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Σημαντική άνοδο των εξαγωγών στη Β. Αμερική (ΗΠΑ 38,8% σε αξία και 14,64% σε
ποσότητα και Καναδά 58,95% σε αξία και 34,79% σε ποσότητα)

      

κατέγραψαν τα ελληνικά κρασιά το 2012, σύμφωνα με επεξεργασία των στοιχείων της
ΕΛΣΤΑΤ, που πραγματοποίησε η ΚΕΟΣΟΕ. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι και η μέση τιμή
μονάδος ανά λίτρο οίνου αυξήθηκε για τις ΗΠΑ  από 3,58 €/2011σε 4,34 €/2012 καθώς
επίσης και για τον Καναδά αντίστοιχα από 3,70 €/2011 σε 4,36 €/2012.

Προφανώς η ανάκαμψη των εξαγωγών οφείλεται και στην υλοποίηση του προγράμματος
προβολής προώθησης που εκτελεί η ΕΔΟΑΟ στη Β. Αμερική, υπό το brand “New Wines of
Greece”, το οποίο περιλαμβάνει και Γραφείο Οίνου στις ΗΠΑ.

Τα «καλά» νέα όμως δεν συνεχίζουν για τις υπόλοιπες αγορές με αξιοσημείωτη την πτώση
των ελληνικών εξαγωγών στην Κίνα κατά 17,4% σε αξία και κατά 39,7% σε ποσότητα,
παρ΄ότι η μέση τιμή αυξήθηκε σε 4,18 €/2012 από 3,05 €/2011.

Στις ευρωπαϊκές αγορές η κατάσταση παραμένει σχεδόν αμετάβλητη με τη γερμανική
αγορά να απορροφά πλέον 42,5% περίπου των ελληνικών εξαγωγών μεταξύ των χωρών της
ΕΕ με μέση τιμή μονάδος στο 1,68 €/2012 έναντι 1,70 €/2011.

Χαρακτηριστικό των εξαγωγών επίσης αποτελεί και η χαμηλή μέση τιμή εξαγωγής στην
Ευρώπη στα 1,61 € έναντι της υψηλής μέσης τιμής στις Τρίτες Χώρες που σταθεροποιείται
στα 3,93 €, γεγονός που σηματοδοτεί ότι το εξαγωγικό μας προφίλ απευθύνεται στα
χαμηλής κατηγορίας τιμής προϊόντα στην ευρωπαϊκή αγορά, έναντι της μέσης και υψηλής
κατηγορίας προϊόντων στην αγορά της Β. Αμερικής.

Στον αντίποδα και οι εισαγωγές προκαλούν έκπληξη – με την επιφύλαξη πάντοτε της
οριστικοποίησης των δεδομένων από την ΕΛ.ΣΤΑΤ. – αφού αντίθετα με την αίσθηση που
επικρατεί στην αγορά παρουσιάζουν μείωση της τάξης του 15% από χώρες της ΕΕ σε αξία,
ενώ καταγράφουν αύξηση σε ποσότητα 2,12%. Οι εισαγωγές από Τρίτες Χώρες
καταγράφουν μείωση 29%σε αξία αλλά αύξηση 149%! σε ποσότητα, με τα απόλυτα μεγέθη
να κινούνται σε χαμηλά επίπεδα.

Σε επίπεδο ΕΕ σημειώνουμε ότι μόνο η Ιταλία παρουσιάζει αύξηση εξαγωγών οίνου στη
χώρα μας της τάξης του 12,5% σε αξία, πτώση όμως 7,5% σε ποσότητα, ανεβάζοντας τη
μέση τιμή εισαγωγής από 0,82 €/2011 σε 0,99 €/2012.
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Αξιοσημείωτη πτώση εισαγωγών παρατηρείται και στην άλλη «παραδοσιακή εισαγωγική
αγορά» την Ισπανία όπου η πτώση αγγίζει το 42,2% σε αξία και το 60% σε ποσότητα. 

Ακολουθούν αναλυτικοί πίνακες εισαγωγών  και εξαγωγών  ανά χώρα, που είναι βασισμένοι
στα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και έχουν επεξεργασθεί από την ΚΕΟΣΟΕ.   

Εισ:   
 Εξαγωγές:
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http://www.2shared.com/file/O3nkw3X0/_2012___.html
http://www.2shared.com/file/6Zlp1gJS/_2012__.html

