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Παγκόζμια παπαγωγή οίνος καηά ηο 2019 

 

Γεκνζηεύζεθε ε έθζεζε ηνπ Γηεζλνύο Οξγαληζκνύ Ακπέινπ θαη Οίλνπ (Organisation 

Internationale de la Vigne et du Vin – ΟΗV) γηα ηελ παγθόζκηα παξαγσγή νίλνπ γηα ην 2019. 

Α. Δξέλιξη επιθάνειαρ αμπελοκαλλιεπγειών παγκοζμίωρ 

ύκθσλα κε ηελ έθζεζε ηνπ OIV, ην 2019 ε επηθάλεηα ησλ ακπεινθαιιηεξγεηώλ 

παγθνζκίσο αλήιζε ζε 7,4 εκ. εκηάπια. Ζ ζπλνιηθή έθηαζε ησλ ακπειώλσλ εκθαλίδεη κηα 

ζηαθεποποίηζη από ην 2016, κεηά ηελ πηώζε πνπ πξνθιήζεθε από ηε ζεκαληηθή κείσζε ησλ 

εθηάζεσλ ζε ρώξεο όπσο ε Κίλα, ε Σνπξθία, ην Ηξάλ, νη ΖΠΑ θαη ε Πνξηνγαιία. Ζ ζηαζεξνπνίεζε 

πνπ παξαηεξείηαη, σζηόζν, θξύβεη εηεξόθιηηεο εμειίμεηο ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηνπ θόζκνπ.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε παξαηεξείηαη ζηαζεξόηεηα ησλ επηθαλεηώλ 

ακπεινθαιιηεξγεηώλ γηα πέκπην ζπλερέο έηνο, ζηα 3,2 εθ. εθηάξηα. ε επίπεδν θ-κ, ηα πην 

πξόζθαηα δηαζέζηκα ζηνηρεία γηα ην 2019 δείρλνπλ αύμεζε ηεο έθηαζεο ησλ ακπειώλσλ ζηε 

Γαιιία (794 ρηι. εθηάξηα), ηελ Ηηαιία (708 ρηι. εθηάξηα), ηελ Πνξηνγαιία (195 ρηι. εθηάξηα) θαη ηε 

Βνπιγαξία (67 ρηι. εθηάξηα). Αληίζεηα, ε επηθάλεηα ησλ ακπειώλσλ ζηελ Ηζπαλία (966 ρηι. 

εθηάξηα) πνπ θαηέρεη ηελ πξώηε ζέζε παγθνζκίσο, ηελ Οπγγαξία (69 ρηι. εθηάξηα) θαη ηελ 

Απζηξία (48 ρηι. εθηάξηα), κεηώζεθε ειαθξά ζε ζρέζε κε ην 2018. Σέινο, ζηαζεξνπνίεζε 

παξαηεξήζεθε ζηε Ρνπκαλία (191 ρηι. εθηάξηα) θαη ζηε Γεξκαλία (103 ρηι. εθηάξηα). 

ηελ Δλλάδα, ε έθηαζε ησλ ακπειώλσλ παξνπζηάδεη κία ζηαζεξόηεηα ηα ηειεπηαία 3 έηε, 

ζηα 106 ρηι. εθηάξηα, θαηέρνληαο ην 1,4% ηεο παγθόζκηαο επηθάλεηαο ακπειώλσλ. 

ηνλ ππόινηπν θόζκν, ε Κίλα πνπ θαηέρεη ηε δεύηεξε ζέζε παγθνζκίσο βάζεη έθηαζεο 

κεηά ηελ Ηζπαλία, θαηαγξάθεη κείσζε ησλ ακπειώλσλ ηεο (855 ρηι. εθηάξηα), όπσο ζπκβαίλεη θαη 

ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο (408 ρηι. εθηάξηα), όπνπ ε ζπλνιηθή επηθάλεηα ησλ ακπειώλσλ κεηώλεηαη 

ζηαζεξά από ην 2014. Ζ Σνπξθία, ν πέκπηνο ακπειώλαο ζηνλ θόζκν, είδε ην κέγεζνο ηεο έθηαζεο 

ησλ ακπειώλσλ ηεο λα κεηώλεηαη γηα άιιε κηα θνξά ην 2019 θαηά 12,3 ρηι. εθηάξηα, ζε ζπλνιηθή 

επηθάλεηα 436 ρηι. εθηαξίσλ. Οκνίσο, κεηώζεηο ησλ εθηάζεσλ ζεκεηώζεθαλ ζηνπο ακπειώλεο ηεο 

Αξγεληηλήο (215 ρηι. εθηάξηα), ηεο Χηιήο θαη ηεο Βξαδηιίαο. ηε Νόηην Αθξηθή, κεηά από ηξία 

ζπλερή έηε μεξαζίαο πνπ επεξέαζαλ έληνλα ηνλ ακπεινπξγηθό ηνκέα, ε έθηαζε ησλ ακπειώλσλ 

παξέκεηλε ζηαζεξή ζε ζρέζε κε ην 2018, ζηα 128 ρηι. εθηάξηα. Σέινο, ζηελ Απζηξαιία ε έθηαζε 

ησλ ακπειώλσλ παξέκεηλε ζηαζεξή ζηα 146 ρηι. εθηάξηα, ελώ ζηε Νέα Εειαλδία ε επηθάλεηα 

απμήζεθε θαηά 1,6% θζάλνληαο ζην ξεθόξ ησλ 39 ρηι. εθηαξίσλ. 

Β. Παγκόζμια παπαγωγή οίνος 

Ζ παγθόζκηα παξαγσγή νίλνπ ην 2019 εθηηκάηαη όηη αλήιζε ζε 259,0 εκ. εκαηόλιηπα, 

ζεκεηώλνληαο απόηομη μείωζη καηά 35 εκ. εκαηόλιηπα (-11,5%) ζε ζρέζε κε ηνλ εμαηξεηηθά 

πςειό όγθν πνπ θαηαγξάθεθε ην 2018. πλνιηθά, κεηά από δύν εμαηξεηηθά αζηαζείο ζπλερόκελεο 

ρξνληέο, ην 2019 ε παγθόζκηα παξαγσγή νίλνπ θαίλεηαη λα επαλέξρεηαη ζηα κέζα επίπεδα.  

ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ε παξαγσγή ην 2019 εθηηκάηαη ζηα 156 εθ. εθαηόιηηξα, πνπ 

αληηζηνηρεί ζε ζεκαληηθή πηώζε θαηά 14,4% ζε ζύγθξηζε κε ην 2018 (-26,7 εθ. εθαηόιηηξα). Οη 

επηδόζεηο απηέο νθείινληαη θπξίσο ζηηο δπζκελείο θαηξηθέο ζπλζήθεο (παγεηόο ηελ άλνημε, ραιάδη, 
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μεξαζία θαη ππεξβνιηθά πςειέο ζεξκνθξαζίεο) ζηηο θύξηεο ρώξεο παξαγσγνύο ηεο Δ.Δ., ζε 

αληίζεζε κε ην 2018 όπνπ επηθξάηεζαλ εμαηξεηηθά επλντθέο ζπλζήθεο.  

ε επίπεδν θ-κ, ε Ηηαιία (47,5 εθ. εθαηόιηηξα), ε Γαιιία (42,1 εθ. εθαηόιηηξα) θαη ε 

Ηζπαλία (33,5 εθ. εθαηόιηηξα), νη νπνίεο καδί αληηπξνζσπεύνπλ ην 48% ηεο παγθόζκηαο παξαγσγήο 

νίλνπ ην 2019, ζεκείσζαλ απόηνκε κείσζε ηεο παξαγσγήο ηνπο ζε ζρέζε κε ην 2018 θαηά 7,3 εθ. 

εθαηόιηηξα (-13%), 7,1 εθ. εθαηόιηηξα (-15% ), θαη 11,4 εθ. εθαηόιηηξα (-25%) αληηζηνίρσο. 

Μεηώζεηο ζηελ παξαγσγή ζεκείσζαλ επίζεο ε Γεξκαλία, ε Ρνπκαλία, ε Απζηξία θαη ε Οπγγαξία. 

Ζ κόλε ρώξα ζηελ Δ.Δ. πνπ ην 2019 ζεκείσζε αύμεζε ζηελ παξαγσγή νίλνπ ηεο είλαη ε 

Πνξηνγαιία κε 6,7 εθ. εθαηόιηηξα (+10% ζε ζρέζε κε ην 2018). Απηή ε αύμεζε ηνπ όγθνπ είλαη ην 

ζπλδπαζκέλν απνηέιεζκα ησλ επλντθώλ θαηξηθώλ ζπλζεθώλ αθελόο θαη ηνπ γεγνλόηνο όηη ε 

παξαγσγή ηεο ρώξαο ην 2018 ήηαλ ζρεηηθά ρακειή (ζε ζύγθξηζε κε ηηο ππόινηπεο ρώξεο ηεο ΔΔ) 

αθεηέξνπ. 

Όζνλ αθνξά ηελ παξαγσγή ηεο Δλλάδαρ, απηή θαηέγξαςε κείσζε θαηά 8% ζε ζρέζε κε ην 

2018 θαη δηακνξθώζεθε ζε 1,9 εθ. εθαηόιηηξα, αληηπξνζσπεύνληαο ην 0,8% ηεο παγθόζκηαο 

παξαγσγήο νίλνπ. 

ηνλ ππόινηπν θόζκν, ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία γηα ηελ Κίλα δείρλνπλ κηα εθηηκώκελε 

παξαγσγή 8,3 εθ. εθαηόιηηξσλ ην 2019, κεησκέλε θαηά 10% ζε ζρέζε κε ην ήδε ρακειό επίπεδν 

παξαγσγήο ηνπ 2018. Ζ παξαγσγή θξαζηνύ ζηηο ΖΠΑ εθηηκάηαη ζε 24,3 εθ. εθαηόιηηξα, κεησκέλε 

θαηά 2%. ηε Νόηην Ακεξηθή, ε ζπλνιηθή ηάζε ζηελ παξαγσγή νίλνπ ην 2019 είλαη πησηηθή ζε 

ζρέζε κε ην 2018, κε ηελ παξαγσγή ζε Αξγεληηλή, Χηιή θαη θπξίσο ηε Βξαδηιία λα ζεκεηώλεη 

κείσζε. ηε Νόηην Αθξηθή, ε παξαγσγή ηνπ 2019 αλήιζε ζε 9,7 εθ. εθαηόιηηξα, απμεκέλε θαηά 

3% ζε ζρέζε κε ηνλ ρακειό όγθν πνπ θαηαγξάθεθε ην 2018. Όζνλ αθνξά ηελ Απζηξαιία, ε 

παξαγσγή νίλνπ ζεκεηώλεη κείσζε γηα δεύηεξε ζπλερόκελε ρξνληά, θηάλνληαο ηα 12,0 εθ. 

εθαηόιηηξα ην 2019 (-6% ζε ζρέζε κε ην 2018), ελώ θαη ζηε Νέα Εειαλδία, ε παξαγσγή αλήιζε ζε 

3,0 εθ. εθαηόιηηξα ην 2019, έρνληαο κεησζεί ειαθξά θαηά 1% ζε ζρέζε κε ην 2018. 

Γ. Παγκόζμια καηανάλωζη οίνος 

Ζ παγθόζκηα θαηαλάισζε νίλνπ εθηηκάηαη όηη αλήιζε ζε 244 εκ. εκαηόλιηπα, 

ζεκεηώλνληαο οπιακή αύξηζη 0,1% ζε ζύγθξηζε κε ην 2018. Μεηά ηελ ειαθξά κείσζε ηεο 

παγθόζκηαο θαηαλάισζεο νίλνπ ην 2018, θπξίσο ιόγσ ησλ αξλεηηθώλ ξπζκώλ αλάπηπμεο ζηελ 

Κίλα, ηε Ρσζία θαη ηελ Αξγεληηλή, θαζώο θαη ζε νξηζκέλεο ζεκαληηθέο ρώξεο ηεο Δ.Δ. όπσο ηε 

Γαιιία, ηελ Ηηαιία θαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ην 2019 ε ηάζε θαίλεηαη λα έρεη αληηζηξαθεί.  

Οη ΖΠΑ δηαηεξνύλ ηελ πξώηε ζέζε σο ε ρώξα κε ηελ πςειόηεξε θαηαλάισζε 

παγθνζκίσο, θηάλνληαο ζε επίπεδα θαηαλάισζεο ξεθόξ ύςνπο 33,0 εθ. εθαηόιηηξσλ. ύκθσλα κε 

απηήλ ηελ εθηίκεζε, ε εζσηεξηθή δήηεζε έρεη απμεζεί θαηά 1,8% ζε ζρέζε κε ην 2018 

Ζ θαηαλάισζε νίλσλ ζηελ Δ.Δ., ε νπνία αληηπξνζσπεύεη ην 53% ηεο παγθόζκηαο 

θαηαλάισζεο, δηακνξθώζεθε ζην επίπεδν ησλ ηειεπηαίσλ εηώλ, ήηνη ζε πεξίπνπ 128 εθ. 

εθαηόιηηξα. ε επίπεδν ρσξώλ, ε Γαιιία παξνπζηάδεη ηελ πςειόηεξε θαηαλάισζε (26,5 εθ. 

εθαηόιηηξα) αλ θαη ειαθξώο κεησκέλε (-0,6%) ζε ζρέζε κε ην 2018 θαη αθνινπζνύλ ε Ηηαιία (22,6 

εθ. εθαηόιηηξα, +0,9%), ε Γεξκαλία (20,4 εθ. εθαηόιηηξα, +2%), ην Ζλσκέλν Βαζίιεην (13 εθ. 

εθαηόιηηξα, +1%) θαη ε Ηζπαλία (11,1 εθ. εθαηόιηηξα, +2,3%). 

Ζ θαηαλάισζε νίλσλ ζηελ Κίλα, ε νπνία θαηέρεη ηελ 5
ε
 ζέζε παγθνζκίσο, εθηηκάηαη όηη 

αλήιζε ζε 17,8 εθ. εθαηόιηηξα, παξνπζηάδνληαο πηώζε 3,3% ζε ζρέζε κε ην 2018. Αληίζεηα 

αύμεζε θαηέγξαςε ε θαηαλάισζε ζηε Ρσζία (8
ε
 ζέζε παγθνζκίσο, 10 εθ. εθαηόιηηξα, +0,9%), 

θαζώο θαη ζηελ Αξγεληηλή (9
ε
 ζέζε, 8,5 εθ. εθαηόιηηξα, +1,3%). ηελ Απζηξαιία, ε νπνία θαηέρεη 

ηε 10
ε
 ζέζε παγθνζκίσο σο πξνο ηελ θαηαλάισζε, ε θαηαλάισζε νίλσλ ην 2019 εθηηκάηαη ζε 5,9 

εθ. εθαηόιηηξα, επίπεδν παξόκνην κε εθείλα ηνπ 2017 θαη 2018. 
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ηελ Δλλάδα, ζύκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ OIV, ε θαηαλάισζε νίλσλ ην 2019 

δηακνξθώζεθε ζε 2 εθ. εθαηόιηηξα, έρνληαο θαηαγξάςεη ζεκαληηθή πηώζε ηεο ηάμεο ηνπ 8,7% θαη 

θαηαηάζζνληαο ηε ρώξα καο ζηελ 25
ε
 ζέζε παγθνζκίσο. 

Γ. Γιεθνείρ εμποπικέρ ζςναλλαγέρ οίνος 

Σν 2019, νη παγθόζκηεο εμαγσγέο νίλσλ (ην άζξνηζκα ησλ εμαγσγώλ όισλ ησλ ρσξώλ) 

εθηηκώληαη ζε 105,8 εθ. εθαηόιηηξα ζε όγθν θαη 31,8 δηζ. επξώ ζε αμία, έρνληαο θαηαγξάςεη 

αύμεζε θαηά 1,7% θαη 0,9% αληηζηνίρσο ζε ζρέζε κε ην 2018.  

Από άπνςε αμίαο, ε Γαιιία δηαηήξεζε ηελ πξώηε ζέζε σο ν ζεκαληηθόηεξνο παγθόζκηνο 

εμαγσγέαο, κε εμαγσγέο αμίαο 9,8 δηζ. επξώ ην 2019. Σηο κεγαιύηεξεο απμήζεηο ζηελ αμία ησλ 

εμαγσγώλ θαηαγξάθνπλ κεγάιεο ρώξεο εμαγσγήο όπσο ε Γαιιία (+425 εθαη. επξώ), ε Ηηαιία 

(+211 εθαη. επξώ) θαη ε Νέα Εειαλδία (+84 εθαη. επξώ). Αληίζεηα, ηηο κεγαιύηεξεο κεηώζεηο 

παξνπζηάδνπλ ε Ηζπαλία (-234 εθαη. επξώ) θαη ε Νόηηνο Αθξηθή (-73 εθαη. επξώ).  

Από άπνςε όγθνπ, ην 2019 ζην δηεζλέο εκπόξην νίλνπ θπξηάξρεζαλ ηξεηο επξσπατθέο 

ρώξεο, ε Ηηαιία, ε Ηζπαλία θαη ε Γαιιία, νη νπνίεο εμήγαγαλ αζξνηζηηθά 57,1 εθ. εθαηόιηηξα, 

αληηπξνζσπεύνληαο ην 54% ηεο παγθόζκηαο αγνξάο. 

Όζνλ αθνξά ηηο εηζαγσγέο νίλσλ, ην 2019 νη ηξεηο πξώηνη εηζαγσγείο από άπνςε όγθνπ 

ήηαλ ε Γεξκαλία, ην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη νη ΖΠΑ, νη νπνίεο αζξνηζηηθά εηζήγαγαλ 40,4 εθ. 

εθαηόιηηξα πνπ αληηζηνηρνύλ ζην 38% ηνπ ζπλόινπ παγθνζκίσο. ε αμία, νη ηξεηο απηέο ρώξεο 

αληηπξνζσπεύνπλ ην 39% ησλ παγθόζκησλ εηζαγσγώλ θξαζηνύ, θζάλνληαο ηα 11,9 δηζ. επξώ.  

Ο ζεκαληηθόηεξνο εηζαγσγέαο παγθνζκίσο ην 2019 εμαθνινπζεί λα είλαη ε Γεξκαλία κε 

14,6 εθ. εθαηόιηηξα, παξά ηε κηθξή κείσζε ηνπ όγθνπ ησλ εηζαγσγώλ θαηά 0,6% ζε ζύγθξηζε κε 

ην 2018. Ζ Κίλα θαηέγξαςε γηα δεύηεξε ζπλερόκελε ρξνληά ζεκαληηθή κείσζε θαηά 11% σο πξνο 

ηνλ όγθν θαη 9,7% σο πξνο ηελ αμία, θηάλνληαο ηα 6,1 εθ. εθαηόιηηξα θαη 2,1 δηζ. επξώ.  

Αλά θαηεγνξία νηληθνύ πξντόληνο, νη εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο εκθηαισκέλσλ νίλσλ (< 2 

ιίηξσλ) αληηπξνζώπεπαλ ην 53% ηνπ όγθνπ ζπλαιιαγώλ παγθνζκίσο ην 2019. Μεηαμύ ησλ 

κεγαιύηεξσλ ρσξώλ εμαγσγήο, ην κεξίδην ησλ εμαγσγώλ εκθηαισκέλσλ νίλσλ σο πξνο ηνλ όγθν 

ήηαλ πνιύ πςειό ζηε Γαιιία (71%), ηε Γεξκαλία (74%), ηελ Πνξηνγαιία (80%) θαη ηελ 

Αξγεληηλή (67%). Σν 2019, νη εκθηαισκέλνη νίλνη απνηεινύζαλ ην 70% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ησλ 

εμαγόκελσλ νίλσλ παγθνζκίσο. 

εκαληηθή αύμεζε ζπλέρηζαλ λα θαηαγξάθνπλ νη εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο αθξώδνπο νίλνπ 

ην 2019, ηόζν ζε όγθν (+2,5%) όζν θαη ζε αμία (+4,9%). Ο αθξώδεο νίλνο θαηαιακβάλεη 

ζεκαληηθό κεξίδην ησλ εμαγσγώλ σο πξνο ηνλ όγθν ζηελ Ηηαιία, ηε Γαιιία θαη ηελ Ηζπαλία (19%, 

14% θαη 9% αληίζηνηρα). ε παγθόζκην επίπεδν, νη αθξώδεηο νίλνη αληηπξνζσπεύνπλ ην 9% ζε 

όγθν θαη ην 21% ζε αμία ησλ παγθόζκησλ εμαγσγώλ νίλσλ.  

Σέινο, νη εμαγσγέο ρύδελ νίλνπ (> 10 ιίηξα) ην 2019 παξνπζίαζαλ αύμεζε σο πξνο ηνλ 

όγθν (+4,9%), αιιά απόηνκε κείσζε σο πξνο ηελ αμία (-6,6%). 

Δ. Ππώηερ εκηιμήζειρ ζςγκομιδήρ 2020 ζηο Νόηιο Ημιζθαίπιο 

Οη πξώηεο εθηηκήζεηο γηα ηελ παξαγσγή νίλνπ ηνπ λνηίνπ εκηζθαηξίνπ ην 2020 (πξνβιέςεηο 

γηα ηε ζνδεηά ηνπ 2020 ζην βόξεην εκηζθαίξην δελ είλαη αθόκα εθηθηέο) εκθαλίδνπλ ρακεινύο 

αλακελόκελνπο όγθνπο γηα ηελ πιεηνλόηεηα ησλ ρσξώλ, κε εμαίξεζε ηε Νόηην Αθξηθή θαη ηελ 

Οπξνπγνπάε. ηελ Αξγεληηλή, ε παξαγσγή εθηηκάηαη όηη είλαη 11,6 εθ. εθαηόιηηξα (-11%), ζηε 

Χηιή 10,5 εθ. εθαηόιηηξα (-12%) θαη ζηε Βξαδηιία 2,0 εθ. εθαηόιηηξα (-1%), ελώ ζηελ 

Οπξνπγνπάε 0,65 εθ. εθαηόιηηξα (+11%). Ζ Νόηηνο Αθξηθή θαίλεηαη λα ζπλερίδεη ηελ πνξεία 

αλάθακςεο από ηελ μεξαζία θαη αλακέλεη αύμεζε 5% ηεο παξαγσγήο ηεο ζε ζρέζε κε πέξπζη, 

θηάλνληαο ηα 10,2 εθ. εθαηόιηηξα. Ζ Απζηξαιία αλακέλεη ρακειόηεξν επίπεδν παξαγσγήο ην 2020 

ζηα 11,5 εθ. εθαηόιηηξα (-4%) ιόγσ μεξαζίαο θαη ησλ ππξθαγηώλ πνπ έπιεμαλ ηε ρώξα, ελώ ζηε 
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Νέα Εειαλδία νη πξνζδνθίεο γηα ηελ παξαγσγή θπκαίλνληαη ζηα επίπεδα ηνπ 2019 ή ειαθξώο 

ρακειόηεξα.  

Σ. Ανηίκηςπορ ηος Covid-19 ζηον αμπελοοινικό ηομέα 

ύκθσλα κε ηνλ OIV, ζε απηό ην πξώηκν ζηάδην, νη δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο θαη ηα 

ζηαηηζηηθά ζηνηρεία δελ επαξθνύλ γηα λα επηηξέςνπλ αθξηβείο πξνβιέςεηο γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ 

ακπεινπξγηθνύ ηνκέα ζην κέιινλ. Ωζηόζν, ράξε ζηε κόληκε επαθή κε ηα θξάηε κέιε ηνπ 

Οξγαληζκνύ, ν OIV έρεη νξηζκέλεο πνηνηηθέο πιεξνθνξίεο ζηε δηάζεζή ηνπ. Σα ζηνηρεία πνπ 

δίλνπλ ηα θξάηε κέιε αληηθαηνπηξίδνπλ κηα ξηδηθή αιιαγή κεηαμύ ησλ θαλαιηώλ δηαλνκήο. 

πλνιηθά, αλακέλεηαη κείσζε ηεο θαηαλάισζεο, κείσζε ησλ κέζσλ ηηκώλ θαη ζπλεπώο κείσζε ηεο 

ζπλνιηθήο αμίαο ησλ πσιήζεσλ, ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ θαη ηειηθά ησλ θεξδώλ ησλ νηλνπνηείσλ.  

Όζνλ αθνξά ηηο εμαγσγέο, ε ύθεζε πνπ αλακέλεηαη ζηηο πεξηζζόηεξεο νηθνλνκίεο δελ 

επηηξέπεη λα ππάξρνπλ ηδηαίηεξεο πξνζδνθίεο. Οη εκπνξηθέο ξνέο ελδέρεηαη λα αλαθάκςνπλ καδί κε 

ηελ νηθνλνκία, αιιά δελ απνθιείεηαη λα πξνθύςνπλ νξηζκέλεο κόληκεο αιιαγέο. 

Ζ έθζεζε ηνπ OIV ζρεηηθά κε ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε ηνπ ακπειννηληθνύ ηνκέα 

παγθνζκίσο έρεη αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Οξγαληζκνύ θαη ζπγθεθξηκέλα ζην ζύλδεζκν 

http://www.oiv.int/en/oiv-life/current-situation-of-the-vitivinicultural-sector-at-a-global-level. 
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