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Αύξηση κατανάλωσης οίνου στην Ισπανία το 2018 

Η κατανάλωση οίνου στην Ισπανία αυξήθηκε κατά 0,7% το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος 

έτους και οι δαπάνες αυξήθηκαν κατά 2,7% συγκριτικά με το προηγούμενο έτος. 

Οι Ισπανοί κατανάλωσαν 89 εκ. λίτρα κρασιού μεταξύ Ιανουαρίου και Μαρτίου 2018. Αυτό 

αντιπροσωπεύει ελαφρά αύξηση, της τάξης του 0,7%, συγκριτικά με το ίδιο τρίμηνο του 

2017. Ωστόσο, τους μήνες αυτούς οι Ισπανοί δαπάνησαν για τον όγκο οίνου, περισσότερα 

από 7 εκ. ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι οι δαπάνες για την κατανάλωση κρασιού αυξήθηκαν 

κατά 2,7%, δηλαδή έφθασαν τα 237 εκ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2018 σε σχέση με το 

2017. Ο λόγος για τον οποίο οι Ισπανοί ξόδεψαν περισσότερο για να καταναλώσουν 

παρόμοια ποσότητα κρασιού, δεν είναι άλλος παρά επειδή επέλεξαν οίνους καλύτερης 

ποιότητας και, συνεπώς, υψηλότερης προστιθέμενης αξίας. 

Αυτό υποδηλώνεται από τα τελευταία στοιχεία που δημοσίευσε το ισπανικό Υπουργείο 

Γεωργίας, Αλιείας και Τροφίμων, τα οποία ανέλυσε το Ισπανικό Παρατηρητήριο της 

Αγοράς Οίνου (OeMv). Σύμφωνα με την ανάλυση αυτή, η αύξηση των δαπανών οφείλεται 

σε υψηλότερη κατανάλωση οίνων με γεωγραφική ένδειξη (ΠΓΕ). Ο χαρακτηρισμός αυτός 

υποδηλώνει ότι η σύνδεση αυτής της κατηγορίας οίνου με το έδαφος πραγματοποιείται σε 

τουλάχιστον μία από τις φάσεις παραγωγής, μετατροπής ή επεξεργασίας. Ενώ στην 

περίπτωση της προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης (ΠΟΠ) που συνδέεται με τη γη, 

όπου παράγεται ο οίνος, πρέπει να εμφανίζεται σε όλες τις ανωτέρω φάσεις. 

Συνεπώς, και οι δύο κατηγορίες οίνων ΠΓΕ και ΠΟΠ - που είναι οι δύο μεγαλύτερες 

κατηγορίες στην Ισπανία - καταγράφουν ελαφρά μείωση της κατανάλωσης, αλλά αύξηση 

της αξίας τους. Ακόμη, οι οίνοι με γεωγραφική ένδειξη έχουν ενισχύσει τις πωλήσεις τους 

με αύξηση κατά 60% σε όγκο κατανάλωσης και 75% σε αξία, αφού η τιμή τους αυξήθηκε 

κατά 8%. Το Παρατηρητήριο έχει δηλώσει ότι η αύξηση των τιμών δεν έχει μειώσει την 

κατανάλωση κρασιού, αντιθέτως, έχει αυξήσει την κατανάλωση των οίνων ΠΟΠ και των 

αφρώδη οίνων τύπου cava, των οποίων η κατανάλωση έχει μειωθεί κατά 13,6% σε όγκο 

και έχει αυξηθεί κατά 6% στις δαπάνες. 

Ακόμη, κατά το πρώτο τρίμηνο 2018, η μπύρα παρέμεινε το αγαπημένο ποτό των 

ισπανικών νοικοκυριών, με κατανάλωση 176,55 εκ. λίτρων και αύξηση έως και 1,5%. Στην 

περίπτωση αυτή, σημειώθηκε επίσης αύξηση της μπύρας κατά 2,3% σε ετήσια βάση, 

φθάνοντας την τιμή των 1,25 ευρώ ανά λίτρο, τα οποία, επίσης, δεν επηρέασαν αρνητικά 

την κατανάλωση. 
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Τα στοιχεία του πρώτου τριμήνου για τα ποτά που λαμβάνουν οι Ισπανοί, δείχνουν επίσης 

ότι η κατανάλωση μηλίτη αυξήθηκε κατά 8% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Σύμφωνα 

με τα ετήσια στοιχεία σχετικά με την κατανάλωση τροφίμων στην Ισπανία το 2017, ο 

μηλίτης είναι μαζί με τα οινοπνευματώδη ποτά το είδος που καταναλώνουν οι Ισπανοί 

περισσότερο εκτός σπιτιού παρά εντός. Τέλος, με τα οινοπνευματώδη ποτά συνέβη το 

αντίθετο από ότι με το κρασί: το πρώτο τρίμηνο τρέχοντος έτους, η κατανάλωση αυξήθηκε 

ελαφρώς -0,8% στα 7,7 εκατομμύρια λίτρα-, αλλά κατέγραψε πτώση στις δαπάνες, κατά 1, 

7%, έως 78,2 εκ. ευρώ, μεταξύ Ιανουαρίου και Μαρτίου 2018. 

 


