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Το τίμημα της απάτης…

Πρόστιμο 71 εκ. ευρώ!

M

για παράνομη οινοποίηση σταφυλιών τριπλής χρήσης το 2007

ε τον πιο δραματικό τρόπο έρχονται εκ νέου στην
επιφάνεια οι παράνομες πρακτικές κυκλωμάτων στον κλάδο
αλλά και η διαχρονική αδυναμία
των αρχών να τα αντιμετωπίσουν
αποτελεσματικά.
Ήδη, η χώρα μας καλείται να πληρώσει 71 εκ. ευρώ πρόστιμο για παράνομη οινοποίηση σταφυλιών τριπλής χρήσης κατά το 2007, ενώ ανάλογοι καταλογισμοί έχουν υπάρξει
και για άλλες χρονιές. Το πρόστιμο
– μαμούθ επιβλήθηκε με απόφαση
της Διαχειριστικής Επιτροπής Οίνου
στις 22 Μαρτίου.

Για το, διαχρονικό δυστυχώς,
πρόβλημα με τα σταφύλια τριπλής
χρήσης που οδηγούνται παράνομα
στην οινοποίηση, η ΚΕΟΣΟΕ έχει κάνει δεκάδες παραστάσεις τα τελευταία χρόνια στις αρμόδιες υπηρεσίες υποβάλλοντας σχετικές προτάσεις για την αντιμετώπισή του.
Ωστόσο, όπως αποδείχθηκε, ήταν
προτάσεις σε ώτα μη ακουόντων…
Σημειώνεται επίσης ότι οξύτατες
καταγγελίες για το θέμα έκανε παλαιότερα και τώρα και ο πρόεδρος
της Ένωσης Νεμέας Θ. Τσιάνος οι
οποίες μάλιστα έφτασαν και στη
Βουλή με ερωτήσεις βουλευτών μετά τις απειλές που δέχθηκε κατά πά-

για πρακτική αγνώστων.
Σύμφωνα με πληροφορίες που
περιήλθαν στην ΚΕΟΣΟΕ, αυτή τη
χρονική περίοδο, υπάρχει έντονη
δραστηριότητα οινοποιών, που καταφεύγουν σε παράνομες οινοποιήσεις προκειμένου να «νομιμοποιηθεί» η δραστηριότητά τους, παρά το ότι και το ΥΑΑΤ έχει ξεκάθαρη
άποψη για το θέμα αυτό.
Η οινοποίηση σταφυλιών τριπλής
χρήσης, δεν επιφέρει μόνο την επιβολή προστίμων, αλλά και δημιουργεί συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού, αφού τα επιδοτημένα αυτά σταφύλια εισέρχονται στον οινικό τομέα χωρίς να διαθέτουν δικαι-

ώματα φύτευσης. Εξ’ αιτίας της παράνομης διακίνησης αλλά και εξ’ αιτίας του ότι οι αμπελουργοί έχουν
ήδη εισπράξει την επιδότηση των
σταφυλιών τριπλής χρήσης, τα σταφύλια αυτά πωλούνται σε χαμηλές

τιμές, ανταγωνιζόμενα τα σταφύλια που προορίζονται για οινοποίηση και σε πολλές περιπτώσεις οινοποιούνται και παράγουν οίνους
Π.Ο.Π. !!!
Σελ. 4

Προσωρινή νίκη του κλάδου

Δεν πέρασε η επιβολή ΕΦΚ στο κρασί
όπως ήθελε το ΔΝΤ

T

ελικά έμειναν στα χαρτιά τα σχέδια για επιβολή ΕΦΚ στο κρασί, όπως
ζητούσε το ΔΝΤ στο πλαίσιο των
μέτρων της δανειακής σύμβασης
της χώρας.
Η ΚΕΟΣΟΕ αντέδρασε αμέσως,
με παρεμβάσεις εντός και εκτός
Ελλάδας.
Συγκεκριμένα, απέστειλε επιστολή στα συναρμόδια υπουργεία, ενώ στη συνεδρίαση της ομάδας Οίνος της Copa Cogeca και

στην Συμβουλευτική Oμάδα Oίνου στις Bρυξέλλες που συμμετέχει η Commissin, ο διευθυντής της
ΚΕΟΣΟΕ Παρ. Κορδοπάτης παρενέβη προ ημερήσιας διάταξης ζητώντας και εξασφαλίζοντας εντέλει την αμέριστη στήριξη της πρώτης αλλά και την συμπαράσταση
της δεύτερης.
Για το θέμα υπήρξαν και άλλες
αντιδράσεις (ερώτηση στη Βουλή από τη Δημοκρατική Αριστερά,
ανακοίνωση του δημάρχου Νεμέ-

ας κ.λπ.). Στη συνέχεια, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών
Φιλ. Σαχινίδης διαβεβαίωσε κλιμάκιο της ΚΕΟΣΟΕ ότι δεν υπάρχει τέτοια διάταξη στη δανειακή
σύμβαση ούτε έχει ληφθεί σχετική
δέσμευση έναντι της τρόϊκα. Ανάλογες διαβεβαιώσεις έδωσαν το
υπουργείο Αγρ. Ανάπτυξης, απαντώντας στην επιστολή της ΚΕΟΣΟΕ, και ο υφυπουργός Οικονομικών Παντ. Οικονόμου.
Σελ. 3

Του Δημήτρη Βιτάλη για τα Αμπελοοινικά Νέα

Θα χαθούν δεκάδες εκατομμύρια

Βαρύ πλήγμα στον κλάδο

Π

από ενδεχόμενη απελευθέρωση των δικαιωμάτων φύτευσης

αιχνίδι» με τη φωτιά και εντέλει με τα συμφέροντα του
κλάδου και της χώρας αποδεικνύεται ότι είναι το αίτημα για την
κατάργηση των δικαιωμάτων φύτευσης.
Ήδη, σε συνάντηση που διοργάνωσε
πρόσφατα ο ΣΕΟ, το στέλεχος της διεύ-

Kαταστράφηκαν
αμπελοκαλιέργειες

2

σελ.

θυνσης Γεωργίας της Commission Στέργιος Τατάγιας προειδοποίησε ότι σε περίπτωση ενδεχόμενης απελευθέρωσης
τα κονδύλια προώθησης και προβολής
που προβλέπονται στον Εθνικό Φάκελο της ΚΟΑ Οίνου, ενδέχεται να χαθούν
αφού η KOA Oίνου θα μετατραπεί σε
KOA Aμπέλου, οπότε και θα καταβάλο-

Hλεκτρονική
διευκόλυνση των
εξαγωγών σελ. 2

νται μόνο οι άμεσες (στρεμματικές) ενισχύσεις για τα οινάμπελα.
Σημειώνεται ότι για το θέμα βρίσκεται
σε εξέλιξη μια κρίσιμη μάχη στο εσωτερικό της Ε.Ε., και ήδη σταδιακά οι δυνάμεις που τάσσονται κατά της απελευθέρωσης αυξάνονται. Ρητό όχι είναι η ελληνική θέση, που διατύπωσε ο κ. Σκαν-

Aίτια για τον
περονόσπορο
σελ.

4

δαλίδης στην Ε.Ε συμμεριζόμενος την
πρόταση της ΚΕΟΣΟΕ.
Αντίθετα, «ναι» στην απελευθέρωση
λέει ο ΣΕΟ, παραβλέποντας ή αγνοώντας
τις δραματικές συνέπειες.
Αναλυτικό άρθρο για το θέμα, στη
σελ. 5, του διευθυντή της ΚΕΟΣΟΕ Παρ.
Κορδοπάτη.

Το κρασί σε όλο
τον κόσμο

6

σελ.

Οινοπνευματικά
σελ.

8

Για καθημερινή και έγκυρη ενημέρωση επισκεφθείτε το site της ΚΕΟΣΟΕ στη διεύθυνση www.keosoe.gr
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Πιστοποίηση οινοποιείων
Καταστράφηκαν
φιλικών προς το περιβάλλον αμπελοκαλλιέργειες

Τ

ην ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την παραγωγή
οίνου προβλέπει το διακρατικό πρόγραμμα SUSTAVINO στο οποίο συμμετέχει η ΚΕΟΣΟΕ.
To SUSTAVINO ελαχιστοποιεί τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις μέσα από την ανάπτυξη, την εφαρμογή και την αξιολόγηση μιας
περιβαλλοντικής στρατηγικής και προτείνει
ένα σύνολο μέτρων, μετά την πιστοποίηση
των οποίων χορηγείται στα οινοποιεία ένα
ειδικό σήμα με τη μορφή ετικέτας EQSW
(Environment Quality Strategy for Wine
Production) σαν κατευθυντήρια γραμμή.
Η ετικέτα EQSW θα εξασφαλίζει ότι τα περιβαλλοντικά πρότυπα και τα μέτρα που
προτείνονται πληρούνται από τα οινοποιεία
που την διαθέτουν. Η πιστοποίηση, θα αυξήσει την ανταγωνιστικότητα των οίνων λόγω της μεγαλύτερης ζήτησης από τους καταναλωτές που απαιτούν την «περιβαλλοντική συνείδηση των προϊόντων».
Με την ετικέτα EQSW στόχο επίσης αποτελεί η αύξηση της ανταγωνιστικότητας
των οινοπαραγωγών της ΕΕ έτσι ώστε να
ανακτηθούν παλαιές αγορές και να κατακτηθούν και νέες στην ΕΕ και παγκοσμίως.
Οι απαιτήσεις της αγοράς για περισσότερο
ευαισθητοποιημένα περιβαλλοντικά προϊ-

όντα είναι δεδομένη. Οι συμμετέχοντες οργανισμοί συμπεριλαμβανομένης και της ΚΕΟΣΟΕ θα κατέχουν τα δικαιώματα της ετικέτας και επομένως ένας μεγάλος αριθμός
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων θα είναι
σε θέση να επωφεληθεί από τις θετικές επιπτώσεις της.
Η κοινοπραξία του SUSTAVINO αποτελείται από συνολικά 13 εταίρους από 8 διαφορετικά κράτη μέλη, μεταξύ των μεγαλυτέρων παραγωγών κρασιού στον κόσμο. Η
κοινοπραξία έχει σχεδιαστεί λαμβάνοντας
υπόψη την τεχνογνωσία που χρειάζεται για
την επίτευξη όλων των στόχων του έργου.
Στο πρόγραμμα συμμετέχουν η Ελλάδα (ΚΕΟΣΟΕ), Ιταλία, Πορτογαλία, Ισπανία, Γαλλία, Γερμανία, Τσεχοσλοβακία. Το Logo του
προγράμματος έχει επιλεχθεί από την ΚΕΟΣΟΕ η οποία έχει συμβάλει τόσο στην έρευνα για την επεξεργασία και αξιοποίηση των
οινοποιητικών αποβλήτων όσο και της επιχειρηματικότητας. Οι εργασίες μέσω συναντήσεων experts ξεκίνησαν στην Γαλλία το
2009 μετά στην Πορτογαλία 2010, στην Γερμανία στις 16 και 17 Φεβρουαρίου 2012. Το
επόμενο διάστημα θα ξεκινήσει η διάχυση
και παρουσίαση του προγράμματος σε όλον
τον κόσμο με την συμμετοχή και της ΚΕΟΣΟE.

Δ

υο από τους σημαντικότερους αμπελώνες της χώρας, της Σαντορίνης και
της Νεμέας επλήγησαν από τη μανία στοιχείων της φύσης, τα ποία επέφεραν σημαντική
ζημιά (πάνω από 50%) και ίσως όχι μόνο για
τη φετινή συγκομιδή.
Ειδικότερα στη Σαντορίνη στις 18/4, από
ανέμους 10-11 μπωφόρ, καταστράφηκαν οι
βλαστοί ενώ προκλήθηκε και αμμοβολή με
σκόνη και ελαφρόπετρα η οποία επέτεινε τις
ζημιές, δημιουργώντας εικόνα «μαυρισμένων» βλαστών, ενώ υπάρχουν φόβοι ότι θα
επηρεάσει την παραγωγή και της επόμενης
χρονιάς.
Ο αμπελώνας σε γενικό επίπεδο βρισκόταν σε προχωρημένο στάδιο ανάπτυξης και
έκπτυξης των καρποφόρων οφθαλμών (βλαστοί 10-30 εκ. πριν την ανθοφορία με εμφανείς μικρούς καρπούς σταφυλιών). Σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η εκτίμηση της επερχόμενης παραγωγής άγγιζε το επίπεδο του
2004 που αποτελούσε σοδειά ρεκόρ (5500
tn για όλο το νησί), η καταστροφή εκτιμάται ότι έχει θέσει εκτός παραγωγής άνω του
50% των αμπελώνων. Ήδη έχει γίνει αναγγελία στον ΕΛΓΑ.
Παρόμοιες ζημιές επήλθαν και στην καλλιέργεια της ντομάτας, ενώ λιγότερες είναι οι
ζημιές στην καλλιέργεια της φάβας.

Νέες ψηφιακές υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο

ΟΠΕΚΕΠΕ στα πλαίσια της συνεχούς
αναβάθμισης των προσφερόμενων
διαδικτυακών υπηρεσιών, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, των δημόσιων και ιδιωτικών δομών που συναλλάσσονται με τον Οργανισμό ξεκινά την παροχή
πέντε(5) νέων ψηφιακών υπηρεσιών:
- Υποβολή αίτησης μεταβίβασης δικαιωμάτων Ενιαίας Ενίσχυσης Έτους 2012.
- Εκτύπωση επικυρωμένων από το ΥπΑΑΤ βεβαιώσεων εγγραφής στο Μητρώο
Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων
και κατά κύριο Επάγγελμα Αγρότη.
- Εκτύπωση βεβαίωσης του ποσού των
αγροτικών επιδοτήσεων για το Έτος
2011.
- Εκτύπωση συνοπτικής Αίτησης Ενιαίας
Ενίσχυσης Έτους 2011.
- Προβολή στατιστικών στοιχείων σχετικά
με το φυτικό και ζωϊκό κεφάλαιο που έχει

δηλωθεί στις Αιτήσεις Ενιαίας Ενίσχυσης
Έτους 2010 (τα στοιχεία δίνονται ανά Περιφέρεια, Περιφερειακή Ενότητα, Καλλιέργεια, Ποικιλία, Είδος Ζώου και Επιλέξιμη Έκταση).
Το σύνολο των υπηρεσιών παρέχονται
από την ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ (www.
opekepe.gr) με κλειδιά πρόσβασης ΑΦΜ
και ΑΜΚΑ ή τα τέσσερα τελευταία ψηφία
ΑΔΤ που έχει δηλωθεί στην Αίτηση Ενιαίας
Ενίσχυσης Έτους 2010. Σύντομα, όπως θα
ενημερωθείτε σχετικά, τα μόνα κλειδιά πρόσβασης σε όλες τις ψηφιακές διαδικτυακές
υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ θα είναι το ΑΦΜ
και το ΑΜΚΑ.
Τονίζεται ότι το σύνολο των νέων προσφερόμενων υπηρεσιών έχει αναπτυχθεί
από την Δ/ση Πληροφορικής του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οποιοδήποτε λειτουργικό πρόβλημα
θα αντιμετωπίζεται το συντομότερο δυνα-

τό και η οποιαδήποτε πρόταση για τη βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών ή παροχής νέων θα είναι ευπρόσδεκτη μέσω των
εντύπων του συνδέσμου
http://www.opekepe.gr/entypo_
erwthmata.asp.
Κλείνοντας σημειώνεται για μια ακόμη φορά ότι η καταληκτική προθεσμία λήψης κωδικού διαδικτυακής κατάθεσης Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης Έτους 2012 είναι η 19/3/2012. Σημειώνεται ότι για την
φετινή χρονιά δεν θα γίνει αποστολή προεκτυπωμένων αιτήσεων και καλούνται όλοι
όσοι υπέβαλαν την προηγούμενη χρονιά
Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης απευθείας στον
ΟΠΕΚΕΠΕ να λάβουν κωδικό. Για αυτή την
κατηγορία των δικαιούχων η καταληκτική
ημερομηνία λήψης κωδικού πρόσβασης και
υποβολής αίτησης είναι η 30/4/2012.

Ένας "δικός μας" άνθρωπος στο τρίτο Στρατηγική συνεργασία
SANTOWINES-TSANTALI
παγκόσμιο σκαλί της ξιφασκίας νέων H
Η
ελληνική ξιφασκία “ψήλωσε”, πρόσφατα το ανάστημά της χάρις στη σπουδαία επιτυχία ενός νεαρού πεισματάρη αθλητή
της. «Δράστης» είναι ο Θοδωρής Νάκης, ο οποίος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νέων κάτω των
20 χρόνων (που έγινε στη Μόσχα), κατέκτησε το
χάλκινο μετάλλιο στο ξίφος ασκήσεως, το παρθενικό μας γενικά στην ιστορία του θεσμού (!).
Ο Θ. Νάκης γιος του τ. υπαλλήλου της ΚΕΟΣΟΕ
Γιάννη Νάκη έδρεψε τους καρπούς μιας πολύχρονης προσπάθειας, που είχαμε τη δυνατότητα
εντός της ΚΕΟΣΟΕ να την παρακολουθήσουμε.
Το μετάλλιο αυτό είναι καρπός μιας επίμονης
κα μεθοδικής προσπάθειας από τον αριστούχο
2ετή φοιτητή της ιατρικής, καθώς τα τρία προηγούμενα χρόνια πλασαριζόταν μέσα στους «32»,
αλλά σκάλωνε εκεί. Αυτή τη φορά, όμως, έκανε
το “κάτι παραπάνω”, για να δικαιώσει έτσι τον
προπονητή του Κώστα Λυμπερόπουλο (με τον
οποίο δουλεύουν τα δύο τελευταία χρόνια μαζί),
ο οποίος είναι βέβαιος ότι «θα μας φέρει κι άλλες
διακρίσεις στο μέλλον».
Εννιά νίκες και δύο ήττες, συνολικά, συνθέ-

σύμπραξη δυο εκ των υγιέστερων εταιριών του ιδιωτικού και συνεταιριστικου οινοποιητικου κλάδου αντίστοιχα, σηματοδοτεί τη νέα εποχή της ελληνικής οινοποιίας
εντός κι εκτός συνόρων. Η SANTOWINES και η
TSANTALI προχώρησαν στη σύναψη στρατηγικής συνεργασίας, δημιουργώντας νέα δεδομένα για την ελληνική οινοποιία.

Προώθηση οίνων σε
αγορές τρίτων χωρών
τουν την πορεία του Νάκη μέχρι το βάθρο. Ο
πρωταθλητής του Αθηναϊκού πέρασε στους
«64» αφού σημείωσε 5-1 νίκες στα προκριματικά και στο δρόμο μέχρι τα ημιτελικά απέκλεισε,
διαδοχικά, τον Πέτρισιτς/Κροατία (15/5), τον (ελληνικής καταγωγής) Δανό, Τσορώνη με 15/6, τον
Λουπερί/Ιταλία (15/8) και τον Λιου/Κίνα (15/11),
για να λυγίσει σε ένα άλλο Ιταλό, τον Γκαρότσο
(8/15), καθώς όπως ομολόγησε με ειλικρίνεια
«πίστευα ότι θα περνούσα στον τελικό, αλλά με
πρόδωσαν οι δυνάμεις μου…».

Δ

ιπλή δυνατότητα παρέχει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στους ενδιαφερόμενους για υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της ΚΟΑ Οίνου και
στη δράση «Προβολή προώθηση οίνων σε
Τρίτες Χώρες», αφού οι δικαιούχοι δύνανται
ή να ανανεώσουν τις προτάσεις τους ένα ακόμη έτος (2012-2013) ή και να υποβάλλουν νέα
πρόταση με την προϋπόθεση ότι σ’ αυτήν δεν
περιλαμβάνουν χώρα στόχο στην οποία εκτέλεσαν πρόγραμμα την προηγούμενη τριετία.

Στη Νεμέα, στις 11/4, από παγετό προκλήθηκαν εκτεταμένες καταστροφές, δεδομένης και της φάσης ανάπτυξης των βλαστών.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις επλήγησαν 20.000
στρέμματα οιναμπέλων και σταφίδων εκ των
οποίων τα 15.000 στρέμματα καταστράφηκαν ολοσχερώς. Η ζημιά στον παραγωγικό
όγκο του Αγιωργήτικου εκτιμάται στο 50%
γεγονός που θα δημιουργήσει προβλήματα στις οινοποιητικές επιχειρήσεις της Νεμέας και ιδιαίτερα στον συνεταιρισμό που παραλαμβάνει τις μεγάλες ποσότητες που διασφαλίζουν την εύρυθμη λειτουργία του.
Ήδη επόπτρια του ΕΛΓΑ επισκέφθηκε τη Νεμέα, ενώ έχει ξεκινήσει και η κατάθεση δηλώσεων για αποζημιώσεις.

Ηλεκτρονική διευκόλυνση
των εξαγωγών

T

η δημιουργία ηλεκτρονικών υπηρεσιών
μιας Στάσης για την διευκόλυνση των διαδικασιών εξαγωγών και εισαγωγών, προβλέπει
νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης. Ειδικότερα, στο νομοσχέδιο προβλέπεται η υποχρεωτική χρήση του Eνιαίου Oλοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ε.Ο.Π.Σ.) μέσω του
Single Window στο οποίο θα γίνεται η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων και δικαιολογητικών από τις επιχειρήσεις, προκειμένου να εκδίδονται από τους συναρμόδιους φορείς βεβαιώσεις, πιστοδοτικές άδειες κ.λπ., με ηλεκτρονική
παραλαβή.
Το Ε.Ο.Π.Σ. θα παρέχει επίσης πληροφόρηση
για τις διαδικασίες εξαγωγών – εισαγωγών, καθώς και θα δύναται να ενημερώνεται με τις μεταβολές αποφάσεων άλλων υπουργείων.
Στο πλαίσιο κατάθεσης του νομοσχεδίου,
προηγήθηκε σχετική συνάντηση της KEOΣOE με
στελέχη του υπουργείου.

Τριμηνιαία έκδοση της ΚΕΟΣΟΕ
***
Ιδιοκτήτης
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΚΕΟΣΟΕ)
***
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Κορδοπάτης
***
Γραφεία:
Λ. ΡΙΑΝΚΟΥΡ 73 115 23 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ: 210 6923102 - 210 6923291
FAX: 210 69 8118
e-mail: keosoe@otenet.gr
http://www.keosoe.gr
***
Επιστολές - Εμβάσματα:
"ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΑ ΝΕΑ"ΚΕΟΣΟΕ
***
Συνδρομή Ετήσια:
Φυσικών Προσώπων:
€ 11,74
Συνεταιριστικών Οργανώσεων:
€ 17,61
Οργανισμών - Ν.Π.Δ.Δ.
€ 17,61
***
* Τα ενυπόγραφα κείμενα εκφράζουν τις απόψεις αυτών
που υπογράφουν
***
Δημιουργικό - Γραφικές Τέχνες "ΕΠΟΨΙΣ"
Ερεχθέως 7, 163 44 Ηλιούπολη
Tηλ. & Fax: 210 9715483
e-mail: epopsis@otenet.gr
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Copa - Cogeca:

Θα βοηθήσουμε την Eλλάδα
όχι στον EΦK

Σ

υνεδρίασε στις Βρυξέλλες (14/2) η
ομάδα Οίνος της Copa-Cogeca με
θέματα τα δικαιώματα φύτευσης,
την ΚΑΠ 2020 και την έκθεση της Commission
για το μέτρο της Προβολής Προώθησης Οίνων.
Προ ημερησίας διάταξης ο Διευθυντής της
ΚΕΟΣΟΕ παρενέβη, ενημερώνοντας την ομάδα επί της πρότασης του ΔΝΤ για επιβολή
ΕΦΚ στους ήσυχους και αφρώδεις οίνους. Ο κ.
Κορδοπάτης αφού ανέπτυξε την επιχειρηματολογία κατά της επιβολής ΕΦΚ στο κρασί, ζήτησε από την ομάδα «Οίνος» την κατάθεση γενικής δήλωσης αντίρρησης της Copa-Cogeca,
σε μια τέτοια προοπτική.
Ο πρόεδρος της ομάδας T. Coste, δήλωσε την συμπαράσταση της Ομάδας στο θέμα αυτό αναφέροντας ότι η Copa-Cogeca θα
κάνει ότι περνάει από το χέρι της για να απο-

φευχθεί τυχόν επιβολή ΕΦΚ στο κρασί. Τα μελη των αντιπροσωπειών από χώρες κυρίως
του Νότου, εξέφρασαν την αλληλεγγύη τους
και την συμπάθειά τους, για τις ευρύτερες εξελίξεις αλλά και γι αυτές στον ελληνικό αμπελοοινικό τομέα και διατύπωσαν την αναγκαιότητα λήψης πρωτοβουλιών, ώστε ν’ αποφευχθούν όμοιας λογικής μέτρα και στην υπόλοιπη Ευρώπη.
Μάλιστα η Ιταλική και Ουγγρική αντιπροσωπεία, ανέφεραν ότι ήδη οι κυβερνήσεις
τους υιοθέτησαν όμοιες τακτικές αυξάνοντας
(στην Ιταλία κατά δυο ποσοστιαίες μονάδες)
τον ΦΠΑ, ο οποίος στην Ουγγαρία ανέρχεται
πλέον στο 27%.
Η ίδια παρέμβαση πραγματοποιήθηκε την
επόμενη μέρα (15/2) στην συνεδρίαση της
Συμβουλευτικής Oμάδας Οίνου στην οποία
συμμετέχει και η Commission.

Να διατηρηθεί η ΚΟΑ Οίνου
ζήτησε ο Xρ. Mάρκου από τον Eπίτροπο Γεωργίας

Δ

υο καυτά θέματα, τη διατήρηση
της ΚΟΑ Οίνου και την ανατροπή
της απόφασης για τη σχεδιαζόμενη απελευθέρωση των δικαιωμάτων φύτευσης, έθεσε
ο πρόεδρος της ΚΕΟΣΟΕ Χρ. Μάρκου στον
Επίτροπο Γεωργίας D. Ciolos στο πλαίσιο
συνάντησης για την ανταλλαγή απόψεων
για την μεταρρύθμιση της ΚΑΠ.
Αναλυτικά, τα θέματα που έθεσε ο κ.
Μάρκου είναι:
- η αναγκαιότητα διατήρησης της εξειδικευμένης ΚΟΑ οίνου στο πλαίσιο της Ενιαίας ΚΟΑ,
- η επιβεβλημένη ανατροπή της απόφασης του Συμβουλίου των Υπουργών για
την απελευθέρωση των δικαιωμάτων φύτευσης με δεδομένη την ευθυγράμμιση
των οινοπαραγωγών μελών της ΕΕ.
- η χρηματοδότηση των αποστάξεων κρίσης από κοινοτικούς πόρους και το τέταρτο την αναγνώριση της αμπελοκαλλιέργειας ως καλλιέργειας οικολογικής
εστίασης και
- η επέκταση των προγραμμάτων προβολής προώθησης οίνων και στην εσωτερική αγορά (δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένω-

Σ

σης).
Ο Επίτροπος Γεωργίας απαντώντας ανέφερε ότι για την διατήρηση των δικαιωμάτων φύτευσης απαιτείται ομοφωνία στο
Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας κάτι τέτοιο
διαφαίνεται ότι θα επιτευχθεί (σχόλιο δικό
μας) και με τον τρόπο αυτό θα διατηρηθεί
η εξειδικευμένη ΚΟΑ Οίνου, δεν απάντησε
στο τρίτο θέμα περί αποστάξεων, στο τέταρτο θέμα θεώρησε εύκολη την ένταξη
των μονίμων καλλιεργειών όπως της ελιάς
και του αμπελιού στο «πρασίνισμα» δεδομένου του ότι διαθέτουν περιμετρικά επιφάνεια που δεν καλλιεργείται και τέλος ανέφερε ότι είναι υπό συζήτηση η επέκταση
των προγραμμάτων προβολής προώθησης
στην εσωτερική αγορά.
Να τονισθεί ότι η συντονισμένη προσπάθεια των επαγγελματικών εκπροσώπων
των συνεταιρισμών σε κάθε κράτος μέλος
και η ευθυγράμμιση με την Copa Cogeca,
έχουν δημιουργήσει ένα αρραγές μέτωπο
και διαφαίνεται ότι οι βασικές πολιτικές επιδιώξεις θα έχουν ευνοϊκή έκβαση για το σύνολο των ευρωπαίων παραγωγών όπως και
των Ελλήνων.

Επί την αναλήψει των καθηκόντων του ο
νέος πρόεδρος της Συμβουλευτικής (ιδιωτικές οινοβιομηχανίες) κ. V. Gancia αφού ανέφερε ότι η φορολόγηση μειώνει την κατανάλωση και επιφέρει μείωση των προσδοκώμενων
εσόδων, κατέληξε ότι η ομάδα θα καταθέσει
την άποψή της στο θέμα αυτό.
Προηγουμένως ο νέος πρόεδρος παρουσιάζοντας την ατζέντα Στρατηγικής 2012 της
Ομάδας, στο θέμα της φορολόγησης επισήμανε την ανάγκη διατήρησης του μηδενικού
Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο κρασί, ως
απόλυτη θέση του Συμβουλευτικού Οργάνου
του Ευρωπαϊκού τομέα Οίνου.
Kαι στο εσωτερικό μέτωπο κλιμάκιο της ΚΕΟΣΟΕ πραγματοποίησε (16/2) συνάντηση με
τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών κ. Φ.
Σαχινίδη σχετικά με το θέμα επιβολής ΕΦΚ
στους ήσυχους και αφρώδεις οίνους. Η ΚΕΟ-

ΣΟΕ ενημέρωσε τον υπουργό για τις παρεμβάσεις της οργάνωσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο και την συμπαράσταση των ευρωπαϊκών
φορέων για την αποφυγή φορολόγησης του
κρασιού.
Ο υπουργός Φ. Σαχινίδης διαβεβαίωσε την
ΚΕΟΣΟΕ ότι δεν υπάρχει διάταξη στη νέα δανειακή σύμβαση (Μνημόνιο) επιβολής ΕΦΚ
στα κρασιά, καθώς επίσης ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει δεσμευθεί έναντι της τρόικας ή του ΔΝΤ(σσ. το οποίο πρότεινε την επιβολή ΕΦΚ στο κρασί) για επιβολή φορολογίας.
Ο κ. υπουργός μάλιστα, τόνισε ότι δεν πρόκειται να ληφθούν μέτρα για τα προϊόντα του
ελληνικού κλάδου (σσ. Οίνος, τσίπουρο, κλπ)
που αφορούν αρμοδιότητες του υπουργείου
Οικονομικών χωρίς να γίνουν διαβουλεύσεις
με την ΚΕΟΣΟΕ.

H επιχειρηματολογία της
KEOΣOE για μη επιβολή EΦK
Π

ρώτη ενέργεια της KEOΣOE την επομένη της κατάθεσης των προτάσεων του ΔNT ήταν η αποστολη επιστολής του
προέδρου της Χρ. Μάρκου στα συναρμόδια
υπουργεία (Οικονομικών, Αγρ. Ανάπτυξης),
όπου περιγράφονταν οι καταστροφικές επιπτώσεις από την επιβολή του μέτρου.
Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, στην επιστολή
αναφέρονται:
- ήδη το ευρωπαϊκό κρασί και κατά συνέπεια και το ελληνικό δέχεται μεγάλη επίθεση από την αντιαλκοολική εκστρατεία που
έχει υιοθετήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εκστρατεία σύμφωνα με την οποία δεν υπάρχει καμία διάκριση μεταξύ των οινοπνευματωδών ποτών και του οίνου
- ενώ ήδη γίνονται συντονισμένες προσπάθειες από τον κλάδο προκειμένου να διεισδύσει το ελληνικό κρασί στις αγορές του
εξωτερικού, με σημαντικό κριτήριο όχι μόνο την ποιότητα του αλλά και τις ανταγωνιστικές του τιμές. Η αύξηση της τιμής των
οίνων θα πλήξει ανεπανόρθωτα, τις εξαγωγές που σήμερα έχουν αυξητικές τάσεις σε
σημαντικές αγορές (ΗΠΑ, Κίνα, Ρωσία, Γερμανία, κ.λπ.), εξαγωγές που είναι απαραίτη-

τες για την αντιμετώπιση της κρίσης
- ο ανταγωνισμός από οίνους προέλευσης
εκτός Ελλάδος έχει δημιουργήσει μεγάλα
προβλήματα στην ελληνική οινοπαραγωγή
- θα επιβαρύνει τις οινοποιητικές επιχειρήσεις (συνεταιρισμούς και ιδιώτες) με υπερβάλλον διαχειριστικό κόστος, δημιουργώντας σε πολλές απ’ αυτές ακόμη και προβλήματα βιωσιμότητας
- θα ενταθεί ο αθέμιτος ανταγωνισμός εντός
του κλάδου, από τους οίνους που πωλούνται χωρίς επισήμανση και χωρίς παραστατικά, αφού στους οίνους αυτούς ουδέποτε θα επιβληθεί Ε.Φ.Κ.
Και η επιστολή του Χρ. Μάρκου, καταλήγει:
«Για όλους αυτούς τους λόγους, θεωρούμε
ότι το ενδεχόμενο φορολόγησης του ελληνικού κρασιού θα προκαλέσει ανεπανόρθωτη
ζημιά σε ένα κατ’ εξοχήν εξαγώγιμο προϊόν της
ελληνικής αγροτικής οικονομίας, σε ένα παραδοσιακό παραγωγικό κλάδο και τις επιχειρήσεις του αλλά κυρίως στους ίδιους τους αμπελοκαλλιεργητές εξυπηρετώντας τελικά συμφέροντα εκτός της ελληνικής επικράτειας».

Την ανάγκη ανάπτυξης των αμπελοοινικών
συνεταιρισμών επισημαίνει η Cogeca

στήριξη των αμπελουργών
και η αντιμετώπιση των αυξανόμενων προκλήσεων , όπως η
διόγκωση του κόστους παραγωγής
και οι περιβαλλοντικοί περιορισμοί,
περνά μέσα από την ισχυροποίηση
των αμπελοοινικών συνεταιρισμών,
επισήμανε ο πρόεδρος της Cogeca
Paolo Bruni, μιλώντας σε επαγγελματικό φόρουμ στις 26 Μαρτίου
στη Βερόνα.
Η παγκόσμια αγορά παρουσιάζει
σημαντικές ευκαιρίες, καθώς ορισμένες μεγάλες παραδοσιακές αγορές, όπως οι ΗΠΑ και η Βόρεια Ευρώπη, συνεχίζουν να αυξάνονται,
ενώ αναπτυσσόμενες αγορές, όπως

η Κίνα και η Ρωσία, είναι επίσης ταχέως εξελισσόμενες, αλλά οι οινοποιητικοί συνεταιρισμοί είναι πολύ
κατακερματισμένοι σε σύγκριση με
το συνολικό κρασί που παράγεται
σε κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανέφερε ο κ. Bruni.. Για
να ξεπεραστεί το πρόβλημα του κατακερματισμού , πρόσθεσε, οι συνεταιρισμοί πρέπει να συνεχίσουν να
ενώνουν τις δυνάμεις τους, προκειμένου να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί
και να μπορέσουν να κατακτήσουν
τις μεγαλύτερες αγορές.
Και συνέχισε: «Οι συνεταιρισμοί
πρέπει να αναπτυχθούν προκειμένου να ανταποκριθούν στις απαι-

τήσεις της αγοράς, ενώ ταυτόχρονα
η διατήρηση της επαφής με τον τόπο τους («Le terroir») είναι σημαντική, δεδομένου ότι η παραγωγή κρασιού και η κατανάλωσή του είναι βαθιά ενσωματωμένη στον ευρωπαϊκό πολιτισμό και στις αγροτικές περιοχές σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ζωτικής σημασίας
για τους συνεταιρισμούς να βελτιωθούν οι συνέργειες, μέσω συγχωνεύσεων και εξαγορών ή μέσω κοινών δράσεων».
Ο κ. Bruni, επίσης, εξήγησε ότι οι
οινοποιητικοί συνεταιρισμοί πρέπει να προσαρμοστούν όχι μόνο να
ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των

καταναλωτών, αλλά και για ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις των νεότερων καταναλωτών. Συντονισμένες δράσεις, όπως τα μέτρα προώθησης, είναι αναγκαία και απαιτείται συνεργασία όλων των ευρωπαίων οινοπαραγωγών, των οργανώσεών τους και των πολιτικών προώθησης της ΕΕ.
Στην συνάντηση στην Eλλάδα εκπροσώπησε ο πρόεδρος του Oινοποιητικού Συνεταιρισμού VAENI Nάουσα κος Γιώργος Φουντούλης, μετά από ειδική πρόσκληση του κου
Paolo Bruni με αφορμή την επιτυχία του συνεταιρισμού στην αγορά
της Kίνας.
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71 εκ. ευρώ «θυσία» στα κυκλώματα

Πρόστιμο – μαμούθ
για οινοποίηση σταφυλιών τριπλής χρήσης

H

ιστορία επαναλαμβάνεται πλέον
σαν αστείο. Δεν αρκούσε η οικονομική κρίση και οι δραματικές
επιπτώσεις της στον Έλληνα φορολογούμενο,
τώρα ο τελευταίος καλείται να επωμισθεί ακόμη ένα οικονομικό βάρος. Στην Commission
ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες επιβολής
προστίμου 71 εκατομμυρίων ευρώ, αφού
οριστικά γνωμάτευσε ότι σταφύλια που προορίζονταν για σταφιδοποίηση, εισήλθαν στον
τομέα οίνου παράνομα.
Οι έλεγχοι αφορούσαν το 2007, όταν για μια
ακόμη φορά μειώθηκε κατά 80% (!!!) το plafon
παραγωγής σταφίδας, εξ’ αιτίας ανύπαρκτων
μετεωρολογικών φαινομένων. Είναι γεγονός
ότι για πολλοστή φορά με αιτιολογία την επέλευση αρνητικών καιρικών φαινομένων για

την αποξήρανση της σταφίδας, το ελάχιστο
plafon παραγωγής μειώνεται και η αιτιολογία αυτή απορρίπτεται από τους ελεγκτές της
Commission, που μετά από έρευνα των μετεωρολογικών στοιχείων διαπιστώνουν ότι δεν
συντρέχει κατ’ ουσία κανένας τέτοιος λόγος.
Σε συνδυασμό με το ότι από τους ελέγχους
σε αμπελουργούς κατόχους αμπελοτεμαχίων
που προορίζονται για παραγωγή ξηρής σταφίδας, διαπιστώθηκε εισκόμιση μέσω Δηλώσεων
Συγκομιδής σταφυλιών (Σουλτανίνας και Κορινθιακής Σταφίδας) σε οινοποιεία, η γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας της Commission
ήταν καταπέλτης αφού αποδέχθηκε την εισήγηση των ελεγκτών ότι ο FEOGA υπέστη ζημία
από 25% έως 100% των περιπτώσεων σε συγκεκριμένο νομό της χώρας, αφού σε ορισμέ-

νες περιπτώσεις (Μαυροδάφνη) η ποικιλία Κορινθιακή, μπορεί να οινοποιείται.
Να τονισθεί ότι το 2007 δεν είχε ακόμη αποδεσμευθεί η παραγωγή ξηρής σταφίδας από
την ενίσχυση, οπότε ο κάθε αμπελουργός θα
έπρεπε να αποξηραίνει ολόκληρη την παραγωγή του χωρίς να έχει δικαίωμα να την διακινήσει ούτε για νωπή χρήση, υποχρέωση που
δεν υπάρχει σήμερα.
Δεν ισχύει όμως το ίδιο για τον οινικό τομέα αφού ο σχετικός κανονισμός που τον διέπει απαγορεύει την είσοδο τέτοιων σταφυλιών και γιατί επιδοτούνται αλλά και γιατί δεν
διαθέτουν δικαιώματα φύτευσης. Η διαδικασία επιβολής προστίμου (καταλογισμού), ολοκληρώθηκε στην συνεδρίαση της Διαχειριστικής Επιτροπής Οίνου στις 22 Μαρτίου 2012.

Αυτό που απομένει σήμερα είναι η κοινοποίηση του προστίμου στο Ελληνικό Δημόσιο και το ερώτημα που παραμένει επίκαιρο
με τα εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ που
έχει πληρώσει σωρευτικά ο Έλληνας φορολογούμενος την τελευταία δεκαετία για το
ίδιο θέμα, είναι και η χρηματοδότηση πολιτικών που θα μπορούσαν να εφαρμοσθούν
από το ΥΑΑΤ που επικαλείται οικονομική στενότητα, λόγω κρίσης από την αποφυγή τέτοιων προστίμων.
Δεν αρκεί δηλαδή ότι έχουν δημιουργηθεί
αμπελοκαλλιέργειες δυο ταχυτήτων (οινοστάφυλα-Σταφίδες), πληρώνουμε πρόστιμα
για να συντηρήσουμε τα «κακώς κείμενα» στο
βωμό των εκλογικών ισορροπιών.
Αθάνατη Ελλάδα!

Οι 8 αιτίες της επιδημίας περονόσπορου
Σ

σύμφωνα με το πόρισμα των επιστημόνων

ε 8 παράγοντες αποδίδει την περυσινή έξαρση του περονόσπορου το
πόρισμα της Ομάδας Εργασίας που
είχε συσταθεί από το υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων μετά από σχετική
πρωτοβουλία της ΚΕΟΣΟΕ και παραδόθηκε
στον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σκανδαλίδη.
Ειδικότερα, οι παράγοντες που ενοχοποιούνται από το πόρισμα για την εμφάνιση της
επιδημίας και τις καταστροφικές συνέπειες
είναι οι ακόλουθοι:
1. Η πορεία των μετεωρολογικών μεταβλητών, που παρουσίασαν σχεδόν ακραίες τιμές σε ορισμένες τουλάχιστον αμπελουργικές περιοχές.
Ένα σημαντικό μέρος των ζημιών στους
συμβατικούς αμπελώνες μπορεί να αποδοθεί στα καιρικά φαινόμενα που ανάλογα με τις λοιπές συνθήκες συχνά πλησιάζει
ή και υπερβαίνει το 45-50%, ενώ στους βιολογικούς αμπελώνες αποδίδεται το σύνολο των ζημιών.
2. Η ανεπαρκής αντιμετώπιση των αρχικών
γενεών του παρασίτου από μερίδα παραγωγών, η οποία στη συνέχεια λόγω και
των ευνοϊκών περιβαλλοντικών συνθηκών
οδήγησε στην ανάπτυξη υψηλού δυναμικού μολύσματος μέσα στον αμπελώνα, κα-
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θιστώντας αδύνατο τον περαιτέρω έλεγχο
της ασθένειας.
3. Η συνύπαρξη στην ίδια αμπελουργική περιοχή περιποιημένων και εγκαταλειμμένων ή ανεπαρκώς προστατευμένων από
τον περονόσπορο αμπελώνων με πολύ
υψηλό δυναμικό μολύσματος, που είχε σαν
αποτέλεσμα τη συνεχή αερομεταφορά μολύσματος από τους εγκαταλειμμένους ή
τους ανεπαρκώς προστατευμένους στους
περιποιημένους αμπελώνες.
4. Η μη επαρκής παρακολούθηση από τους
παραγωγούς των εκδιδόμενων από τα κατά τόπους Κέντρα Προστασίας Φυτών του
ΥΑΑΤ δελτίων γεωργικών προειδοποιήσεων.
5. Η έλλειψη σχετικής εμπειρίας γεωπόνων
και παραγωγών στην αντιμετώπιση του
περονοσπόρου σε ορισμένες περιοχές της
χώρας, στις οποίες δεν ήταν συχνή η εμφάνιση της ασθένειας στο παρελθόν.
6. Η αναμενόμενη χαμηλή τιμή πώλησης των
προϊόντων (κυρίως για τα οινοστάφυλα),
η οποία αποθάρρυνε τους παραγωγούς
στην εφαρμογή των απαιτούμενων πολυδάπανων ψεκασμών.
7. Η υψηλή τιμή αγοράς των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
8. Παράγοντες που σχετίζονται με τη «δομή-

οργάνωση-αμπελοκομική τεχνική» αμπελώνων, ανάλογα με την αμπελουργική περιοχή.
Με την παράδοση του πορίσματος πραγματοποιείται το πρώτο βήμα για την υποβολή από το υπουργείο Αγρ. Ανάπτυξης στην
Commission, αιτήματος αποζημίωσης, μέσω
των ΠΣΕΑ, των αμπελοκαλλιεργητών. Για το
θέμα, η ΚΕΟΣΟΕ συναντήθηκε με τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ κ. Θ. Σαρρή και συζήτησε την
προοπτική υπολογισμού μεσοσταθμικών
αποζημιώσεων, οι οποίες όμως θα καταβληθούν μετά από διαδικασίες εξειδίκευσης των
ζημιών ανά παραγωγό με μεθοδολογία που
θα αποφασιστεί και με την συμμετοχή της
οργάνωσης. Πιθανότατα, βάση των υπολογισμών θα αποτελέσει η διαχρονική μέση παραγωγή του αμπελοτεμαχίου σε σύγκριση με
την συγκομιδή της σταφυλικής παραγωγικής
του 2011, παραγωγής στην οποία θα ληφθεί
υπ’ όψιν το ελάχιστο και το μέγιστο ποσοστό
καταστροφής μιας περιοχής.
Το θέμα των αποζημιώσεων μέσω ΠΣΕΑ
θα αντιμετωπίσει η νέα κυβέρνηση, αφού το
υπουργείο Αγρ. Ανάπτυξης θα πρέπει να διαβιβάσει τον φάκελο στο υπουργείο Οικονομικών, ώστε να εγκριθεί και να δεσμευθεί σχετικό κονδύλι και στη συνέχεια ο φάκελος να διαβιβασθεί στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσω-

πεία (ΜΕΑ) στις Βρυξέλλες, ώστε να υποβληθεί στην Commission.
Η Commission έχει προθεσμία δυο μηνών,
είτε ν’ αποφανθεί θετικά ή αρνητικά, είτε να
υποβάλλει ερωτήματα στο Κράτος Μέλος.
Εφόσον υποβληθούν ερωτήματα το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
οφείλει ν’ απαντήσει εντός μηνός, οπότε η τελική απάντηση της Commission να δοθεί μετά και πάλι από ένα δίμηνο.
Μέχρι σήμερα έχει εκτιμηθεί ένας γενικός
προϋπολογισμός αποζημιώσεων, το τελικό
όμως ύψος θα υπολογισθεί κατόπιν διαβίβασης στατιστικών (τιμές, παραγωγή, περιοχή,
κλπ) από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων προς τον ΕΛΓΑ και την εφαρμογή ειδικού αλγόριθμου που θα εξειδικεύει
τις ζημιές ανά αμπελοκαλλιεργητή. Oλόκληρη τη μελέτη μπορείτε να τη διαβάσετε στην
ιστοσελίδα της KEOΣOE στην είδηση της 30η
Aπριλίου (www. keosoe.gr).
Στην ομάδα εργασίας μετείχαν οκ. Μ.
Σταυρακάκης (Καθ. Αμπελουργίας του
Γ.Π.Α. πρόεδρος Oμάδας), ο κ. Ε. Παπλωματάς (Αντιπρύτανης ΓΠΑ, Φυτοπαθολόγος),
η κα Αικ. Χρονοπούλου (Καθ. Αγρομετεωρολογίας ΓΠΑ) και ο κ. Δ. Βακαλουνάκης
(ΕΘΙΑΓΕ, Φυτοπαθολόγος).

Κρασί δεν είναι μόνο το…«βιολογικό»

ρίσιμες επισημάνσεις για το
εμπορικό πλήγμα που ενδέχεται να υποστούν οι συμβατικοί
παραγόμενοι οίνοι μετά την ψήφιση
των νέων κανόνων για το βιολογικό
κρασί έκανε η ΚΕΟΣΟΕ, ενώ ανάλογο προβληματισμό διατυπώνει και η
Copa Cogeca.
Ήδη, ο Γενικός Γραμματέας της
Copa Cogeca Pekka Pesonen υπογράμμισε «Η νομοθεσία αυτή είναι
πρωταρχικής σημασίας δεδομένου
ότι πολλά ιδιωτικά πρότυπα διαφέρουν μεταξύ τους. Είναι σημαντικό
ν’ αναπτυχθεί μια αγορά για τα προ-

ϊόντα αυτά λαμβάνοντας υπόψη την
αυξανόμενη ζήτηση αλλά και τις εισαγωγές που προέρχονται από Τρίτες Χώρες».
Προβληματισμός όμως υπάρχει
και στην ΚΕΟΣΟΕ σχετικά με τα στάδια παραγωγής βιολογικού οίνου,
αφού θα πρέπει όλα τα προϊόντα
που χρησιμοποιούνται στην επεξεργασία των οίνων θα πρέπει να
είναι βιολογικής προέλευσης. Αυτή
τη στιγμή η αγορά βιολογικών υλών
δεν είναι αρκετά ανεπτυγμένη και
δεν υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις
πολύ διαφορετικές από αυτές που

χρησιμοποιούν οι συμβατικά παραγόμενοι οίνοι. Με το δεδομένο αυτό
θα πρέπει να δοθεί μια μεταβατική
περίοδος για την εφαρμογή των διατάξεων όσον αφορά παραδείγματος χάριν τις ζύμες.
Η περίοδος αυτή θα δώσει την ευκαιρία ν’ αναπτυχθούν μέσω έρευνας εναλλακτικές βιολογικές ύλες.
Όσον αφορά το μέγιστο ποσοστό
σε θειώδη η μείωση του ποσοστού
αφορά μεσοπρόθεσμα όλους τους
οίνους, ενώ είναι απαραίτητο να
βελτιωθούν οι τεχνικές και τα υλικά
που θα χρησιμοποιούνται στην πα-

ραγωγή βιολογικών οίνων, ώστε να
βελτιωθούν και οι κανόνες.
Σε παγκόσμιο επίπεδο η Ιταλία
εμφανίζεται ως κυρίαρχη στις συναλλαγές των βιολογικών οίνων αξιοποιώντας την τάση των καταναλωτών στην αυξανόμενη αγορά βιολογικών προϊόντων.
Άποψη της ΚΕΟΣΟΕ την οποία
έχει καταθέσει στις Copa Cogeca είναι ότι οι διαφορές των παραγόμενων «συμβατικών» οίνων ή των οίνων από βιολογικά σταφύλια δεν είναι μεγάλες αφού η πρώτη ύλη που
είναι το σταφύλι οινοποιείας παίζει

καθοριστικό ρόλο στο τελικό προϊόν. Οι παρεμβάσεις από τη ζύμωση
των σταφυλιών και μετά είναι ελάχιστες, γι αυτό και ο οίνος θεωρείται αυτούσιο προϊόν. Εν πάσει περιπτώσει στο όνομα των «βιολογικών οίνων» και στο μυαλό του καταναλωτή δεν θα πρέπει να δαιμονοποιηθούν οι συμβατικά παραγόμενοι οίνοι, που στην χώρα μας με
τις ιδιαίτερα καλές εδαφοκλιματικές
συνθήκες και τις ορθές οινολογικές
πρακτικές τα οινικά προϊόντα παράγονται με σεβασμό στον Έλληνα καταναλωτή.
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Οι αθέατες πλευρές της απελευθέρωσης των
δικαιωμάτων φύτευσης

του Παρ. Κορδοπάτη

E

ίναι φυσικό ένα θέμα κεφαλαιώδες σαν κι αυτό της «Απελευθέρωσης των δικαιωμάτων φύτευσης» να μην είναι
δυνατόν να εξαντληθεί μέσω του γραπτού λόγου.
Η ίδια η Commission στην διάρκεια της θητείας ως Επιτρόπου Γεωργίας της νεοφιλελεύθερης M.F. Boel, παραβλέποντας
τις οιονεί ισορροπίες τρόμου μεταξύ των οινοπαραγωγών Κρατών – Μελών, αποφάσισε την κατάργηση δυο προϋποθέσεων
που αποτελούσαν και αποτελούν ακρογωνιαίους λίθους στην
επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των Κρατών – Μελών για να έχουμε Κοινή Οργάνωση Αγοράς στον Οίνο.
Θυμόμαστε την αποφασιστικότητα της Επιτρόπου στο θέμα της κατάργησης της χρήσης ζάχαρης ως μέσου εμπλουτισμού οίνων. Σήμερα απλά κανείς δε το συζητάει, κανείς (ούτε
οι Ιταλοί) σκέφτονται να αναβιώσουν τη συζήτηση αφού οι Γάλλοι και Γερμανοί, συνιστούν ένα γρανιτένιο άξονα.
Η άλλη προϋπόθεση αφορά την απελευθέρωση των δικαιωμάτων φύτευσης, δηλαδή τις ελεύθερες φυτεύσεις, αδιαπραγμάτευτη προϋπόθεση των Γάλλων, που έχουν οικοδομήσει (οι
Ιταλοί λιγότερο) ένα σύστημα υψηλής άυλης υπεραξίας στις οινοπαραγωγές περιοχές τους μέσω της αξίας των δικαιωμάτων
φύτευσης.
Πολιτικά οι καλπάζοντες για την εξουσία σοσιαλιστές του
F. Holland μπορεί να διαφοροποιηθούν, αλλά το θέμα αποτελεί ταμπού, για την πλειοψηφία των Γάλλων παραγωγών. Σήμερα ο Επίτροπος D. Ciolos έχει ήδη συστήσει Επιτροπή υψηλού
επιπέδου, για να διερευνήσει το θέμα της απελευθέρωσης, το
οποίο ομόφωνα ψήφισε το Συμβούλιο υπουργών τον Δεκέμβριο του 2008.
Θα μπορούσε να επιχειρηματολογήσει κανείς για τις επιπτώσεις που θα έχει η απελευθέρωση των φυτεύσεων αναλύοντας
την συνέργεια παραγόντων όπως η προσφορά, το εισόδημα, οι
κοινωνικές και περιβαλλοντικές συνέπειες, αλλά κυρίως η εξέλιξη των ζωνών παραγωγής ΠΟΠ και ΠΓΕ, όταν ο καθένας θα
μπορεί να φυτεύει αμπέλια σε περιοχές άκρως παραγωγικές
(γιατί όχι και σε βαλτώδεις), προκειμένου να υιοθετηθεί μια οικονομία με αγγλοσαξονικά χαρακτηριστικά, όπου η ελευθερία
επιλογής αποτελεί εργαλείο της αγοράς.
Αυτή ήταν η βάση της πολιτικής σκέψης της Επιτρόπου M.F.
Boel όταν εισηγείτο στο Συμβούλιο υπουργών την απελευθέρωση, με επιχειρηματολογία την ελευθερία φυτεύσεων στις
Τρίτες Χώρες, των οποίων σημειωτέον οι εξαγωγές προς την
Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένουν σχεδόν σταθερές από το 2003
μέχρι σήμερα (7% επί του όγκου παραγωγής της ΕΕ), παρά την
έκρηξη παραγωγής κυρίως σε Αυστραλία και Χιλή.
Μη ξεχνάμε όμως μια ουσιώδη διάσταση που ενέχουν τα δικαιώματα φύτευσης στην ΚΟΑ Οίνου. Η διατήρηση των δικαιωμάτων φύτευσης «κλειδώνει» την διατήρηση της εξειδικευμένης ΚΟΑ για το κρασί, με συνεπακόλουθο τον Εθνικό Φάκελο
με προϋπολογισμό 24 εκ. € / έτος, τον οποίο κάθε Κράτος Μέλος μπορεί να τα διαθέσει (σήμερα) σε 11 μέτρα, μεταξύ των
οποίων και στο μέτρο «Προβολή Προώθηση Οίνων σε Τρίτες
Χώρες». Στην περίπτωση της απελευθέρωσης των δικαιωμάτων φύτευσης ο «Εθνικός Φάκελος» χάνεται, η εξειδικευμένη
ΚΟΑ Οίνου ενσωματώνεται πλήρως στην ΚΑΠ και ο τομέας θα
διέπεται από τις οριζόντιες ρυθμίσεις της ΚΑΠ 2020. Αυτό σημαίνει ότι τα προγράμματα Προβολής και Προώθησης θα ενταχθούν στον ΚΑΝ(ΕΚ) 3/2007 που σήμερα για τους οίνους δίνει
την δυνατότητα να προβληθούν με βάση το πλαίσιο και μόνο
του «wine moderation».
Συνεπώς το όχι στα δικαιώματα φύτευσης σημαίνει όχι
στην προβολή προώθηση, όπως την ξέρουμε σήμερα και
αυτό σηματοδοτεί μια πολιτική ήττα του αμπελοοινικού
τομέα της Ευρώπης που θεωρεί το προϊόν του, άκρως διαφοροποιημένο από τα υπόλοιπα γεωργικά προϊόντα.
Στην προσπάθεια τέλος να προσεγγίσουμε μια από τις διαφαινόμενες επιπτώσεις της απελευθέρωσης των φυτεύσεων,
δηλαδή την υπερπροσφορά σταφυλιών ας δούμε τις έχει να
μας επιδείξει το παράδειγμα της Αυστραλίας, που δεν υπάρχει
κανένας περιορισμός ρύθμισης της προσφοράς.
Αυστραλία και κρίση υπερπαραγωγής
Από τα τέλη της δεκαετίας του ογδόντα, η Αυστραλία έγινε
το διεθνές μοντέλο επιτυχίας στο γίγνεσθαι του αμπελοοινικού
τομέα, ιδίως για οίνους προς εξαγωγή. Ωστόσο, η απόδοση της
παραγωγής και οι εξαγωγές έχουν φτάσει στα όριά τους εδώ
και αρκετά χρόνια (πτωχεύσεις, ακύρωση επιχειρησιακών συμβάσεων αγοράς σταφυλιών, κατάρρευση των τιμών που καταβάλλονται στους παραγωγούς, εκριζώσεις τεράστιες). Αυτό
οδηγεί στο να αναρωτηθούμε για την έκταση της κρίσης, τους
μηχανισμούς, το ρόλο των εμπλεκομένων, τις προτεινόμενες
λύσεις και ποια διδάγματα μπορούν να αντληθούν σχετικά με
την απουσία ή τη φύση των μηχανισμών ρύθμισης της αγοράς,
θέμα που απασχολεί σήμερα την Ευρώπη.

Η ανάπτυξη των αμπελώνων και η κρίση
Η ανάπτυξη του αυστραλιανού αμπελώνα είναι γνωστή,
ξεκινώντας από 50.000 εκτάρια στα τέλη της δεκαετίας του
ογδόντα, ο αμπελώνας έχει αναπτυχθεί ενεργά και φτάνει τα
155.000 εκτάρια σήμερα. Ομοίως, οι εξαγωγές ακολουθούν
μια εκθετική καμπύλη, από μερικές εκατοντάδες χιλιάδες εκατόλιτρα το 1980 σε 7.840.000 εκατόλιτρα κατά τη διάρκεια του
2010/2011.
Η υπερπαραγωγή των σταφυλιών τροφοδοτήθηκε από τις
υπερβολικές φυτεύσεις αμπελιών κατά τα τελευταία είκοσι
χρόνια. Δύο λόγοι συνέτειναν σε αυτό. Ο πρώτος οφείλεται στη
θετική αντίδραση της επιτυχίας των αυστραλιανών οίνων που
προορίζονται για εξαγωγή. Για να ανταποκριθούν στη ζήτηση
σταφυλιών, πολλοί αμπελουργοί ενθαρρύνθηκαν να φυτεύσουν, είτε από τα οινοποιεία με τα οποία οι καλλιεργητές είχαν
συμβάσεις, είτε επειδή η αγορά έστελνε σήματα υψηλών τιμών.
Ο δεύτερος λόγος οφείλεται στην άφιξη επενδυτών στην «αγορά» φυτεύσεων αμπελώνων, των οποίων στόχος ήταν η κερδοφορία επί του κεφαλαίου ή της επένδυσης στην προοπτική
μιας πολλά υποσχόμενης απόδοσής της. Το σύστημα απόσβεσης της φορολογίας μέχρι το 2004 είχε ενισχύσει την αξία αυτών των επενδύσεων. Επίσης ήταν δυνατόν να αποσβεσθεί η
δαπάνη για ένα αμπέλι σε τρία ή πέντε χρόνια. Ο συνδυασμός
αυτών των δύο παραγόντων οδήγησε την βιομηχανία οίνου να
παράγει πλεόνασμα παραγωγής που αφορούσε μερικές ποικιλίες, περισσότερο από άλλες.
Η ζήτηση όμως για το αυστραλιανό κρασί επιβραδύνθηκε τα
τελευταία χρόνια λόγω της αύξησης του ανταγωνισμού στον
τομέα των εξαγωγών και την ενίσχυση του δολαρίου Αυστραλίας έναντι των άλλων νομισμάτων. Η κόπωση ορισμένων από
τους καταναλωτές για τα στερεότυπα βιομηχανικά κρασιά φαίνεται επίσης, να έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο. Το αποτέλεσμα ήταν χαμηλότερες τιμές τόσο για το κρασί όσο και για τα
σταφύλια. Επιπλέον σήμερα, ένα αυξανόμενο μερίδιο εξαγωγών οίνου γίνεται χύμα, με αποτέλεσμα η μέση τιμή οίνου να
μειώνεται. Το 2009/2010, η Αυστραλία εξήγαγε το 40% του συνόλου των κρασιών της χύμα, έναντι μόλις 13% πριν από δέκα
χρόνια. Παρά την επιβράδυνση της παραγωγής, οι τιμές έχουν
πέσει σε όλη τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας.
Μετά από μια ήδη σημαντική πτώση στην τιμή των σταφυλιών κατά τη διάρκεια της συγκομιδής 2008/09, οι τιμές που
αναφέρονται το 2009/2010 εξακολουθούν να μειώνονται στις
περισσότερες περιοχές. Σε περιοχές με ζεστό κλίμα, οι τιμές
μειώθηκαν κατά 12%, στα $ 298 / t, ενώ σημειώθηκε πτώση 5%
σε περιοχές με ψυχρό κλίμα όπου οι τιμές κινήθηκαν στα $ 959
/ t, το χαμηλότερο δηλαδή επίπεδο της δεκαετίας. Οι μειώσεις
των τιμών των σταφυλιών το 2011 που προτάθηκε από φημισμένα οινοποιεία ήταν μεγάλες με αποτέλεσμα η μέση τιμή για
το Chardonnay να είναι 200 $ ανά τόνο (152 €), $ 250 (€ 190)
ανά τόνο για την ανώτερη ποιότητα όταν το κόστος παραγωγής άγγιζε τα 300 $ ανά τόνο (€ 228). Οι προταθείσες τιμές για
το Merlot και το Syrah ήταν εξίσου απαράδεκτες. Να τονισθεί
ότι οι μέσες τιμές σταφυλιών στην αρχή της δεκαετίας κυμαίνονταν από $ 2000-2200 ανά τόνο (2001) και έκτοτε μειώνονται συνεχώς.
Από το 1980 έως το 2000, τα αποθέματα αυξάνονταν εν αναμονή της αύξησης των εξαγωγών. Στη δεκαετία του 2000, η
αύξηση των αποθεμάτων συνεχίστηκε, αλλά οι πωλήσεις δεν
ακολούθησαν. Από το 2006, τα αποθέματα άρχισαν να μειώνονται, λόγω των μικρότερων συγκομιδών, των εκριζώσεων και
της ενίσχυσης των εξαγωγών φθηνού χύμα οίνου.
Μία από τις αντιδράσεις προσαρμογής των παραγωγών
ήταν να αφήσουν τα σταφύλια ατρύγητα. Οι ποσότητες αυτές αντιπροσωπεύουν σχεδόν 160 000 τόνους το 2008/2009 ή
14.474 εκτάρια δηλαδή το 9% των καλλιεργειών, και 112.000
τόνους κατά την επόμενη περίοδο, 13.147 εκτάρια δηλαδή 7%
της καλλιέργειας. Καταγράφηκε επίσης μια σημαντική μείωση
στην επιφάνεια των αμπελώνων λόγω εκριζώσεων των αμπελιών το 2008/2009 και 2009/2010, που ανέρχεται σε 8.164 εκτάρια, μείωση δηλαδή της τάξης του 5% της συνολικής έκτασης.
Ολιγοποικιλιακή οινική αγορά
Η αυστραλιανή βιομηχανία οίνου (οινοποίηση και εμπορία)
είναι ένα ολιγοπώλιο. Οι πέντε κύριοι όμιλοι οίνου παραλαμβάνουν πάνω από το 85% του συνόλου των σταφυλιών που
οινοποιούνται. Μαζί με αυτές τις μεγάλες εταιρείες συνυπάρχει ένα πλήθος πολύ μικρών οινοποιείων. Ο αριθμός των καλλιεργητών ανέρχονταν σε 8.350 το 2003/2004, για κύκλο εργασιών περίπου 1,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων Αυστραλίας. Περίπου το 80% των καλλιεργητών κατέχουν λιγότερο από πενήντα εκτάρια.
Η εγχώρια αγορά ελέγχεται από δύο αλυσίδες τροφίμων,
που προσφέρουν πολύ φθηνά κρασιά.
Γενικά, η κρίση υπερπαραγωγής απέβη επωφελής για τους
καταναλωτές. Αυτοί μπορούν να αγοράσουν φθηνότερα κρα-

σιά πάντα σε μεγάλες αλυσίδες καταστημάτων λιανικής πώλησης που χρησιμοποιούν το βάρος τους για να βελτιώσουν
τα περιθώρια κέρδους τους. Ωφελεί επίσης τις πολύ μεγάλες
εταιρείες που παράγουν οίνους που βασίζονται στην υπερβολική προσφορά σταφυλιών ώστε να διαπραγματεύονται τις τιμές ακόμα πιο χαμηλά. Οι χαμένοι σε αυτή την κρίση είναι ανεξάρτητοι παραγωγοί, οι οποίοι δεν βρίσκουν πλέον αγοραστές
για τα σταφύλια τους, ή που έχουν δει τα περιθώρια κέρδους
τους να μειώνονται ή και καταγράφουν ζημιές λόγω των χαμηλότερων τιμών, αλλά και τα πολυάριθμα μικρά οινοποιεία, που
πολλά από αυτά βρίσκονται σε διαδικασία πτώχευσης. Οι τιμές
αμπελώνων κατέρρευσαν κατά 50% και παρουσιάστηκαν Κινέζοι αγοραστές ερασιτέχνες λάτρεις του κρασιού, ενώ μεγάλα οινοποιεία αγοράζονται από αμερικάνικα συμφέροντα που
δραστηριοποιούνται στην αγορά χύμα οίνων.
Με την παράταση της κρίσης, οι μεγάλες εταιρείες κάνουν
στρατηγικές αλλαγές είτε με δραστική μείωση της παραγωγής,
είτε με επανατοποθέτηση σε χαμηλότερες τιμές σε χώρες εξαγωγής όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, είτε αναδιοργανώνονται
περικόπτοντας αμοιβές και ακυρώνοντας συμβάσεις με τους
αμπελοκαλλιεργητές, είτε προβαίνουν σε εκποιήσεις, αλλά και
μερικές από αυτές κηρύσσουν πτώχευση.
Συμπέρασμα
Πρακτικά δεν υπάρχει σχεδόν καμία πολιτική οίνου στην Αυστραλία για τη ρύθμιση της προσφοράς, αν και υπάρχουν κανονισμοί σχετικά με τους τρόπους παραγωγής. Λόγω απουσίας πολιτικής για τον περιορισμό των ποσοτήτων που παρήχθησαν ή και των αποδόσεων, η προσαρμογή της προσφοράς στη
ζήτηση γίνεται αποκλειστικά από την αγορά.
Η μόνη πραγματική πολιτική οίνου της Αυστραλίας είναι να
προωθήσει τους αυστραλιανούς οίνους, τόσο στο εσωτερικό
όσο και στο εξωτερικό. Με αυτή την έννοια, η πολιτική αυτή
λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος μεταξύ της ζήτησης και της
προσφοράς οίνου. Η πολιτική αντίδραση είναι οργανωμένη γύρω από τις εκστρατείες για προώθηση των αυστραλιανών οίνων σε αγορές του εξωτερικού ειδικότερα. Μόνο η αγορά καθοδηγεί πιλοτικά την αυστραλιανή βιομηχανία οίνου, ενώ ήδη
η ομοσπονδιακή κυβέρνηση περιόρισε τη στήριξη των εξαγωγών και τις δαπάνες προώθησης των αυστραλιανών κρασιών.
Η συμβολαιακή πρακτική δεν είναι πλέον επαρκής για να
σταθεροποιηθούν οι σχέσεις μεταξύ οινοποιείων και καλλιεργητών. Τα οινοποιεία κινούνται όλο και περισσότερο προς την
αγορά με βάση τον ανταγωνισμό. Οι μεγαλύτερες οινοποιίες
βλέπουν βελτίωση των περιθωρίων κέρδους από την προσφορά φθηνότερων σταφυλιών.
Εν ολίγοις, η εκθετική αύξηση του αμπελώνα οδήγησε σε
προβλέψιμα λάθη. Με εξαίρεση την μη συγκομιδή και την εκρίζωση ο τομέας δεν έχει κανένα εργαλείο για τον περιορισμό των
φυτεύσεων ή της παραγωγής. Η προσαρμογή πρέπει να επιτευχθεί μέσω της πρόσβασης σε νέες αγορές, και η εξάπλωση
είναι δύσκολη. Η λογική αυτή που βασίζεται στο management
των επιχειρήσεων ως ρυθμιστικό παράγοντα οδήγησε σε εκκαθάριση περιουσιακών στοιχείων.
Γενικά ο φιλελευθερισμός και ειδικά ο νεοφιλελευθερισμός
δεν προλαμβάνει τις κρίσεις και βρίσκεται αντιμέτωπος με την
ακινησία ενός πολυετούς φυτού, με την αποσταθεροποίηση
των νομισμάτων και των αγορών. Τέλος, παρατηρούμε επιπτώσεις στην Αυστραλία ίδιες με την ελληνική κρίση: εκριζώσεις,
πτωχεύσεις, μείωση παραγωγής, τραπεζικές μεταβιβάσεις,
πτώση τιμών ακινήτων, αγορές περιουσιακών στοιχείων και
επιχειρήσεων από ξένα κεφάλαια, κλπ ... Πίσω όμως από τους
αριθμούς και τις νομικές μεταβολές υπάρχουν άνθρωποι.
Το Αυστραλιανό μοντέλο παραγωγής βασισμένο στις επιταγές των νεοφιλελεύθερων αντιλήψεων που πρεσβεύουν ότι οι
αγορές ρυθμίζουν αυτόματα τις εθνικές και κλαδικές οικονομίες, βρίσκεται ήδη στη διαδικασία του «κουρέματος». Μόνο που
και στην περίπτωση αυτή οι επιπτώσεις για τους πολλούς και
τους μικρούς είναι άνισες και άδικες.
Το ερώτημα επανέρχεται με διάφορες μορφές. Θ’ αφήσουμε τις αγορές και μόνο να ρυθμίζουν την παραγωγή και εις
όφελος ποιών; Οι επιπτώσεις της κρίσης στην Ελλάδα θίγουν
με παρόμοιο τρόπο, την αλυσίδα των παραγόντων ανάπτυξης
του προϊόντος, αν και Αυστραλία και Ελλάδα δεν είναι ούτε ποσοτικά ούτε δομικά συγκρίσιμες χώρες. Η κρίση είναι κοινός
παρανομαστής. Στην Ελλάδα είναι λίγο πολύ γνωστά τα αίτια,
αλλά παραμένει ανεξιχνίαστος ο ρόλος των αγορών χρήματος,
στην Αυστραλία η κύρια αιτία είναι οι αθρόες φυτεύσεις αμπελιών, η υπερπαραγωγή και η παγκόσμια αγορά οίνου.
Εν τω μεταξύ, μελέτη για τις επιπτώσεις από ενδεχόμενη απελευθέρωση των δικαιωμάτων φύτευσης διεξάγει το Ινστιτούτο Ευρωπαϊκών Μελετών, κατόπιν σχετικής ανάθεσης από το Ευρωκοινοβούλιο.
Για το ιστορικό της αμπελοοινικής πολιτικής της Ε.Ε. και τους στόχους
της μελέτης υπάρχει σχετικό δημοσίευμα στο www. Keosoe. gr.
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Bουλγαρία: αντιτίθεται στα δικαιώματα φύτευσης (στην απελευθέρωσή τους) και γίνεται το 15ο αντιτιθέμενο μέλος μετά
τη Σλοβενία
Στις αρχές Μαρτίου ο υπουργός Γεωργίας της Γαλλίας Bruno le
Maire δέχτηκε τους ομολόγους του Arias Cañete και Miroslav
Naidenov, Ισπανό και Βούλγαρο αντίστοιχα. Αν και ο σκοπός της
συνάντησης αυτής ήταν το μέλλον της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, το μέλλον των δικαιωμάτων φύτευσης συζητήθηκε επίσης.
Ο κ. B. le Maire επιβεβαίωσε την αντίθεσή του στην κατάργηση
τους, όπως και ο Ισπανός συνάδελφός του. Με την ευκαιρία αυτή
ο Miroslav Naidenov για πρώτη φορά πήρε επίσημη θέση για το
θέμα, δηλώντας ότι «η Βουλγαρία ήταν επίσης σε αντίθεση με την
απελευθέρωση των δικαιωμάτων φύτευσης». Επί του παρόντος
15 κράτη* – μέλη απαιτούν την διατήρηση των δικαιωμάτων φύτευσης. Η Βουλγαρία αντιπροσωπεύει 10 επιπλέον ψήφους στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σήμερα λείπουν σαράντα ψήφοι υπέρ,
για την ειδική πλειοψηφία που μπορεί να ανατρέψει το θέμα. Τα
υπόλοιπα 12 κράτη – μέλη δεν έχουν μέχρι σήμερα μια επίσημη
θέση για το θέμα. Η κατάργηση ή μη των δικαιωμάτων φύτευσης
είναι σε δημόσια συζήτηση αφού και ο επίτροπος D. Ciolos ανακοίνωσε τη δημιουργία μιας ομάδας υψηλού επιπέδου εργασίας
για το θέμα αυτό. Οι χώρες αυτές είναι η Γερμανία, η Αυστρία,
Βουλγαρία, Κύπρος, Ισπανία, Γαλλία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιταλία,
Λουξεμβούργο, Πορτογαλία, Τσεχική Δημοκρατία, Σλοβακική
Δημοκρατία, Ρουμανία και τη Σλοβενία.
Βραζιλία: το ηλεκτρονικό εμπόριο στον τομέα του οίνου αυξάνεται κατά 30% ετησίως
Στην Βραζιλία το ηλεκτρονικό εμπόριο κρασιού διέρχεται ένα
στάδιο ανάπτυξης, καθώς οι εταιρείες εκτιμούν ότι το 2011 οι
πωλήσεις μέσω αυτού του καναλιού αυξήθηκαν κατά 30%. Το
2010, κάποιες από αυτές τις εταιρείες τριπλασίασαν τις πωλήσεις
τους στο Διαδίκτυο, γεγονός που οδήγησε στο σχεδιασμό για το
επόμενο έτος νέων προγραμμάτων για την ενίσχυση του δικτύου
πωλήσεων. Υπάρχουν εταιρείες που εξειδικεύονται σε πωλήσεις
οίνων μέσω του Διαδικτύου στη Βραζιλία, που παρουσιάζουν
αύξηση 100%. Μια εταιρεία πούλησε το 2011 ένα εκατομμύριο
φιάλες οίνου και ο μέσος όρος δαπανών των επισκεπτών στην
ιστοσελίδα της είναι 100 ευρώ. Το 2012, η εταιρεία θα επενδύσει
45 εκατομμύρια ρεάλ (περίπου 20 εκατ. ευρώ) για να επεκτείνει
τις πωλήσεις της και να ενισχύσει τις υποδομές της, το προσωπικό
και τη διαφήμιση.
Βουλγαρία: Διακίνηση οίνων μόνο με έγγραφο που βεβαιώνει την νομιμότητα της παραγωγής του
Σύμφωνα με ενημέρωση του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στη Σόφια εκπροσώπους 20 Βούλγαρων οινοπαραγωγών δέχθηκε ο Βούλγαρος
πρόεδρος, κ. Rossen Pleveniev, στις 14.02.2012, θέλοντας να
τονίσει, κατ’ αυτό τον τρόπο, τη σημασία του κλάδου για την οικονομία της χώρας. Όπως ανέφερε ο κ. Pleveniev, η Βουλγαρία
παράγει περίπου 100 εκατ. λίτρα κρασιού ετησίως, εκ των οποίων
το 60% προορίζεται για εξαγωγές. Ο κ. Pleveniev, έκανε αναφορά
και στο νέο νόμο για τον οίνο και την αμπελουργία που εγκρίθηκε
σε πρώτη ανάγνωση από το βουλγαρικό κοινοβούλιο στις 9 Φεβρουαρίου. Οι βασικές διατάξεις του εν λόγω νόμου προβλέπουν
μεταξύ άλλων:
Αμπέλια που έχουν φυτευθεί παράνομα μετά τις 31 Αυγούστου
1998 πρέπει να εκριζωθούν.
Η βουλγαρική Υπηρεσία Αμπέλου και Οίνου τηρεί μητρώο με
όλους τους εγγεγραμμένους αμπελουργούς και οινοποιούς. Με
την ψήφιση του νέου νόμου, το κρασί θα πωλείται και θα διανέμεται, μόνο εφόσον συνοδεύεται από συγκεκριμένο έγγραφο που
θα βεβαιώνει τη νομιμότητα της παραγωγής του.
Οι οινοπαραγωγοί θα πρέπει να δηλώνουν έως τις 15 Ιανουαρίου
την προβλεπόμενη ετήσια παραγωγή τους. Της υποχρέωσης αυτής εξαιρούνται οι μικροπαραγωγοί (κάτω του 1 τόνου) και όσοι
μετατρέπουν τα σταφύλια σε μη αλκοολούχο χυμό.
Απαγορεύεται η ενίσχυση του κρασιού με αλκοόλη, ενώ τίθενται
όρια στην προσθήκη ζάχαρης.
Η αλκοόλη που χρησιμοποιείται για την παρασκευή αλκοολούχων ποτών θα πρέπει να προέρχεται αποκλειστικά από τη ζύμωση γεωργικών προϊόντων.
Τέλος, σε ό,τι αφορά τα διαθέσιμα στατιστικά δεδομένα, το α’ εννιάμηνο 2011 οι εξαγωγές βουλγαρικού οίνου αυξήθηκαν κατά
2,6% με κύριο προορισμό (45% των συνολικών εξαγωγών) τη
Ρωσία. Για το 2010 η ετήσια κατ’ άτομο κατανάλωση κρασιού στη
Βουλγαρία ήταν 5,5 λίτρα, όταν η αντίστοιχη κατανάλωση μπίρας
ήταν 15,8 λίτρα. Το α’εννιάμηνο 2011, η συνολική κατανάλωση οίνου ανήλθε στα 58 εκατ. λίτρα αυξημένη κατά 16% σε ετήσια βάση, αν και, όπως επισημαίνουν εκπρόσωποι της αγοράς, το πρόβλημα είναι πως οι Βούλγαροι καταναλωτές προτιμούν τα φθηνά
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εμφιαλωμένα κρασιά (το 85% των καταναλωτών
αγοράζουν εμφιαλωμένα κρασιά, των οποίων η
αξία δεν υπερβαίνει τα BGN 4 ανά λίτρο).
Νέα Ζηλανδία: Εξάντληση αποθεμάτων ανακοινώνεται για τα κρασιά της
Η συγκομιδή 2012 στη Νέα Ζηλανδία θα είναι κατά
30% χαμηλότερη από ό,τι το 2011. Οι κλιματολογικές συνθήκες είναι η κύρια αιτία αυτής της πτώσης
της παραγωγής. Σύμφωνα με τους επαγγελματίες, η
εξάντληση των αποθεμάτων φαίνεται αναπόφευκτη.Ακόμη και αν οι Νεοζηλανδοί οινοποιοί πετύχαιναν τη συγκομιδή του 2011 (328.000 τόνοι σταφυλιών), δεν θα μπορούσαν να
ανταποκριθούν στη διεθνή ζήτηση. Τα αποθέματα οίνων της Νέας Ζηλανδίας μειώνονται, ενώ ο σημερινός ρυθμός αύξησης των
εξαγωγών παραμένει ισχυρός. Το 2011, υπήρχαν 33.600 εκτάρια
αμπέλια στη Νέα Ζηλανδία (+6% σε σύγκριση με το 2010) με μια
μέση απόδοση των 9,8 τόνων ανά εκτάριο (+22%) για την παραγωγή των 2,35 εκατ. εκατόλιτρα οίνου (+23,6%) .1,54 εκατομμύρια εκατόλιτρα οίνου εξήχθησαν το 2011 (+8,4%), με αξία 1,094
δισεκατομμύρια δολάρια Νέας Ζηλανδίας (+5%). Το Ηνωμένο
Βασίλειο παραμένει η μεγαλύτερη αγορά κατ 'όγκο (+10%), η Αυστραλία είναι η μεγαλύτερη αγορά σε αξία (+3%). Το Sauvignon
Blanc είναι μακράν η μεγαλύτερη ποικιλία με εξαγωγές 84% του
όγκου το 2011. Στη δεύτερη θέση, το Pinot Noir αντιπροσωπεύει
μόνο το 6%. Σε αντίθεση με γείτονά της, την Αυστραλία, τη Νέα
Ζηλανδία δεν αντιμετωπίζει κρίση υπερπαραγωγής. Οι οινοποιοί ελπίζουν ότι η κατάσταση θα τους επιτρέψει να προωθήσουν
καλύτερα τα προϊόντα τους. Επίσης, ελπίζουν ότι η αναλογία του
εμφιαλωμένου κρασιού / χύμα κρασί (σήμερα περίπου 70% προς
30%) αναμένεται να αυξηθεί. Η βιομηχανία της Νέας Ζηλανδίας
ενδιαφέρεται επίσης για την κινεζική αγορά.
Αργεντινή: αναζητά επενδυτές για τον αμπελοοινικό της τομέα στο Bordeaux
Η Πρεσβεία της Αργεντινής στη Γαλλία διοργάνωσε στο Bordeaux
στις 8 Μαρτίου, το πρώτο σεμινάριο των επενδυτικών ευκαιριών
στη βιομηχανία οίνου της Αργεντινής.
Η Εύα Bamio, εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας για την ανάπτυξη των επενδύσεων και την προώθηση του εμπορίου της Δημοκρατίας της Αργεντινής τόνισε το ενδιαφέρον της Αργεντινής
για τη διαφοροποίηση των εξαγωγών της στη Βραζιλία και την
Κίνα, και σημείωσε τις ελκυστικές επενδυτικές ευκαιρίες στον
τομέα του οίνου στο έδαφός της. Πρότεινε ένα σχέδιο φύτευσης
αμπέλων και οπωροφόρων δένδρων στην περιοχή Μεντόζα, το
οποίο απαιτεί μια ελάχιστη επένδυση $ 600.000 και την ανάπτυξη ενός τουριστικού αμπελώνα στα ψηλά βουνά της Μεντόζα, με
προϋπολογισμό 50 εκατομμύρια δολαρίων.
Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στο Salon Ντορέ του Χρηματιστηρίου Εμπορευμάτων στο Bordeaux. Οι ομιλητές ανέπτυξαν το
θέμα των επενδύσεων στην Αργεντινή και συγκεκριμένα των ευκαιριών για τους δυνητικούς επενδυτές στην εθνική βιομηχανία
οίνου. Ο Αργεντινός υποψήφιος για την προεδρία του Διεθνούς
Οργανισμού Αμπέλου και Οίνου (OIV) Claudia Quini, δήλωσε
ότι η Αργεντινή επιδιώκει να αναπτύξει τον οινοτουρισμό και τις
τουριστικές υποδομές. Το σεμινάριο παρακολούθησαν μεγάλα ονόματα του γαλλικού κρασιού όπως οι Moutard Père & Fils,
Baron Rothschild, Chateau Vieux Robin, Château de Haute-Serre,
Baudan Château, Château Romer, Clos des Figuiers.
Iταλία: το κρασί της κατέχει πλέον το 22% της παγκόσμιας
αγοράς
Μετά από μια εξαγωγική χρονιά ρεκόρ, η Ιταλία διαχειρίζεται σχεδόν το ένα τέταρτο της αγοράς οίνου, σύμφωνα με τα τελευταία
στατιστικά στοιχεία.
Η Εθνική Στατιστική υπηρεσία ISTAT ανέφερε ότι οι ιταλικές εξαγωγές κρασιού αυξήθηκαν κατά 12% και σε αξία ανέρχονται σε €
4,4 δις και πλέον. Οι εξαγωγές κατ’ όγκο αυξήθηκαν επίσης κατά
9%, στα 24 εκ. εκατόλιτρα, δίνοντας στην Ιταλία το προβάδισμα
του 22%, στο μερίδιο της παγκόσμιας αγοράς οίνου. Οι ΗΠΑ ήταν
η πιο σημαντική χώρα εξαγωγής σε αξία και ακολουθεί η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ η Γερμανία ήταν ο μεγαλύτερος
εισαγωγέας ιταλικού κρασιού κατ’ όγκο. Ο Giovanni Mantovanni,
Δ/ντης της Veronafiere, που οργανώνει την ετήσια έκθεση
Vinitaly ανέφερε ότι υπάρχει μια “αύξηση του επαγγελματισμού ”
των Ιταλών παραγωγών όλων των μεγεθών. “Έτσι μαζί με τους μεγάλους παραγωγούς υπάρχουν τώρα πια και μικροί παραγωγοί
που είναι υψηλής ποιότητας και εκτιμώνται περισσότερο από τα
εστιατόρια” λέει ο Mantovanni. “Ο καθένας τοποθετείται στο δικό
του κανάλι αγοράς ανάλογα με την ποιότητα και τις δυνατότητες
που έχει”. Η Ιταλία εξοστράκισε τη Γαλλία και έγινε ο μεγαλύτερος
παραγωγός του 2010, εμφιαλώνοντας 5 δις λίτρα κρασιού.
Περισσότεροι από 4200 παραγωγούς θα εκθέσουν τα κρασιά

•

•

τους στην
Vinitaly, που θα
γίνει στη Βερόνα στις
25-28 Μαρτίου.
Η Ασιατική αγορά φιλοξενεί σημαντικούς εξειδικευμένους
διαγωνισμούς
Η Ασιατική αγορά οίνου έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, με την Κινεζική κατανάλωση να φθάνει τα 156,1 εκ. κιβώτια το
2011, σύμφωνα με τα τελευταία στατιστικά στοιχεία της Vinexpo.
Αυτό καθιστά την Κίνα την πέμπτη σε κατανάλωση χώρα σε όλο τον
κόσμο, μπροστά από το Ηνωμένο Βασίλειο που είναι στην έκτη θέ
ση. Το Decanter Wine Awards της Ασίας είναι διαγωνισμός στο
πλαίσιο του Wine Awards World, που ξεκίνησε το 2004, με σκοπό
να βραβεύσει κρασιά που στοχεύουν στην Ασιατική αγορά και θα
κριθούν από εξέχοντες ειδικούς.
Με τον ενθουσιασμό και την γνώση για το κρασί να αυξάνονται
στην Ασία, ο διαγωνισμός αυτός διενεργείται στην κατάλληλη
χρονική στιγμή. Η φήμη που το Decanter έχει αποκτήσει όλα αυτά
τα χρόνια με τα World Wine Awards δεν αφήνει καμία αμφιβολία
ότι οι παραγωγοί, καταναλωτές και επαγγελματίες θα εκτιμήσουν
τον επαγγελματισμό, την ακεραιότητα και την ικανότητα στην
οργάνωση ενός παγκόσμιας κλάσης διαγωνισμού στην Ασία.
Ο διαγωνισμός θα ξεκινήσει στην Vinexpo Ασίας-Ειρηνικού, στο
Χονγκ Κονγκ στα τέλη Μαΐου.
Οι Αμερικανοί είναι «ανοιχτοί» σε οίνους άλλων χωρών
Η οινοποσία δεν συνδέεται στενά με την Αμερικάνικη κουζίνα και
κουλτούρα όπως γίνεται στα ευρωπαϊκά κράτη, οι περισσότεροι
Αμερικανοί δεν αγοράζουν κρασί – το 38% αναφέρει ότι ποτέ δεν
έχει αγοράσει κρασί. Παρόλ’ αυτά το ήμισυ των Αμερικάνων ενήλικων άνω των 21 ετών αναφέρουν σε έρευνα ότι πίνουν κρασί
πολλές φορές το μήνα (48%) και περισσότεροι από ένας στους
πέντε αγοράζουν 4 ή περισσότερες φιάλες το μήνα (22%). Αυτά
είναι μερικά από τα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποίησε η Harris Poll σε δείγμα 2.056 ενηλίκων από τις 6-13 Φεβρουαρίου 2012.
Η μεγάλη πλειοψηφία των ενηλίκων αγοράζουν ή πίνουν κρασί
από τις ΗΠΑ (89%) γεγονός που οφείλεται είτε στο κόστος αγοράς,
είτε στον πατριωτισμό είτε στην προσωπική προτίμηση. Σημαντικό ωστόσο ποσοστό αγοράζει ή πίνει κρασί από την Ιταλία (37%),
από την Αυστραλία (34%) και από τη Γαλλία (33%), ενώ ένας στους
πέντε ή λιγότεροι αγοράζουν ή πίνουν κρασί από τη Χιλή (21%),
την Ισπανία (21%), τη Γερμανία (20%) ή την Αργεντινή (19%). Περιορισμένος αριθμός αγοράζει ή πίνει κρασί από τη Ν. Ζηλανδία
(11%), τη Ν. Αφρική (9%), την Πορτογαλία (8%) ή τη Βραζιλία (6%)
και πολλοί λίγοι αγοράζουν ή πίνουν κρασί από την Ελλάδα, το Ισραήλ, τη Βολιβία, την Τουρκία ή την Πολωνία (3% ή λιγότεροι).
Ανεξάρτητα από τις επιλογές των Αμερικανών σήμερα, περισσότεροι από τους μισούς λένε προτίθενται ν’αγοράσουν κρασιά από
τις ΗΠΑ (85%), Ιταλία (62%), Γαλλία (60%), Αυστραλία (50%) και
Ισπανία (50%). Ένα τέταρτο ή περισσότερο προτίθενται ν’ αγοράσουν κρασί από τη Γερμανία (42%), Αργεντινή (38%), Χιλή (38%),
Νέα Ζηλανδία (38%), Πορτογαλία (36%), Ν. Αφρική (31%), Ελλάδα
(30%), Βραζιλία (30%) και Ισραήλ (25%), παρόλο που οι καταναλωτικές συνήθειες έχουν παραμείνει ίδιες από το 2008. Αυτό δείχνει ότι ενώ η εξέλιξη των γεύσεων είναι γρήγορη, οι συνήθειες
αλλάζουν με πιο αργό ρυθμό. Σύμφωνα με αυτή την οπτική, το
78% των ενηλίκων που πίνουν κρασί, αναφέρουν ότι μερικές φορές ή συχνά αγοράζουν ένα μπουκάλι κρασί που έχουν δοκιμάσει
ήδη. Η πρακτική αυτή ωστόσο είναι περισσότερο κοινή στους
ενηλίκους μεγαλύτερης ηλικίας και στις γυναίκες. Πάνω από τους
μισούς ενήλικες, ηλικίας άνω των 67 ετών, αγοράζουν κρασιά που
ήδη έχουν δοκιμάσει. Όταν οι καταναλωτές κρασιού ρωτήθηκαν
για το κόστος αγοράς μιας φιάλης κρασιού, το 61% ανέφερε ότι
πλήρωσε $14 ή λιγότερο, το 35% πλήρωσε $10 - $14 και το 26%
πλήρωσε λιγότερο από $10. Οι ενήλικες, ηλικίας άνω των 67 ετών
(27%) και οι ηλικίες 48-66 (25%) είναι περισσότερο πιθανόν να
αγοράσουν περισσότερα από 4 μπουκάλια κρασί το μήνα σε σχέση με τις ηλικίες 36-47 (8%) και 18-35 (2%). Επίσης οι ενήλικες των
συνέχεια στη σελίδα 8
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Ομάδα «Οίνος» για το μέλλον του τομέα

M

ια καθοριστικής σημασίας συνεδρίαση της
ομάδας «Οίνος» της
Copa-Cogeca, στην οποία συμμετείχε και η ΚΕΟΣΟΕ ,πραγματοποιήθηκε
στις 14 Φεβρουαρίου στις Βρυξέλλες.
Στη συνεδρίαση συζητήθηκαν οι
προτάσεις που έχουν υποβάλλει οι
φορείς των οινοποιητικών συνεταιρισμών για την διασύνδεση της ΚΟΑ Οίνου με την ΚΑΠ 2020 και τα αποτελέσματα κοινοποιήθηκαν στη συνέχεια
στην Commission ενόψει της συνεδρίασης της Συμβουλευτικής Επιτροπής Οίνου (15/2/2012).

Προτάσεις ΚΕΟΣΟΕ

Οι απόψεις της ΚΕΟΣΟΕ ενσωματώθηκαν στο κείμενο προτάσεων της
Copa-Cogeca και περιληπτικά συνοψίζονται ως εξής:

- Η αμπελοκαλλιέργεια είναι επιλέξιμη για την καταβολή της Ενιαίας Ενίσχυσης (βασικής), αλλά και για τις
υπόλοιπες πληρωμές που την συνοδεύουν, συνεπώς η πρόταση της
Commission τυγχάνει της στήριξης
του τομέα
- Από περιβαλλοντική άποψη η αμπελοκαλλιέργεια που είναι μια μόνιμη
καλλιέργεια, διαδραματίζει ένα σημαντικό ρόλο:
- στη δέσμευση διοξειδίου του άνθρακα
- στην παραγωγή ενεργειακών υποπροϊόντων
- στην προστασία από τη διάβρωση
του εδάφους, ειδικά εκεί που δεν
υπάρχουν εναλλακτικές καλλιέργειες (πεζούλες κλπ)
- στη διαμόρφωση του τοπίου
- στη δημιουργία αντιπυρικών ζω-

νών
Από την άποψη αυτή το αμπέλι έχει
de facto τα χαρακτηριστικά της καλλιέργειας των περιοχών με οικολογική εστίαση και σαν τέτοιες οφείλει
να τις αντιμετωπίζει η Commission.
Η προσέγγιση αυτή αποτελεί μια
εναλλακτική αντιμετώπιση της
πράσινης ανάπτυξης, συνεπώς το
αμπέλι εκπληρώνει τις προϋποθέσεις προκειμένου να ενταχθεί στο
«πρασίνισμα» της ΚΑΠ 2020.
- Είναι απαραίτητη η συνέχιση των
προγραμμάτων στήριξης χωρίς αλλαγές, με την προσθήκη της δυνατότητας να εκτελούνται δράσεις
προώθησης και στην εσωτερική
αγορά
- Είναι αναγκαίο τα προγράμματα διαχείρισης κρίσεων να παραμείνουν
στον πρώτο πυλώνα και να είναι πε-

Δικαιώματα φύτευσης 1.823,95
στρεμμάτων από το Εθνικό Αποθεματικό
M

ε απόφαση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Γ. Δριβελέγκα κατανέμονται κατά Περιφερειακή Ενότητα εκτάσεις για τις οποίες δύνανται να χορηγηθούν δικαιώματα φύτευσης δωρεάν από το Εθνικό Αποθεματικό.
• Ικανοποιούνται όλες οι αιτήσεις χωρίς κριτήρια των
νησιών του Ιονίου πελάγους και των μικρών νήσων
του Αιγαίου και μέχρι του ορίου των δέκα (10) στρ. περίπου.
• Ικανοποιούνται ομοίως όλες οι αιτήσεις των νέων αγροτών ηλικίας κάτω των 40 ετών (άρθρο 94 του Καν(ΕΚ)
479/08), που εγκαθίστανται για πρώτη φορά σε αμπελουργική εκμ/ση και μέχρι του ορίου των δέκα (10) στρ.
περίπου.
• Ικανοποιούνται επίσης όλες οι αιτήσεις των αμπελουργών/κατά κύριο επάγγελμα αγροτών κατόχων αμπελουργικής εκμ/σης, που αιτούνται άνω του ενός (1)
στρ. και μέχρι του ορίου των δέκα (10) στρ. περίπου.
Προϋπόθεση για την χορήγηση των δικαιωμάτων σε
αμπελουργούς /κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, αποτελεί η τήρηση των κανονιστικών τους υποχρεώσεων. Απαραίτητη προς τούτο είναι να έχει κατατεθεί από τους δικαιούχους μέχρι 15 Ιανουαρίου του 2012, δήλωση συγκο-

D

- Τα κριτήρια αναγνώρισης των Ο.Π.
να ορίζονται από κάθε Κράτος Μέλος και να είναι διαφορετικά για κάθε γεωργικό τομέα
- Δεν επαρκούν τα συστήματα διαχείρισης των ΠΟΠ και ΠΓΕ που εφαρμόζουν οι Διεπαγγελματικές Οργανώσεις, για να αντικαταστήσουν το
σύστημα διαχείρισης των δικαιωμάτων φύτευσης
- Τα δικαιώματα φύτευσης πρέπει
να διατηρηθούν για όλους τους τύπους οίνων
- Οι ενισχύσεις για τις Ο.Π. δεν θα
πρέπει να περιορίζονται ούτε στην
κάλυψη δαπανών σύστασης, ούτε
στην υποστήριξη του ορισμού δικαιούχων Ενιαίας Ενίσχυσης
- Οι ενισχύσεις για τις μειονεκτικές
ζώνες θα πρέπει να διατηρηθούν με
τη σημερινή τους μορφή.

Languedoc: εταιρική
συνεργασία για το
βιολογικό κρασί
M

μιδής, από την οποία να προκύπτει παράδοση/πώληση
σταφυλιών σε νόμιμα λειτουργούντα οινοποιεία.
Σε καμία περίπτωση δεν ικανοποιούνται αιτήματα των
υπολοίπων κριτηρίων όπως π.χ. οινοποιοί/αμπελουργοί,
αμπελουργοί που δεν είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και λοιποί (άλλα επαγγέλματα). Τα δικαιώματα που
δεν θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των αιτημάτων
των ως άνω κατηγοριών επιστρέφονται άμεσα στο Εθνικό Αποθεματικό.

Ν.Δ.: να ξεκαθαρίσει το τοπίο
στην οινική αγορά

ιαβεβαιώσεις για την στήριξη του κλάδου έδωσε ο
υπεύθυνος του Τομέα Πολιτικής Ευθύνης Αγροτικής Ανάπτυξης της
ΝΔ, βουλευτής Κοζάνης Γ. Κασαπίδης, σε συνάντησή που είχε με τον
Γενικό Διευθυντή της ΚΕΟΣΟΕ Παρ.
Κορδοπάτη στα γραφεία της οργάνωσης.
Σε δήλωσή του, στη συνέχεια, ο
κ.Κασαπίδης ανέφερε:
«Στη δύσκολη οικονομική συγκυρία για τη χώρα μας, τα μοναδικά συγκριτικά πλεονεκτήματα της αγροτικής μας οικονομίας μπορούν να συμβάλουν αποτελεσματικά στη λύση
των προβλημάτων της απασχόλησης και την αύξηση του παραγόμενου πλούτου στην Πατρίδα μας.
Ο αμπελοοινικός τομέας είναι ένα
από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτής της ελπίδας» .
«Οφείλει, όμως, και η Πολιτεία
να σταθεί στο ύψος της προοπτικής του αμπελοοινικού τομέα και να

ρισσότερο αποτελεσματικά
• Σχετικά με τις «νόρμες εμπορίας»
απαιτείται ο τομέας να διατηρήσει
τα ειδικά χαρακτηριστικά του, ως
προς την ονομασία των προϊόντων,
τις οινολογικές πρακτικές και ιδιαίτερα την ανάμειξη γλευκών και οίνων, αλλά και όσον αφορά τον τόπο παραγωγής και τον τόπο προέλευσης
- Δεν θα πρέπει να μεταβληθούν οι
διατάξεις για τους οίνους ΠΟΠ και
ΠΓΕ.
- Οι υποχρεώσεις που απορρέουν
από το «Δυναμικό Παραγωγής» της
σημερινής νομοθεσίας πρέπει να
διατηρηθούν
- Οι Οργανώσεις Παραγωγών είναι
αναγκαίο να μεριμνούν για την προσαρμογή της προσφοράς στη ζήτηση

πράξει τα αυτονόητα.
Βασική προτεραιότητα είναι η
ηλεκτρονική καταγραφή των δηλώσεων συγκομιδής των αμπελουργών και παραγωγής των οινοποιών
από τις κρατικές υπηρεσίες.
Η εξυγίανση και αποκατάσταση
του αμπελουργικού μητρώου, με
την ταυτόχρονη δήλωση στο ΟΣΔΕ
των αμπελοτεμαχίων του μητρώου
και τους διασταυρωτικούς ελέγχους
μεταξύ όλων αυτών, θα σηματοδοτήσει το ενδιαφέρον της Πολιτείας
για το ξεκαθάρισμα του τοπίου της
αγοράς και τον έλεγχο των ελληνοποιήσεων και των νοθειών εις βάρος
των ελληνικών κρασιών.
Παράλληλα, η πιστοποίηση της
ποιότητας του κρασιού, η εφαρμογή της ταυτοποίησης των οίνων σε
επίπεδο παραγωγού και του συστήματος ιχνηλασιμότητας του οίνου
από το αμπέλι έως τη φιάλη του οινοποιού, θα αποτυπώσουν και θα
καταγράψουν την ποιότητα και πο-

σότητα των παραγόμενων ελληνικών κρασιών.
Οφείλει η Πολιτεία να αποδώσει δικαιοσύνη και στην αγορά των
αμπελοοινικών προϊόντων. Έχει τα
μέσα στη διάθεσή της, τα ανάλογα
αιτήματα των παραγωγών και τη δική μας συμπαράσταση να πράξει τα
βασικά και αναγκαία.
Προς την κατεύθυνση αυτή έχουμε ασκήσει πίεση, μέσω του κοινοβουλευτικού ελέγχου, και θα συνεχίσουμε έως ότου τα αυτονόητα γίνουν πράξη».

ετά από αρκετά χρόνια συνεργασίας, το Maison des
Terroirs Vivants, που είναι μια μεγάλη εμπορική επιχείρηση βιολογικού κρασιού και ο συνεταιρισμός Abeilhan στο
Herault κοντά στο Beziers (Γαλλία) υπέγραψαν συμφωνία εταιρικής σχέσης για την ανάπτυξη βιολογικών κρασιών.
Η σύμβαση αυτή προορίζεται να υποστηρίξει την ανάπτυξη των βιολογικών κρασιών του κάθε εταίρου: ο συνεταιρισμός
έχει δεσμευθεί να πωλεί αποκλειστικά στην Terroirs Vivants την
σημερινή παραγωγή 100 εκταρίων αμπελώνων της Ο συνεταιρισμός επωφελείται από την τεχνική υποστήριξη που παρέχεται από το εμπόριο, δηλαδή της παρακολούθησης των γαιών και
των προδιαγραφών για οινοποίηση.
Η Terroirs Vivants έχει δεσμευτεί για την αγορά, των βιολογικών κρασιών σε τιμή πάνω από την τιμή των συμβατικών κρασιών. Για την Terroirs Vivants η εταιρική σχέση εξασφαλίζει τους
όγκους και τον έλεγχο της παραγωγικής διαδικασίας των αμπελώνων μέσω της στενής συνεργασίας με τους αμπελουργούς
και το συνεταιριστικό οινοποιείο.

Έλεγχοι ανάχωμα στις
«ελληνοποιήσεις»
Οδηγίες προς την Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και την Διεύθυνση Ε.Φ.Κ. για την ορθή τήρηση των
διαδικασιών προκειμένου να προληφθούν ελληνοποιήσεις οίνων
που εισάγονται από Τρίτες Χώρες
παρέχει το τμήμα οίνου και αλκοολούχων ποτών με εγκύκλιό του.
Η εγκύκλιος αναφέρει, ότι είναι
εξαιρετικά σημαντικό οι οίνοι τρίτων χωρών οι οποίοι εισέρχονται
στο έδαφος της χώρας μας να διακινούνται με τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα και ότι ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί
στους οίνους οι οποίοι εισάγονται
χύδην και εμφιαλώνονται εδώ.
Προκειμένου να διασφαλιστεί η
ορθή τήρηση της νομοθεσίας της
Ε.Ε και της εθνικής νομοθεσίας τονίζεται:
Για τα μη συσκευασμένα αμπελοοινικά προϊόντα, σε ποσότητα
μεγαλύτερη των 60 λίτρων, προ-

έλευσης τρίτων χωρών, ο διασαφιστής ή ο νόμιμος εκπρόσωπος του
παραλήπτη υποχρεούται πριν την
κατάθεση της διασάφησης για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία και
ανάλωση, να ενημερώσει με τον
ταχύτερο δυνατό τρόπο την αρμόδια Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης προκειμένου ο αρμόδιος γεωπόνος να λάβει αντιπροσωπευτικό δείγμα, να ελέγξει και να θεωρήσει το συνοδευτικό έγγραφο
μεταφοράς, να ελέγξει τη σήμανση του εισαγόμενου προϊόντος και
να ενημερώσει την Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης του τόπου παραλαβής. Στη διασάφηση θέσης σε
ελεύθερη κυκλοφορία και ανάλωση και προκείμενου αυτή να γίνει αποδεκτή από την Τελωνειακή
Αρχή, θα πρέπει να επισυνάπτεται
το συνοδευτικό έγγραφο δεόντως
θεωρημένο από την Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης.
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Ανοικτή επιστολή για την αγροτική έρευνα

M

Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Κ.
Σκανδαλίδης μου είναι πολύ
συμπαθής. Παρακολουθώ χρόνια τώρα τη
δράση του και νοιώθω ότι ο λόγος του είναι
ανεπιτήδευτος και δεν έχει να κρύψει τίποτε.
Δεν αμφιβάλλω, ότι επιδιώκει με όλες τις δυνάμεις του την αγροτική ανάπτυξη της χώρας
μας. Τυχαίνει να έχω και εγώ τον ίδιο πόθο και
δεν μπορώ να μην απαντήσω στο λόγο που
εκφώνησε στις 8 Μαρτίου 2012 στην αρμόδια
Επιτροπή της Βουλής που αφορούσε στη συγχώνευση τεσσάρων Οργανισμών του Υπουργείου του σε ένα, στον ΕΛΓΟ «Δήμητρα». Δεν
αμφιβάλλω καθόλου, ότι ο ίδιος πιστεύει
ακράδαντα σε αυτά που έλεγε, ότι δηλαδή ο
νέος Οργανισμός θα εξυπηρετήσει καλύτερα
τους αγρότες και την πολυπόθητη αγροτική
ανάπτυξη. Ειδικότερα όμως για την αγροτική
έρευνα έχω σοβαρές ενστάσεις. Τυχαίνει να
έχω υπηρετήσει τον αγροτικό τομέα από πολλές θέσεις στα 40 χρόνια της επιστημονικής
μου καριέρας. Αρχικά ως πανεπιστημιακός
δάσκαλος (10 χρόνια) και κατόπιν ως ερευνητής και Διευθυντής Ινστιτούτου του ΕΘΙΑΓΕ.
Εξακολουθώ δε ακόμη να συμμετέχω στα
αγροτικά θέματα στο πλευρό των αγροτών
(ως επιστημονικός σύμβουλος), αλλά και στην
αγροτική έρευνα, ως Επιστημονικός Υπεύθυνος Ερευνητικών προγραμμάτων του πρώην
ΕΘΙΑΓΕ και του ΚΕΤΕΑΘ.
Είπε, ο κος Υπουργός, ότι η αγροτική έρευνα
θα πρέπει να έχει εφαρμοστική κατεύθυνση
και να εστιασθεί στα προβλήματα των αγροτών και ότι το ΕΘΙΑΓΕ δεν ακολούθησε αυτή
την κατεύθυνση. Δεν θέλω να υπερασπισθώ
το ΕΘΙΑΓΕ στην ανοικτή αυτή επιστολή, αλλά
θέλω να συνδράμω στο έργο του κου Υπουργού και να υπογραμμίσω με έμφαση ότι σε αρκετά θέματα που το ΕΘΙΑΓΕ είχε εντυπωσιακά
και καινοτόμα αποτελέσματα με μεγάλο οικονομικό όφελος για τους αγρότες και την αγροτική οικονομία, το Υπουργείο ήταν εκείνο που
παραδόξως αντιστάθηκε στην υλοποίησή
τους. Σας αναφέρω την προσωπική μου εμπειρία -που μπορώ να τεκμηριώσω- και είμαι σίγουρος ότι και άλλοι συνάδελφοι του ΕΘΙΑΓΕ
θα έχουν να αναφέρουν ανάλογα ερευνητικά
αποτελέσματα που δεν πέρασαν στην πράξη.
Στην δεκαετία του 1990 ήμουν επικεφαλής μεγάλης ομάδας ερευνητών του ΕΘΙΑΓΕ που με καθορισμένη στρατηγική θέλαμε
να προωθήσουμε την βιολογική αμπελουργία στην Ελλάδα ξεκινώντας από τα νησιά του
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προς τον Υπουργό κ. Κ. Σκανδαλίδη
Γράφει:
Ο Δρ. Ιωάννης Ρούμπος (Διατ. Διευθυντής του
Ινστιτούτου Προστασίας Φυτών Βόλου ΕΘΙΑΓΕ)

Υγιή φυτά αμπέλου σε δικτυοκήπιο που έχουν παραχθεί από ιστικαλλιέργεια

Αιγαίου με σκοπό να δώσουμε στους παραγωγούς των νήσων του Αιγαίου ένα νέο όραμα και κίνητρα για να παραμείνουν στα χωριά τους. Ήταν μια πρωτοπόρος ενέργεια για
την Ευρώπη εκείνη την εποχή που θα άνοιγε νέες αγορές και θα προωθούσε τα ελληνικά κρασιά. Δυστυχώς, μόνο την Λήμνο και
την Πάρο πρόλαβε η ομάδα μας να επισκεφθεί, γιατί δυο έγγραφα με βαρύ κατηγορητήριο εις βάρος μου -ότι δεν ήταν στην πολιτική του Υπουργείου η ανάπτυξη της βιολογικής αμπελουργίας- από το Υπουργείο Γεωργίας προς τον Γενικό Διευθυντή του ΕΘΙΑΓΕ μας
υποχρέωσε να σταματήσουμε την πρωτοβουλία μας και να εγκαταλείψουμε τους παραγωγούς στην τύχη τους.
Και το δεύτερο παράδειγμα είναι από την
ενασχόλησή μου στην αμπελουργία. Με πολύ κόπο και με μεγάλες δαπάνες 10 ερευνητές από 4 Ινστιτούτα του ΕΘΙΑΓΕ υλοποίησαν
μέσα σε 5 χρόνια ένα φιλόδοξο πρόγραμμα.
Τη συγκέντρωση και διάσωση του γενετικού
υλικού των ελληνικών ποικιλιών της αμπέλου από τις περισσότερες αμπελουργικές περιοχές της χώρας μας και τη δημιουργία Τράπεζας Γενετικού Υλικού Ελληνικών Ποικιλιών

συνέχεια από τη σελίδα 6
Μεσανατολικών περιοχών αγοράζουν λιγότερο κρασί (13%) σε
σχέση με το Νότο (24%), 25% οι ανατολικές περιοχές και 29% οι
δυτικές περιοχές. Οι ενήλικες των δυτικών πολιτειών αγοράζουν
τα περισσότερα κρασιά με το 10% να δηλώνει ότι αγοράζει 11 ή
περισσότερες φιάλες το μήνα.
Αμερικανική αγάπη για το γαλλικό κρασί
H Βιομηχανία οίνου της Γαλλίας απολαμβάνει πωλήσεις ρεκόρ
στις ΗΠΑ, ενώ οι Κινέζοι καταναλωτές αγοράζουν Μπορντό, οι
Αμερικανοί καταναλωτές αγοράζουν όλα τα κρασιά που προέρχονται από την Γαλλία. Αμερικανοί αγοράζουν γαλλικό κρασί σε
νούμερα ρεκόρ οδηγώντας την βιομηχανία οίνου σε νέα ύψη. Το
Γαλλικό κρασί και τα οινοπνευματώδη ποτά είχαν εξαγωγές 13
δισεκατομμύρια δολάρια το 2011, και η Αμερική ήταν ο κυρίαρχος εμπορικός εταίρος της, με το 18 τοις εκατό του ποσοστού αυτού. Παρά την έντονη έμφαση στην Κίνα τα τελευταία χρόνια, οι
Ηνωμένες Πολιτείες εισάγουν περισσότερο Γαλλικά κρασιά από
όλες σχεδόν τις χώρες περίπου στα 2.5 δισεκατομμύρια δολάρια.
Αυτός είναι ο λόγος που παρακινεί τους Γάλλους να επενδύσουν
περισσότερο σε μάρκετινγκ και πωλήσεις στην Αμερική. Η Εμπορική ομάδα του Μπορντό διαθέτει 4,1 εκατομμύρια δολάρια
του προϋπολογισμού του 2012 στον τομέα του μάρκετινγκ στην
Αμερική!!! Οι 10 παραδοσιακά Ευρωπαίοι πελάτες της Γαλλίας
αγοράζουν συνολικά 5,4 δισεκατομμύρια δολάρια μια αύξηση 3
τοις εκατό σε σχέση με πέρσι, ενώ η ευρωπαϊκή χρηματοπιστωτική κρίση έχει κάνει τα μέλη του κλάδου ανησυχούν. Ο όγκος των
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Αμπέλου σε Ιστοκαλλιέργεια αλλά και στο χωράφι. Το πολύτιμο αυτό υλικό ελέγχθηκε για
τη υγειονομική του κατάσταση και άρχισε η
εγκατάσταση των βασικών μητρικών φυτειών, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί από τους
φυτωριούχους για την παραγωγή πιστοποιημένου πολλαπλασιαστικού υλικού ελληνικών
ποικιλιών αμπέλου. Το ΕΘΙΑΓΕ θα αποκόμιζε
σοβαρά έσοδα από την δραστηριότητα αυτή,
η αμπελουργία μας θα εκσυγχρονιζόταν και τα
ελληνικά κρασιά θα βελτιωνόταν. Έλειπε μόνο
το θεσμικό πλαίσιο της όλης παραγωγικής διαδικασίας. Έγινε το 2001 ειδική επιτροπή στο
Υπουργείο για το σκοπό αυτό και περιμέναμε
να εκδοθεί η απαραίτητη υπουργική απόφαση. Πέρασαν 10 χρόνια και ακόμη δεν έχει εκδοθεί. Ο ίδιος, ως κύριος πρωταγωνιστής αυτής της δραστηριότητας, κατηγορήθηκα για
παράνομες ενέργειες και απειλήθηκα από το
Υπουργείο, ότι θα μου στείλουν τον εισαγγελέα για τις ενέργειές μου – εγκατάσταση μητρικών φυτειών χωρίς να υπάρχει το θεσμικό
πλαίσιο- με αποτέλεσμα να εγκαταλείψω και
αυτή τη δραστηριότητα μετά από 15 χρόνια
επίπονης εργασία. Έτσι, χάθηκε πολύτιμο γενετικό υλικό, η Ελλάδα εξακολουθεί να είναι

εξαγωγών προς τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο είναι κάτω
13 τοις εκατό και 38 τοις εκατό, αντίστοιχα σε σύγκριση με μία
δεκαετία πριν. Όμως οι Γάλλοι είναι ανακουφισμένοι γιατί σημειώθηκε 29 τοις εκατό αύξηση ή 3,3 δισ. Πωλήσεις στις πέντε Ασιατικές χώρες – Κίνα, Χονγκ Κονγκ, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη και Ταϊβάν.
Στην Αμερική, οι πωλήσεις σαμπάνιας σημείωσαν αύξηση 19 τοις
εκατό σε $ 448 εκατ.
Aυστραλία: η συγκομιδή σταφυλιών 2012 θα είναι ακόμη χαμηλότερα από το 2011  
Σύμφωνα με τις πρόσφατες εκτιμήσεις της Ένωσης Οινοπαραγωγών της Αυστραλίας, το 2012 η συγκομιδή σταφυλιών προβλέπεται σε 1,4 εκατ. Τόνους, που σημαίνει 13% μείωση σε σχέση με τη
συγκομιδή του 2010. Πάνω από το 70% της συγκομιδής πραγματοποιήθηκε στις αμπελουργικές περιοχές παραγωγής κρασιού
της Αυστραλίας. Η συγκομιδή αρχίζει τώρα στην Τασμανία.
Η προβλεπόμενη αύξηση των αποδόσεων δεν θα κάνει ζημιά.
Σύμφωνα με τους αυστραλούς καλλιεργητές, "το 2012 συνεχίζεται ο τρόμος του 2011". Στις ανατολικές περιοχές, οι αμπελώνες
καταστράφηκαν από τις υψηλές βροχοπτώσεις. Οι καιρικές συνθήκες έχουν επηρεάσει την ποιότητα των σταφυλιών ακόμη και
ολόκληρους αμπελώνες, και οδηγούν σε απώλειες την οινοποιία,
ενώ λόγω πλημμυρών ορισμένα οινοποιεία έχασαν τη μισή σοδειά τους. Μόνο ο δυτικός αμπελώνας δεν έχει επηρεαστεί από
τις έντονες βροχοπτώσεις. Οι αποδόσεις αυξάνονται. Οι Αυστραλοί οινοποιοί είναι καθησυχαστικοί, ωστόσο, προσθέτοντας ότι
"οι χαμηλές αποδόσεις θα πρέπει να αντισταθμίζονται από μια
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η μοναδική χώρα της ΕΕ που δεν παράγει πιστοποιημένο πολλαπλασιαστικό υλικό αμπέλου και οι αμπελουργοί μας εξακολουθούν να
χρησιμοποιούν υλικό αμφίβολης υγειονομικής κατάστασης για τη φύτευση των αμπελώνων τους ή υλικό προέλευσης ΕΕ. Και εδώ πάλι
εισαγωγές! Ποιος φταίει; Το ΕΘΙΑΓΕ; Σαφέστατα το αρμόδιο Υπουργείο. Όσες αναδιαρθρώσεις και συγχωνεύσεις και να γίνουν στους
Οργανισμούς ο αγρότης είναι αμφίβολο αν
θα ωφεληθεί. Το ΕΘΙΑΓΕ φαίνεται ότι απέτυχε
στην υλοποίηση των στόχων του, γιατί ανάμεσα σε πολλούς άλλους λόγους, υπήρχε και ένα
Υπουργείο ανίκανο να αξιοποιήσει τα επιστημονικά επιτεύγματα. Με τη συγχώνευση των
τεσσάρων Οργανισμών ένα μόνο είναι σίγουρο ότι θα επιτευχθεί. Η μείωση των δαπανών
αλλά και του προσωπικού που θέλει η Τρόικα.
Με τη μείωση όμως του αριθμού των ερευνητών πώς είναι δυνατόν να υποστηριχθεί η
αγροτική ανάπτυξη;
Κύριε Υπουργέ, δεν φθάνει μόνο η καλή σας
πρόθεση να συμβάλλετε με νέα νομοσχέδια
στην αγροτική ανάπτυξη. Θα πρέπει να αλλάξουν και νοοτροπίες στους χώρους της δουλειάς. Όποιος δεν προσφέρει να πηγαίνει σπίτι του. Είναι αλήθεια ότι αρκετοί ερευνητές
του ΕΘΙΑΓΕ δεν εργάσθηκαν συνειδητά και
δεν είχαν να επιδείξουν σημαντικά επιτεύγματα. Είναι, όμως πάλι αλήθεια, ότι οι ηγεσίες
τους ανέχθηκαν και αντί να τους στείλουν στο
σπίτι, τους έδωσαν και μεγαλύτερους βαθμούς και αξιώματα. Και εξακολουθούν ακόμη και σήμερα αρκετοί ανίκανοι να στελεχώνουν θέσεις. Γιατί όμως δεν γίνεται καμία αξιολόγηση του έργου τους; Γιατί δεν θεσμοθετείται η ανά πενταετία αξιολόγηση, ώστε να
φεύγουν οι ακατάλληλοι, αλλά θεσμοθετείται η δραστική μείωση του αριθμού τους; Είναι αλήθεια, ότι υπάρχουν στο ΕΘΙΑΓΕ ακόμη
και σήμερα ερευνητές χωρίς διδακτορικά; Είναι αλήθεια, ότι καταξιωμένοι ερευνητές δεν
παραμένουν για μεγάλο διάστημα στο ΕΘΙΑΓΕ και φεύγουν με την πρώτη ευκαιρία επειδή οι συνθήκες εργασίας δεν είναι οι πρέπουσες; Είναι αλήθεια, ότι όλα σχεδόν τα Ινστιτούτα του ΕΘΙΑΓΕ σήμερα βρίσκονται σε κατάσταση πλήρης αποσύνθεσης; Ανησυχώ, Κύριε Υπουργέ, πολύ για το μέλλον της γεωργίας μας. Το μέλλον της αγροτικής έρευνας με
το νέο νομοσχέδιο – που τελικά δεν ψηφίσθηκε- φαίνεται προδιαγεγραμμένο. Χωρίς ταλαντούχους ερευνητές θα παραμείνει η αγροτική έρευνα στην ανυπαρξία.

ακόμη υψηλότερη ποιότητα απ 'ότι συνήθως."
Γερμανία: μείωση των εξαγωγών οίνου το 2011
Το 2011, η Γερμανία εξήγαγε 1,54 εκατομμύρια εκατόλιτρα
(-11,8% σε σύγκριση με το 2010) αξίας € 349 εκατομμυρίων
(-1,7%). Οι τρεις πρώτες καταναλώτριες χώρες γερμανικού κρασιού ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες (297.000 εκατόλιτρα, -6,4%), το
Ηνωμένο Βασίλειο (223.000 εκατόλιτρα, -20,5%) και η Ολλανδία
(211.000 εκατόλιτρα, -11,5%). Οι μόνες χώρες για τις οποίες οι
αποστολές κρασιών έχουν αυξηθεί είναι η Νορβηγία (61.000
εκατόλιτρα, +6,1%), ο Καναδάς (50.000 εκατόλιτρα, +4,1%), Κίνα (40.000 εκατόλιτρα, +15,1%) και το Χονγκ Κονγκ (7.000 εκατόλιτρα, +117,6%). Σύμφωνα με το Γερμανικό Ινστιτούτο Οίνου
(Deutsches Weininstitut), "η μείωση σχετίζεται με τη μείωση των
αποθεμάτων, που επηρεάζονται έντονα από τη μικρή συγκομιδή
του 2010 και την ισχυρή ζήτηση. Οι στρατηγικές προσπάθειες
της γερμανικής βιομηχανίας προωθεί την αξία των κρασιών και
όχι την ποσότητα. Από τη φύση της η γερμανική οινοποιία παράγει χαμηλού όγκου κρασιά με υψηλό κόστος παραγωγής". Για
το Ινστιτούτο, η κορυφαία αναδυόμενη αγορά για τους γερμανικούς οίνους είναι η Νορβηγία. Η χώρα έρχεται πρώτη φορά στην
τέταρτη θέση μεταξύ των καταναλωτριών χωρών των γερμανικών κρασιών. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Ινστιτούτου, το ένα
τρίτο των λευκών κρασιών που πωλούνται στη Νορβηγία είναι
γερμανικά.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Κίνα έγινε η μεγαλύτερη ασιατική
αγορά για τα γερμανικά κρασιά, ξεπερνώντας την Ιαπωνία.

