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  Τα αισιόδοξα μηνύματα από την εγχώρια και την παγκόσμια παραγωγή οίνου, δύσκολα θα
ανατρέψουν το κλίμα στην Ελλάδα
  

Είναι νωρίς ακόμη ώστε να αξιολογήσει κανείς και να δημιουργήσει μια σταθερή εικόνα της
εξέλιξης της αμπελοοινικής αγοράς στη χώρα μας και κατά συνέπεια στην Ευρώπη, αφού ο
τρύγος θα διαρκέσει      (ειδικά στην ευρωπαϊκή Ήπειρο) έως τα τέλη Οκτωβρίου.

Βασικό και το ουσιαστικότερο μέγεθος μαζί με τον όγκο των αποθεμάτων η συγκομιδή που
εισκομίζεται στα οινοποιεία, διαφαίνεται ότι φέτος θα καθορίσει εκ νέου τα δεδομένα των
παγκόσμιων συναλλαγών, αφού λίγο έως πολύ στην Ευρώπη παρατηρείται μια ομοιογενής
εικόνα (με εξαιρέσεις πάντα), που την συνθέτουν ο μικρός όγκος αποθεμάτων και η
επιστροφή μετά από δυο ισχνές χρονιές σε κανονικότερα επίπεδα παραγωγής.

Το ίδιο ισχύει και για τις κύριες οινοπαραγωγές χώρες του Νότιου Ημισφαιρίου (Χιλή,
Αργεντινή, Ν. Αφρική, Ν. Ζηλανδία), οι οποίες “επέστρεψαν” με αυξημένο όγκο συγκομιδής
την άνοιξη του 2013 γεγονός που ήδη έχει επηρεάσει τις συναλλαγές, όπως π.χ. τον όγκο
εξαγωγών χύμα οίνων από την Αργεντινή στις ΗΠΑ εν όψει της αναμενόμενης καλής
συγκομιδής της Καλιφόρνιας, ασχέτως εάν αυξάνονται οι πωλήσεις εμφιαλωμένων οίνων
της Αργεντινής στις ΗΠΑ.

Στην Ευρώπη, η Γαλλία εκτιμά αύξηση της παραγωγής της σε όλες τις κατηγορίες οίνων
(ΠΟΠ, ΠΓΕ, Ποικιλιακούς, αλλά και σταφυλιών για αποστάγματα) παρά τις ισχυρές
χαλαζοπτώσεις στις αρχές Αυγούστου στις περιφέρειες της Champagne και της Aquitaine,
στην οποία ανήκει το Bordeaux. Άγνωστος παράγοντας μέχρι σήμερα οι ασθένειες που
έχουν παρατηρηθεί στο Languedoc Roussillon, στην Βουργουνδία και στο Beaujolais.

Στην Ιταλία παρουσιάζεται πιο ομαλή εξέλιξη από άποψη κλιματολογικών συνθηκών, οι
οποίες συμβάλλουν και εκεί στην αύξηση της παραγωγής και ήδη μ’ αυτές τις προβλέψεις οι
τιμές θειωμένων γλευκών (είτε για οίνους, είτε για χυμούς) έχουν σαφή τάση μείωσης,
γεγονός που παρασύρει και τις τιμές εισαγόμενων ή εξαγόμενων οίνων.

Η Ισπανία περιμένει μάλλον τη μεγαλύτερη συγκομιδή από το 2004, με λίγα αποθέματα
γεγονός που δεν την εμπόδισε να αυξάνει τις εξαγωγές της κατά το 2012 και μέχρι σήμερα.

Όλες οι χώρες μιλούν για εξαιρετική χρονιά από ποιοτική άποψη, αφού κατά κανόνα οι
βροχοπτώσεις της άνοιξης και οι μέτριες θερμοκρασίες του καλοκαιριού, ευνόησαν την
ανθοφορία (με εξαίρεση τις περιοχές της Γαλλίας που προαναφέρθηκαν), όμως αυτό δεν
σημαίνει ότι η συμπεριφορά του καιρού το επόμενο χρονικό διάστημα δε μπορεί να έχει
αρνητικές επιδράσεις κατά περιοχή.

Το γενικό επίπεδο των τιμών οίνου στις παγκόσμιες συναλλαγές «διορθώνεται» αφού η
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παραγωγή (Ν. Ημισφαίριο) ή η αναμονή κανονικής συγκομιδής εξισορροπεί το ισοζύγιο
προσφοράς και ζήτησης. Παρόλ’ αυτά δεν παρατηρήθηκε σημαντική μεταβολή στις τιμές
που πληρώθηκαν οι ιδιοκτήτες των αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων στο Ν. Ημισφαίριο για
τις «κλασσικές κοσμοπολίτικες» ποικιλίες, αφού η παγκόσμια προσφορά καλείται να
καλύψει το κενό που δημιουργήθηκε ειδικά στις βιομηχανικές χρήσεις από την συγκομιδή
του 2012.

Αυτός είναι ο λόγος ο οποίος επιδρά εξισορροπητικά και στην Ελλάδα, αφού τα οινοποιεία
με «άδειες δεξαμενές» σε λευκό κρασί, σπεύδουν στις περιοχές που τρυγούν και δεσμεύουν
ποσότητες, αφού «παραδοσιακές περιοχές» απορρόφησης σταφυλιών φαίνεται να
στερεύουν φέτος εξαιτίας των ανατροπών που προκαλεί η εφαρμογή της νομοθεσίας για τα
επιδοτούμενα σταφιδάμπελα.

Η επίδραση αυτή έχει και ψυχολογικό χαρακτήρα, με αποτέλεσμα παρά την αναμονή ενός
κανονικού όγκου παραγωγής οι τιμές σταφυλιών να σταθεροποιούνται στα περσινά
επίπεδα, αλλά και να έχουν αυξητικές τάσεις αφού η παραγωγή είναι υψηλόβαθμη, με το 14
Βe στα σταφύλια να μην είναι σπάνιο, γεγονός που θα αποτελέσει «όπλο» στα χέρια των
οινολόγων, αλλά και «μέσο» για τη μείωση του κόστους παραγωγής.

Παράλληλα οι εντεινόμενοι έλεγχοι στα σύνορα που είχαν αποτέλεσμα την επιστροφή
βουλγαρικών κρασιών ως ακατάλληλων εξαιτίας «οινολογικών παρεμβάσεων»
απαγορευμένων, δημιουργούν ένα νέο κλίμα στις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις οίνων υπό το
φόβο των ελέγχων.

Άλλωστε ελέγχους ζήτησε από τις ΔΑΟΚ η αρμόδια διεύθυνση του ΥΑΑΤ, προκειμένου να
γίνει ομαλά ο τρύγος με στόχο την εισκόμιση μόνο της νόμιμης παραγωγής.

Όπως πάντα η αρμοδιότητα των ελέγχων ήταν στα χέρια των ΔΑΟΚ και μέχρι σήμερα το
πάρτι συνεχιζόταν. Ίσως από φέτος κάτι να αλλάζει. Θα δούμε …
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