργου αναφέρθηκε στον καταστροφικό
ανταγωνισμό τιμών μεταξύ ευρωπαίων στην Ν.Α. Ασία. 

  

  

Γερμανία 

  

Σημαντική μείωση όγκου παραγωγής κατά 23% στα 7,1 εκ./HL (9,2 εκ. HL/2009). Οι
εξαγωγές έχουν αυξητική τάση στην Ν.Α. Ασία, ενώ κάμπτονται στο ευρωπαϊκό έδαφος και
ιδίως στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι τιμές διάθεσης έχουν αυξηθεί κατά 20 - 25% στην
εσωτερική (ακόμη και σε Discount) και εξαγωγική αγορά, ενώ οι εισαγόμενοι οίνοι
παρουσιάζουν πτωτική τάση τιμών. 

  

Τα αποθέματα ανέρχονται σε 4,5 εκ. HL και είναι σταθερά. 

  

  

Πορτογαλία

  

Αύξηση όγκου παραγωγής στα 6,4 εκ. HL κατά 10% , αλλά και παράλληλη αύξηση
εισαγωγών σε όγκο κατά 11% ενώ σε αξία παρουσιάζονται μειωμένες κατά 7%. Οι
συνεταιρισμοί κατέβαλλαν τιμές από 0,15 €/ kg – 025 €/ kg, για τα επιτραπέζια σταφύλια.  
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