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  Η ρύθμιση της αγοράς προϋπόθεση για την επιχειρηματική ανάπτυξη των οινοποιητικών
συνεταιρισμών
  

Πανελλήνια σύσκεψη των προέδρων και διευθυντών οινοποιητικών συνεταιρισμών μελών
της ΚΕΟΣΟΕ, πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, με αντικείμενο τα πιεστικά
προβλήματα που έχουν ανακύψει στον κλάδο, μετά τις διαδοχικές κρίσεις της πανδημίας
και της ενεργειακής κρίσης.  

  

Τα θέματα που απασχόλησαν έγιναν αντικείμενο διαβούλευσης στην σύσκεψη αφορούσαν:

1. Θέματα πρωτογενούς τομέα

  

1.1 Ένταξη αμπελοκαλλιέργειας στα μέτρα ενίσχυσης από τις επιπτώσεις του covid
19 και της ενεργειακής κρίσης .Επιπτώσεις της αύξησης του κόστους καλλιέργειας
οιναμπέλων στις τιμές σταφυλιών κατά τον επικείμενο τρυγητό, με βάση και το
ΥΠΟΜΝΗΜΑ που κατατέθηκε στον υπουργό ΑΑΤΡ.

  

1.2 Κατευθυντήριες γραμμές για τις τιμές των σταφυλιών 2022, στη βάση των
προβλέψεων του ΚΑΝ(ΕΕ) 2021/2117 και του Άρθρου 172β το οποίο προβλέπει ότι οι
διεπαγγελματικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον αμπελοοινικό τομέα 
μπορούν να παρέχουν ενδεικτικούς δείκτες τιμών ως κατευθυντήριες γραμμές
όσον αφορά την πώληση σταφυλιών για την παραγωγή οίνων με προστατευόμενη
ονομασία προέλευσης ή προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη, υπό τον όρο ότι οι
εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές δεν εξαλείφουν τον ανταγωνισμό σε σημαντικό
ποσοστό των εν λόγω προϊόντων.»

2. Ένταξη των οινοποιείων στο καθεστώς ενισχύσεων λόγω του Ρωσο-Ουκρανικού
πολέμου μέσω της αξιοποίησης της  δυνατότητας μεταφοράς πόρων από την
ΚΑΠ για την κάλυψη του αυξημένου κόστους παραγωγής από την ενεργειακή κρίση
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Κατά τη διαδικασία της συζήτησης, σχεδόν το σύνολο των τοποθετήσεων των
παρευρεθέντων προέδρων των οινοποιητικών συνεταιρισμών τόνισαν την αναγκαιότητα
ρύθμισης της αγοράς οίνου, η οποία λειτουργεί χωρίς κανόνες με όρους μη υγιούς
ανταγωνισμού, αφού πλέον στην αγορά διακινούνται οίνοι σε τιμές χαμηλές που δεν
δικαιολογούν ούτε το κόστος παραγωγής τους.

  

Παράλληλα τέθηκε επιτακτικά η αναγκαιότητα πραγματοποίησης ελέγχων στα σημεία
εστίασης, στα οποία το φαινόμενο της «μαύρης» διακίνησης δεν έχει μετριασθεί, από την
εποχή της επιβολής του ΕΦΚ στο κρασί, δημιουργώντας ανυπέρβλητα εμπόδια στις
εμπορικές δυνατότητες των οινοποιητικών συνεταιρισμών, αλλά και των νόμιμων
οινοποιείων.

  

Για το θέμα της αύξησης των συντελεστών κόστους λόγω της ενέργειας, διατυπώθηκε ο
προβληματισμός επίρριψης των αυξήσεων στον τελικό καταναλωτή και η αναγκαιότητα
απορρόφησης, ενός μεγάλου μέρους των αυξήσεων από τα ίδια τα οινοποιεία, γεγονός που
θα επηρεάσει και τα υπόλοιπα στάδια ανάπτυξης του προϊόντος.

  

Όσον αφορά το θέμα της διαμόρφωσης των τιμών της σταφυλικής παραγωγής του 2022,
αποφασίστηκε η ΚΕΟΣΟΕ να εισάγει προς ευρεία συζήτηση το θέμα στους κόλπους της
ΕΔΟΑΟ, καθώς επίσης και το θέμα της παραοικονομίας και της αναγκαιότητας ρύθμισης
της αγοράς.
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