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  Οι εισαγωγές οίνου στην Ελλάδα μειώθηκαν ως προς τους όγκους και παρέμειναν σταθερές ως
προς την αξία
  

Τα στατιστικά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ όσον αφορά τις εισαγωγές οίνων από ΕΕ και Τρίτες
Χώρες επεξεργάστηκε η ΚΕΟΣΟΕ, ώστε ν’ απεικονιστούν τα μακροοικονομικά μεγέθη που
επηρεάζουν την αμπελοοινική οικονομία της χώρας.

      

  

Παρά την ισχύ των capital controls, ανεπαίσθητη ήταν η μεταβολή σε αξία των εισαγωγών
οίνου το 2015, έναντι του 2014, αφού η αξία εισαγωγών το 2015 αυξήθηκε κατά 0,63% όσον
αφορά τις εισαγωγές από την ΕΕ (28.540.996 €/2014 – 28.721.225 €/2015), ενώ μεγαλύτερη
μεταβολή παρουσίασαν οι εισαγωγές από Τρίτες Χώρες κατά +3,54% (866.010 € /2014 –
896.665 €/2015).

  

Αντίθετα αισθητή μείωση δείχνουν οι όγκοι εισαγωγών από ΕΕ αφού παρουσιάζουν μείωση
κατά 16,25% (146.982 HL /2014 – 123.104 HL /2015), ενώ από Τρίτες Χώρες η μείωση
ανέρχεται στο 21,12% (2.282 HL /2014 – 1.800 HL /2015).

  

Ο συνδυασμός των μεταβολών αυτών παραπέμπει στην αύξηση της μέσης τιμής μονάδας
ανά λίτρο (ΜΤΜ) εισαγόμενου οίνου γεγονός που επαληθεύεται και από την επεξεργασία
των δεδομένων. Η ΜΤΜ/lt εμφανίζει σημαντική αύξηση (20,1%) και για τις εισαγωγές οίνων
από ΕΕ (1,94 €/ lt /2014 – 2,33 €/ lt /2015), αλλά και για τις εισαγωγές οίνων από Τρίτες
Χώρες (27,04%) γεγονός που υποδηλώνει ότι η σύνθεση των εισαγωγών μεταβάλλεται με
την πάροδο του χρόνου υπέρ των εμφιαλωμένων οίνων έναντι των χύμα (3,92 €/ HL /2014 –
4,98 €/ HL /2015).

  

Η συντριπτική πλειοψηφία των εισαγωγών οίνου στην Ελλάδα πραγματοποιείται από 4
χώρες, την Γαλλία (η οποία το 2015 ξεπέρασε την Ιταλία ως προς την αξία εισαγωγών
οίνων αλλά όχι τον όγκο στη χώρα μας), την Ιταλία, την Γερμανία και την Ισπανία.
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Εντύπωση προκαλεί από τους αναλυτικούς πίνακες που ακολουθούν η αύξηση της αξίας των
γαλλικών εισαγωγών κατά 12,71% και η αντίστοιχη μείωση των ποσοτήτων κατά 38,58%
που έχει σαν συνέπεια την αύξηση της μέσης τιμής ανά εισαγόμενο λίτρο οίνου κατά 83,5%
(9,69 €/ lt /2014 – 17,77 €/ lt /2015) γεγονός που σηματοδοτεί την εισαγωγή σχετικά
ακριβότερων οίνων από την χώρα αυτή.

  

Από την ιταλική αγορά οι εισαγωγές χαρακτηρίζονται από μικρή πτώση σε αξία (-4,02%) και
αντίστοιχη σε ποσότητα (-4,93%), ενώ η ΜΤΜ παραμένει σχεδόν σταθερή (+0,95%) με ΜΤΜ
το 2014 στα 1,31 €/lt  έναντι 1,32 €/lt  το 2015 γεγονός που υποδηλώνει εισαγόμενους οίνους
σε μορφή χύμα.

  

Μεγάλη πτώση εμφανίζεται στις εισαγωγές οίνων από την Γερμανία σε αξία (-21,6%) και σε
ποσότητα (-20,71%), αλλά και όσον αφορά την ΜΤΜ (-1,12%).

  

Σημαντική αύξηση της ΜΤΜ παρουσιάζεται στις εισαγωγές από Ισπανία κατά 68,02% (0,61
€/ lt /2014 – 1,02 €/ lt /2015) αφού οι κατ’ αξία εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 20,8%, οι
εισαγόμενες ποσότητες μειώθηκαν κατά 28,15%.

  

Εντύπωση προκαλεί η εικόνα των εισαγωγών από τη γείτονα χώρα τη Βουλγαρία, γεγονός
που μας υποχρεώνει να υπενθυμίσουμε ότι τα στοιχεία είναι προσωρινά.

  

Ενώ το 2013 οι εισαγωγές έκαναν ρεκόρ σε ποσότητα και αξία (1.258.986 €/2.620.313 HL)
το 2015 ανήλθαν σε 92.763 € σε αξία και σε 151.572 HL σε ποσότητα με αντίστοιχα μεγέθη
το 2014 στα 268.659 € και 463.096 HL, μεγέθη που σε ποσοστό έναντι του 2014 δείχνουν
πτώση κατά 65,47% σε αξία και κατά 67,27% σε ποσότητα. Η ΜΤΜ παραμένει χαμηλή στα
0,61 €/ Lt.

  

Οι υπόλοιπες χώρες της ΕΕ και οι Τρίτες Χώρες δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον,
αφού η αξία και οι εισαγόμενοι όγκοι παραμένουν χαμηλοί.
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ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ
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https://dl.dropboxusercontent.com/u/89039604/EISAGOGES.pdf

