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Nielsen: Πτώση της κατανάλωσης οίνου
Α. Τσαυτάρης: Δάνεια προς τις βιομηχανίες Οίνου

Σημαντικές απώλειες καταγράφει ο κλάδος του κρασιού, καθώς η συνεχιζόμενη ύφεση έχει
περιορίσει σημαντικά την κατανάλωση, ενώ οι εκτιμήσεις αναφέρουν ότι η χρονιά θα
κλείσει με πτώση του τζίρου πέραν του 10% στο ράφι, ενώ διπλάσια θα είναι η απώλεια
στο κανάλι της εστίασης.

Προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες που επικρατούν, οι
επιχειρήσεις του κλάδου υιοθετούν πιο συντηρητικές στρατηγικές, οι οποίες
περιλαμβάνουν: το πάγωμα των επενδύσεων που αφορούν στον αναπτυξιακό σχεδιασμό, με
ταυτόχρονη προσπάθεια μείωσης του λειτουργικού κόστους, που έχουν ως κύριες
επιπτώσεις τις μειώσεις του προσωπικού και της δαπάνης για διαφήμιση και marketing.

Παράλληλα, οι εταιρείες εμφανίζονται πολύ «σφιχτές» ως προς την πολιτική
πιστοδοτήσεων και πλέον η διαχείριση των πελατών γίνεται υπό αυστηρότερους όρους. Η
αρνητική εικόνα των εκτιμήσεων για την πορεία του κλάδου συνάδει και με τα στοιχεία της
Nielsen για το πρώτο εξάμηνο, όπου οι πωλήσεις στο κρασί στα σουπερμάρκετ εμφανίζουν
πτώση 7,7% σε όγκο και σε 7,3% σε αξία. Η εικόνα επιβαρύνεται περαιτέρω εάν
συνυπολογισθεί ότι η κατανάλωση κρασιού κινείται πτωτικά την τελευταία πενταετία με
μέσο ετήσιο ρυθμό μείωσης 2,9%, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της σχετικής έρευνας
που πραγματοποίησε η ICAP.

Σύμφωνα με την ICAP, την περίοδο 2010/11 η κατανάλωση αναμένεται να υποχωρήσει άνω
του 10% βάσει προσωρινών στοιχείων.
Σημειώνεται ότι από το συνολικό μέγεθος της κατανάλωσης , τα εμφιαλωμένα κρασιά
εκτιμάται ότι καλύπτουν ένα ποσοστό της τάξης του 35% στην παρούσα φάση.

Ενώ το παραπάνω άρθρο είναι αναδημοσίευση της Ναυτεμπορικής, η ΚΕΟΣΟΕ επαναφέρει
στο τραπέζι των συζητήσεων με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Α.
Τσαυτάρη την κυκλοφορία των οίνων ΠΟΠ σε bag-in-box. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που
διαθέτει η οργάνωση, ένα μεγάλο μέρος της μειωμένης κατανάλωσης οίνου έχει
μετατοπισθεί πλέον κυρίως από την εστίαση στην οικογενειακή κατανάλωση με τη
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συσκευασία των bag-in-box και των pet. Η κατανάλωση εμφιαλωμένων οίνων σε
συσκευασίες μέχρι ενός λίτρου, στις οποίες επιτρέπεται να κυκλοφορούν οι οίνοι ΠΟΠ έχει
πληγεί με αποτέλεσμα ένα μεγάλο μέρος της ποιοτικής ελληνικής οινοπαραγωγής να μένει
εκτός αγοράς. Το αίτημα λοιπόν της ΚΕΟΣΟΕ αποκτά επίκαιρη βαρύτητα προκειμένου να
τονωθεί η κατανάλωση των ΠΟΠ οίνων.

Εν τω μεταξύ σε χθεσινή συζήτηση σε Επιτροπή της Βουλής ο υπουργός Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων Α. Τσαυτάρης ανέφερε ότι έχουν «ανοίξει» οι χορηγήσεις δανείων
στις οινοβιομηχανίες, αίτημα που αποτέλεσε σημείο αιχμής στην συνάντηση με την
ΚΕΟΣΟΕ.

Ο κ. υπουργός ανέφερε επίσης: «Υπήρξε ένα πάγωμα των δανειοδοτήσεων, λόγω των
προβλημάτων που προέκυψαν από την μεταφορά και την πώληση τμήματος της ΑΤΕ,
δηλαδή δεν μπορούσαν οι ενδιαφερόμενοι να βρουν λεφτά. Σας ανακοινώνω λοιπόν ότι
πλέον, σε συνεννόηση με την ΑΤΕ Πειραιώς έχει αποφασιστεί να ανοιχτούν τα δάνεια για
την υποστήριξη των αγροτών. Η ΕΕ άναψε τελικά το πράσινο φως για να δοθεί
προκαταβολή στις ενισχύσεις, άρα να καταβληθεί το 50% των κοινοτικών ενισχύσεων μετά
την 15η Οκτωβρίου. Το άλλο 50% θα δοθεί μετά την 15η Δεκεμβρίου»
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