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Παρουσίαση του κλάδου των οίνων παγκοσμίως

Εξέλιξη επιφάνειας αμπελοκαλλιεργειών παγκοσμίως.
Η συνολική επιφάνεια που καλύπτονταν από αμπέλια το 2016 ανήλθε σε 7,5
εκατ. εκτάρια. Κατά την περίοδο 2000-2004 η εν λόγω επιφάνεια ήταν σταθερή περί τα
7,8 εκατ. εκτάρια, ενώ από το 2005 μέχρι το 2011 σημείωσε πτώση, φθάνοντας τα 7,4
εκατ. εκτάρια. Από το 2012 μέχρι το 2016 η παγκόσμια επιφάνεια καλλιέργειας αμπέλων
παραμένει σταθερή στα 7,5 εκατ. εκτάρια.
Συνολικά 5 χώρες αντιπροσωπεύουν το ήμισυ των παγκόσμιων
αμπελοκαλλιεργειών. Συγκεκριμένα, πρόκειται για την Ισπανία (13%), την Κίνα (11%),
τη Γαλλία (11%), την Ιταλία (9%) και την Τουρκία (6%). Σημειώνουμε ότι, ενώ στις
πρώτες τέσσερις χώρες, τα καλλιεργήσιμα αμπέλια παράγουν αλκοολούχα προϊόντα
(κυρίως οίνους), στην περίπτωση της Τουρκίας, αυτά παράγουν κυρίως σταφύλια και
σταφίδες.
Από το 2000 παρατηρείται μία μείωση της καλλιεργήσιμης με αμπέλια
επιφάνειας στην Ευρώπη, στην Τουρκία και στο Ιράν, ενώ αντίθετα σημειώνεται αύξηση
στις αμπελοκαλλιέργειες στην Κίνα. Οι ΗΠΑ και η πλειονότητα των χωρών του Νότιου
ημισφαιρίου διατηρούν σταθερές τις εν λόγω εκτάσεις.

Παγκόσμια παραγωγή οίνου.
Σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα ο Διεθνής Οργανισμός
Αμπέλου και Οίνου (OIV), η παγκόσμια παραγωγή οίνου κατά το 2016 ανήλθε σε 267
εκατ. εκατόλιτρα, μειωμένη κατά 7,9% σε σχέση με το 2013 (290 εκατ. εκατόλιτρα) και
κατά 3% σε σχέση με το 2015 (276 εκατ. εκατόλιτρα). Το συγκεκριμένο έτος
χαρακτηρίσθηκε από ιδιαίτερα δύσκολες κλιματολογικές συνθήκες σε αρκετές
χώρες. Συγκεκριμένα, 50,9 εκατ. εκατόλιτρα οίνου παρήχθησαν στην Ιταλία, 43,5 εκατ.
εκατόλιτρα στη Γαλλία, 39,3 στην Ισπανία, 23,9 εκατ. εκατόλιτρα στις ΗΠΑ, 13 εκατ.
εκατόλιτρα στην Αυστραλία, 11,4 εκατ. εκατόλιτρα στην Κίνα, 10,5 εκατ. εκατόλιτρα
στη Ν. Αφρική, 10,1 εκατ. εκατόλιτρα στη Χιλή και 9,4 εκατ. εκατόλιτρα στην
Αργεντινή.
Όσον αφορά την Ευρώπη, η παραγωγή οίνου κατά το 2016 αυξήθηκε ελαφρώς
στην Ιταλία και στην Ισπανία, ενώ σημείωσε μείωση στη Γαλλία, στη Γερμανία, στην
Πορτογαλία και στη Ρουμανία.
Στον υπόλοιπο κόσμο, αυξημένη παραγωγή οίνου το 2016 είχαν οι ΗΠΑ, η
Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία, ενώ μειωμένη η Αργεντινή, η Ν. Αφρική, η Βραζιλία
και η Χιλή, κυρίως λόγω των καιρικών συνθηκών.
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Η παραγωγή οίνου στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία του
OIV, ανήλθε το 2016 σε 2,6 εκατ. εκατόλιτρα, αυξημένη ελαφρώς (+4%) σε σχέση με
2,5 εκατ. εκατόλιτρα το 2015. Ωστόσο, η παραγωγή οίνου στη Χώρα μας μειώθηκε κατά
21,2% από το 2013, οπότε και ανέρχονταν σε 3,3 εκατ. εκατόλιτρα.
Παγκόσμια κατανάλωση οίνου.
Η παγκόσμια κατανάλωση οίνου σταθεροποιήθηκε περί τα 242 εκατ. εκατόλιτρα
από την έναρξη της οικονομικής κρίσης το 2008.
Σύμφωνα με διαθέσιμα στοιχεία του OIV, διαχρονικά από το 2000 ως το 2016 οι
ΗΠΑ αύξησαν την κατανάλωσή τους σε 31,8 εκατ. εκατόλιτρα, καταλαμβάνοντας
παγκοσμίως την πρώτη θέση. Η Ιταλία και η Κίνα αύξησαν, επίσης, την κατανάλωσή
τους, σε 22,5 εκατ. εκατόλιτρα και 17,3 εκατ. εκατόλιτρα, αντιστοίχως, ενώ η
κατανάλωση οίνου σε Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία και Ρωσία παρέμεινε σταθερή.
Το διάστημα 2008 έως 2016 η κατανάλωση οίνου μειώθηκε σημαντικά στις
χώρες που παραδοσιακά καταναλώνουν αλκοόλ, όπως λ.χ στη Γαλλία (-11%) και στην
Ιταλία (-9%), ενώ σημείωσε αύξηση στις ΗΠΑ (+13%), στη Γερμανία (+8%) και στην
Κίνα (+7%).
Για το 2016 η Χώρα μας εμφανίζεται στην 23η θέση κατανάλωσης οίνου, με
ποσότητα 2,3 εκατ. εκατόλιτρα, μειωμένη κατά 4,4% σε σχέση με το 2015 και 25,8% σε
σχέση με το 2012, οπότε και η ετήσια κατανάλωση οίνου ανέρχονταν σε 3,1 εκατ.
εκατόλιτρα.
Σημειώνουμε ότι ενώ στη συνολική ετήσια κατανάλωση οίνου παγκοσμίως το
2016 η πρώτη πεντάδα είναι: ΗΠΑ (31,1 εκατ. εκατόλιτρα), Γαλλία (27,2 εκατ.
εκατόλιτρα), Ιταλία (20,5 εκατ. εκατόλιτρα), Γερμανία (19,6 εκατ. εκατόλιτρα) και Κίνα
(16,2 εκατ. εκατόλιτρα), στην ετήσια κατά κεφαλήν κατανάλωση οίνου στις πρώτες
πέντε θέσεις απαντώνται οι: Πορτογαλία (54 λίτρα), Γαλλία (51,8 λίτρα), Ιταλία (41,5
λίτρα), Σουηδία (41,0 λίτρα) και Ελβετία (40,3 λίτρα). Η Γερμανία καταλαμβάνει την 8η
θέση με ετήσια κατά κεφαλήν κατανάλωση 29,3 λίτρα οίνου, οι ΗΠΑ στην 16 η με 11,9
λίτρα και η Κίνα στην 21η με μόλις 1,4 λίτρα.

Διεθνείς εμπορικές συναλλαγές οίνου.
Η ποσότητα οίνου που διακινήθηκε παγκοσμίως ανήλθε το 2016 σε 104 εκατ.
εκατόλιτρα, σημειώνοντας μείωση κατά 1,2% σε σχέση με το 2015 (105 εκατ.
εκατόλιτρα), ενώ η αξία του σημείωσε αύξηση 2%, φθάνοντας τα 29 δισ. Ευρώ από 28
δισ. Ευρώ το 2015.
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Ανά κατηγορία οινικού προϊόντος, οι εμπορικές συναλλαγές οίνων σε φιάλη
σταθεροποιήθηκαν τα τελευταία 4 έτη (περί τα 54,9 εκατ. εκατόλιτρα), ενώ
παρουσιάσθηκε μικρή μείωση στις εξαγωγές-εισαγωγές οίνου χύδην (-4% σε σχέση με
το 2015), ο όγκος των οποίων ανήλθε σε 38,3 εκατ. εκατόλιτρα. Αξιοσημείωτη αύξηση
7% παρουσίασαν οι διακρατικές συναλλαγές αφριζόντων οίνων (7,9 εκατ. εκατόλιτρα).
Πέραν του ημίσεως της παγκοσμίως εξαγόμενης ποσότητας οίνου (55% επί του
συνόλου εξαγωγών οίνου) πραγματοποιήθηκε το 2016 από τρεις χώρες και συγκεκριμένα
την Ισπανία (22,3 εκατ. εκατόλιτρα), την Ιταλία (20,6 εκατ. εκατόλιτρα) και τη Γαλλία
(14,1 εκατ. εκατόλιτρα).
Ωστόσο, αναφορικά με την αξία εξαγωγών οίνου κατά το ίδιο έτος, η Γαλλία
βρίσκεται στην 1η θέση με αξία εξαγωγών οίνου που φθάνει τα 8,25 δισ. Ευρώ (28% της
συνολικής αξίας εξαγωγών οίνου), η Ιταλία στη 2η θέση με 5,35 δισ. Ευρώ (19%), ενώ
ακολουθεί στην 3η θέση η Ισπανία με 2,64 δισ. Ευρώ.
Οι πρώτες προβλέψεις για την εσοδεία του 2017 του Νοτίου ημισφαιρίου
εμφανίζονται αισιόδοξες για γενικότερη αύξηση της παραγόμενης ποσότητας οίνου, σε
σχέση με το 2016. Εξαίρεση αποτελούν η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία, οι οποίες
αναμένεται να διατηρήσουν σταθερή την ποσότητα παραγωγής τους. Προβλέψεις για την
εσοδεία του 2017 στο Βόρειο ημισφαίριο δεν είναι ακόμα εφικτές, ωστόσο ειδικά για τη
Γαλλία, ο παγετός του τέλους Απριλίου 2017 και η παρατεταμένη ξηρασία σε κάποιες
περιοχές αναμένεται να οδηγήσει σε μείωση της παραγωγής.

 Παρουσίαση του κλάδου των οίνων στη Γαλλία
Μείωση παραγωγής οίνου και σημαντικές οικονομικές απώλειες στη
γαλλική αμπελουργία λόγω παγετού.
Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα στον οικονομικό τύπο της Γαλλίας (Μάιος
2017), ζοφερή εικόνα παρουσιάζουν οι γαλλικοί αμπελώνες, καθώς, αρκετές
οινοπαραγωγικές περιοχές επλήγησαν από παγετό στο τέλος Απριλίου 2017. Ως εκ
τούτου, προβλέπονται σημαντικές οικονομικές και εμπορικές συνέπειες, ανάλογα με τον
τύπο οίνου.
Επισημαίνεται ότι ο παγετός έρχεται να προστεθεί στο ήδη μεγάλο πρόβλημα της
ξηρασίας. Σύμφωνα με την Τμηματική Ομοσπονδία Συνδικαλιστικών Οργανώσεων των
Αγροτών του διαμερίσματος του Μπορντό, ολόκληρες περιοχές απειλούνται από την
έλλειψη βροχοπτώσεων, η οποία είναι έντονη τα τελευταία έτη. Σημειωτέον ότι οι
επιπτώσεις της ξηρασίας σε παραδοσιακές γαλλικές ποικιλίες οίνου στρέφουν τη γαλλική
αμπελουργία προς διερεύνηση πλεονεκτημάτων ποικιλιών που ανταποκρίνονται
καλύτερα στις συνθήκες που προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή,
συμπεριλαμβανομένων και γηγενών ελληνικών ποικιλιών που είναι ανθεκτικές στην
ξηρασία (όπως π.χ. Ασύρτικο).
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Το έτος 2017 αναμένεται ως ένα εκ των χειρότερων για τους γαλλικούς
αμπελώνες, μετά το 1991, οπότε η κακοκαιρία είχε οδηγήσει σε μείωση της συγκομιδής
κατά περίπου ένα τρίτο. Παρόλο που οι θερμοκρασίες δεν ήταν εξαιρετικά χαμηλές, τα
αμπέλια, τα οποία ευρίσκονταν σε πιο ώριμο στάδιο επηρεάσθηκαν, ανάλογα και με την
περιοχή. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στην περιφέρεια του Μπορντό οι απώλειες
υπολογίζεται να ανέλθουν σε 1-2 δισ. Ευρώ.
Συγκεκριμένα, στο Μπορντό, όπου έχουν επηρεαστεί όλες οι καλλιέργειες, η
συγκομιδή προβλέπεται μειωμένη κατά το ήμισυ. Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της
Διεπαγγελματικής Επιτροπής Οίνων Μπορντό (CIVB), επηρεάστηκαν όλες οι ζώνες, με
ποσοστά καταστροφής που κυμαίνονται από 20% έως 90%-100% στις πιο εκτεθειμένες
περιοχές. Εάν δεν υπάρξει αναγέννηση των αμπελώνων τον προσεχή Ιούνιο, η συγκομιδή
προβλέπεται ότι δεν θα ξεπεράσει τα 2,7 εκατ. εκατόλιτρα. Για το συγκεκριμένο τομέα
παραγωγής, συνολικής αξίας τα 4 δισ. Ευρώ, αυτό θα σήμαινε απώλεια εσόδων από 1
έως 2 δισ. Ευρώ. Σύμφωνα με τον Αντιπρόεδρο του Διεπιστημονικού Συμβουλίου Οίνου
του Μπορντό, το σύνολο του κλάδου επηρεάζεται, καθώς υπάρχουν ήδη ακυρώσεις
παραγγελιών για εξοπλισμό ή έργα. Ωστόσο, οι αμπελοκαλλιεργητές μπορούν να
υπολογίζουν στις επιμέρους συμπληρωματικές σοδειές. Πρόκειται για ένα είδος
αποθεματικού που μπορεί να δημιουργήσει κάθε συγκομιδή, προκειμένου να
αντισταθμίσει τις καταστροφές και το οποίο αντιπροσωπεύει 370 χιλ. εκατόλιτρα.
Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας των Μεγάλων Οίνων του Μπορντό, μία
αύξηση των τιμών κατά 10% έως 20% είναι δυνατή, αλλά μία μεγαλύτερη αύξηση θα
ήταν επιζήμια μεσοπρόθεσμα.
Στο βόρειο τμήμα του Garonne, ο αμπελώνας Cognac θα απολέσει αναμφίβολα
το ένα τρίτο της παραγωγής του, καθώς 40.000 εκτάρια έχουν επηρεαστεί από τον
παγετό, εκ των οποίων τα 25.000 είναι σοβαρά κατεστραμμένα.
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Στα μέσα Απριλίου οι αμπελώνες της Οξιτανίας αντιμετώπισαν παρόμοια
προβλήματα, με μικρότερες, ωστόσο, απώλειες. Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της
Νοτιοδυτικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Οίνου (IVSO) καταστράφηκε, κατά μέσο
όρο, το 10-15% των αμπελώνων.
Στην κοιλάδα του Λίγηρα, ο αμπελώνας του Azay-le-Rideau, επηρεάστηκε
περισσότερο, όπως και το 2016. Τα αγροτεμάχιά του θα μπορούσαν να χάσουν το 80%
της συγκομιδής τους, μετά από πτώση της τάξεως του 75% το 2016. Στους υπόλοιπους
αμπελώνες του Λίγηρα, όπου σημειώθηκε παρατεταμένος παγετός τον Απρίλιο τ.ε, η
συνολική απώλεια εκτιμάται σε 20%, έναντι 26% του έτους 2016.
Οι αμπελώνες της Βουργουνδίας αντιμετώπισαν την έντονη κακοκαιρία για
δεύτερη συνεχή χρονιά. Από τα 5.200 εκτάρια του αμπελώνα Chablisien (Yonne),
τουλάχιστον 1.500 θα επηρεαστούν, προκαλώντας πιθανή απώλεια συγκομιδής που
εκτιμάται μεταξύ 15% - 30%. Ωστόσο, τα καιρικά φαινόμενα του 2017 δεν εμφανίζουν
ομοιότητες με αυτά του 2016. Οι χαμηλές θερμοκρασίες που είχαν παρατηρηθεί, υπό τη
μορφή μαύρου παγετού που χαρακτηρίζεται από υψηλή υγρασία και παρατεταμένη
αναθέρμανση, αντιδιαστέλλονται από αυτές του λεγόμενου "λευκού" παγετού του 2017,
με κύριο χαρακτηριστικό του την ξηρασία. Σύμφωνα με το Διεπαγγελματικό Γραφείο
Οίνων Βουργουνδίας πρόκειται για χαμηλές θερμοκρασίες που φθάνουν -7 C και δεν
επηρεάζουν τη βιωσιμότητα της αμπέλου, διατηρώντας περιθώριο αισιοδοξίας για τη
μερική διάσωση της καλλιέργειας που το περασμένο έτος ήταν 40% χαμηλότερη λόγω
χαλαζόπτωσης.
Οι απώλειες είναι δύσκολο να υπολογισθούν στη Νοτιοανατολική Γαλλία, καθώς
ο παγετός επηρέασε σε μεγάλο βαθμό τους αμπελώνες, από τις ακτές της Μεσογείου έως
την ενδοχώρα, περιοχές που συνήθως δεν χαρακτηρίζονται από χαμηλές θερμοκρασίες.
Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του Γεωργικού Επιμελητηρίου του Hérault και Γενικό
Γραμματέα της FNSEA (Εθνική Ομοσπονδία Συνδικάτων Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων),
πρέπει να γίνει μια απογραφή ανά οικόπεδο, καθώς η ζημία κυμαίνεται από 10% έως
100%, κατά περίπτωση, ενώ η απώλεια εκτιμάται σε 1 εκατ. εκατόλιτρα για μία ετήσια
παραγωγή μεταξύ 5 και 6 εκατ. εκατόλιτρων.
Οι αμπελώνες της Καμπανίας διατηρήθηκαν χάρη στην «κλιματική ασφάλιση»
της περιοχής. Ο παγετός έχει επηρεάσει τα 34.000 εκτάρια της περιοχής και κατέστρεψε
το 20%-25% των καρπών, 10% περισσότερο από πέρυσι, σύμφωνα με την αρχική
αξιολόγηση της Διεπαγγελματικής Επιτροπής της Καμπανίας (CIVC). Σε ορισμένες
περιοχές ο παγετός έβλαψε το 35% των αμπελιών. Ο κίνδυνος δεν έχει παρέλθει, καθώς
οι παγετοί της άνοιξης μπορούν να εμφανιστούν μέχρι τα μέσα Μαΐου. Το εν λόγω
φαινόμενο οδήγησε στα τέλη της δεκαετίας του 1930 στη δημιουργία του "Reserve
Champagne", το οποίο αποτελεί μοναδικό σύστημα στους γαλλικούς αμπελώνες που
καθιστά δυνατή τη χρήση αποθεμάτων από προηγούμενα έτη για την παραγωγή οίνου, σε
περίπτωση που οι αγρονομικές αποδόσεις δεν κρίνονται επαρκείς.
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Εξαγωγές ελληνικών οίνων στη Γαλλία κατά το 2016 και ανταγωνίστριες
χώρες.
Κυρίαρχη θέση μεταξύ των ελληνικών εξαγωγών οίνου έχουν οι οίνοι Σάμου και
μουσκάτ Λήμνου (κωδ.22042988), με αξία εξαγωγών στη Γαλλία ύψους 4,78 εκατ.
ευρώ κατά το 2016, με την Ελλάδα να βρίσκεται στην 1η θέση χωρών εξαγωγής, χωρίς
ανταγωνισμό.
Ακολουθούν τα αλκοολούχα ποτά (εξαιρείται το ούζο) (κωδ. 22089069) με 946
χιλ. ευρώ και την Ελλάδα στην 8η θέση, μετά το Ηνωμένο Βασίλειο (11,1 εκατ. ευρώ),
την Ιταλία (5,1 εκατ. ευρώ), το Βέλγιο (1,5 εκατ. ευρώ), τη Γερμανία (1,4 εκατ. ευρώ),
την Κίνα (1,1 εκατ. ευρώ) και την Ισπανία 902 χιλ. ευρώ).
Η αξία του ούζου (κωδ. 22089041) που εξάχθηκε στη Γαλλία κατά το 2016
ανήλθε σε 221 χιλ. ευρώ και αποτέλεσε το 98,22% του συνόλου των εισαγωγών ούζου
στη χώρα.
Οι οίνοι που περιλαμβάνονται στον κωδ. 22042178 (εκτός των λευκών)
σημείωσαν το 2016 εξαγωγές αξίας μόλις 184 χιλ. ευρώ και δεν εμφανίζονται στην
πρώτη 10άδα χωρών εξαγωγής στη Γαλλία. Στις πρώτες θέσεις βρίσκονται οι: Ισπανία
(14,67 εκατ. ευρώ), Ιταλία (11,41 εκατ. ευρώ), Πορτογαλία (6,0εκατ. ευρώ), Γερμανία
(629 χιλ. ευρώ) και επιστροφές από Γαλλία (604 χιλ. ευρώ).
Οι λευκοί οίνοι (κωδ. 22042138) που εξήχθησαν στη Γαλλία από τη χώρα μας
προς τη Γαλλία έφθασαν σε αξία τις 184 χιλ ευρώ και η Χώρα μας βρίσκεται 6η στην
κατάταξη χωρών, μετά τις: Ιταλία (2,3εκατ. ευρώ), Ισπανία (1,4 εκατ. ευρώ), Γερμανία
(882 χι. Ευρώ), Πορτογαλία (328 χιλ. ευρώ) και επιστροφές από Γαλλία (232 χιλ. ευρώ).
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