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Ππώηερ εκηιμήζειρ για ηην παγκόζμια παπαγωγή οίνος ηο 2020 - ςνένηεςξη ηύπος ηος
Γιεθνούρ Οπγανιζμού Αμπέλος και Οίνος, Παπίζι, 27.10.2020
Πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ Σξίηε, 27 ηξέρ., δηαδηθηπαθή ζπλέληεπμε ηύπνπ ηνπ Γεληθνύ
Γηεπζπληή ηνπ Γηεζλνύο Οξγαληζκνύ Ακπέινπ θαη Οίλνπ (Organisation Internationale de la Vigne
et du Vin – ΟΗV) θ. Pau Roca, θαηά ηελ νπνία παξνπζηάζζεθαλ νη πξώηεο εθηηκήζεηο ηνπ
Οξγαληζκνύ γηα ηελ παγθόζκηα παξαγσγή νίλνπ γηα ην 2020.
Με βάζε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέρζεθαλ ζε 30 ρώξεο, νη νπνίεο αληηπξνζσπεύνπλ ην
84% ηεο παγθόζκηαο παξαγσγήο ην 2019, ε παγθόζκηα παξαγσγή νίλνπ ην 2020 (κε
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ κνύζηνπ θαη ηνπ ρπκνύ) εθηηκάηαη κεηαμύ 253,9 θαη 262,2 εθ.
εθαηόιηηξσλ (mhl), κε ην κέζν όξν λα αλέξρεηαη ζηα 258 εθ. εθαηόιηηξα, ήηνη πεξίπνπ ζηα επίπεδα
ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο (+1% ζε ζύγθξηζε κε ην 2019). Μεηά ηελ εμαηξεηηθά πςειή παξαγσγή
ηνπ 2018, νη πξώηεο εθηηκήζεηο γηα ην 2020 δείρλνπλ γηα δεύηεξε ζπλερόκελε ρξνληά έλαλ όγθν
παξαγσγήο θάησ ηνπ κέζνπ όξνπ, γεγνλόο πνπ δελ απνηειεί απαξαηηήησο 'θαθή είδεζε' γηα ηνλ
ακπειννηληθό ηνκέα, δεδνκέλνπ ηνπ ηξέρνληνο πιαηζίνπ όπνπ νη γεσπνιηηηθέο εληάζεηο, ε
θιηκαηηθή αιιαγή θαη ε παλδεκία covid-19 δεκηνπξγνύλ πςειό βαζκό αζηάζεηαο θαη
αβεβαηόηεηαο ζηελ παγθόζκηα αγνξά νίλνπ.
Ζ ζπγθνκηδή ζην Βόξεην Ζκηζθαίξην δελ επεξεάζηεθε έληνλα από ηα κέηξα πεξηνξηζκνύ
γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο παλδεκίαο Covid-19, θαζώο πξαγκαηνπνηείηαη κεηαμύ Απγνύζηνπ θαη
Οθησβξίνπ, ζε αληίζεζε κε ηελ θαιιηέξγεηα ακπέινπ ηελ άλνημε (Απξίιηνο έσο Ηνύιηνο) πνπ
ζπλέπεζε κε ηελ απαγόξεπζε θπθινθνξίαο.
ηελ Δςπωπαϊκή Ένωζη (ΔΔ), νη θαιέο θαηξηθέο ζπλζήθεο επλόεζαλ κηα δπλεηηθά κεγάιε
ζπγθνκηδή ην 2020, κε ηνλ όγθν παξαγσγήο λα εθηηκάηαη ζηα 159,0 εθ. εθαηόιηηξα, πνπ
αληηζηνηρεί ζε αύμεζε πεξίπνπ 5% ζε ζρέζε κε ην 2019. Ωζηόζν, νη πξνθαηαξθηηθέο εθηηκήζεηο
γηα ηελ παξαγσγή νίλνπ ζηηο ρώξεο ηεο ΔΔ δείρλνπλ κηα πνιύ πην εηεξνγελή θαηάζηαζε ζε
ζύγθξηζε κε ηα πξνεγνύκελα ρξόληα. Δμεηάδνληαο ηα ζηνηρεία από ηηο ηξεηο κεγαιύηεξεο ρώξεο
παξαγσγήο, ζε ζρέζε κε ην 2019, θαηαγξάθεηαη πηώζε -1% ζηελ Ηηαιία (47,2 mhl), ειαθξά
αύμεζε 4% ζηε Γαιιία (43,9 mhl) θαη κεγάιε αύμεζε άλσ ηνπ 11% ζηελ Ηζπαλία (37,5 mhl).
Πξέπεη λα ζεκεησζεί, σζηόζν, όηη θαη νη ηξεηο ρώξεο, νη νπνίεο από θνηλνύ αληηπξνζσπεύνπλ ην
49% ηεο παγθόζκηαο παξαγσγήο νίλνπ θαη ην 81% ηεο παξαγσγήο νίλνπ ζηελ ΔΔ, εκθαλίδνπλ
πξνθαηαξθηηθά επίπεδα παξαγσγήο γηα ην 2020 πνπ είλαη ρακειόηεξα από ηνλ κέζν όξν ηεο
ηειεπηαίαο πεληαεηίαο. Θεηηθή εμέιημε ζε ζρέζε κε ην 2019 θαηαγξάθεηαη επίζεο ζε άιιεο κεγάιεο
ακπεινπξγηθέο ρώξεο ηεο ΔΔ όπσο ε Γεξκαλία (8,9 mhl, +8% ζε ζρέζε κε ην 2019), ε Οπγγαξία
(2,9 mhl, +22%) θαη ε Απζηξία (2,7 mhl, +10%). Οη ρώξεο απηέο δείρλνπλ επίπεδα παξαγσγήο πνπ
είλαη ζύκθσλα ή αθόκα θαη πάλσ από ηνπο κέζνπο όξνπο ηεο ηειεπηαίαο πεληαεηίαο. Από ηελ
πιεπξά ηεο, ε Πνξηνγαιία, κε 6,5 mhl ην 2020, επζπγξακκίδεηαη κε ηελ παξαγσγή ηνπ 2019 θαη κε
ηνλ πεληαεηή κέζν όξν ηεο, ελώ ρώξεο όπσο ε Ρνπκαλία (3,6 mhl) θαη ε Δλλάδα (2 mhl)
παξνπζηάδνπλ αξλεηηθή δηαθύκαλζε, ηόζν ζε ζρέζε κε ην 2019 (-7% θαη -2% αληίζηνηρα), όζν θαη
πξνο ηνπο πεληαεηείο κέζνπο όξνπο ηνπο (-12% θαη -17% αληίζηνηρα).
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ην Βόξεην Ζκηζθαίξην εκηόρ ΔΔ, ε παξαγσγή θξαζηνύ ην 2020 είλαη απμεκέλε ζε ρώξεο
όπσο ε Ρσζία (4,7 mhl, +2%) θαη ε Οπθξαλία (1,0 mhl, +1%), ελώ ε Γεσξγία θαη ε Μνιδαβία,
ιόγσ ηεο μεξαζίαο, έρνπλ ζεκεηώζεη ζπξξίθλσζε ζηελ παξαγσγή κε 1,7 mhl (-3%) θαη 1,2 mhl
(-18%) αληίζηνηρα. Ο όγθνο παξαγσγήο νίλνπ ζηελ Διβεηία ην 2020 (0,9 mhl) αλακέλεηαη λα είλαη
ρακειόηεξνο όρη κόλν από ην πξνεγνύκελν έηνο θαηά 10%, αιιά θαη θαηά 8% από ηνλ κέζν όξν
πνπ παξαηεξήζεθε ηελ ηειεπηαία πεληαεηία. ηηο ΖΠΑ, ε πξνθαηαξθηηθή εθηίκεζε ηνπ
Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο γηα ηελ παξαγσγή θξαζηνύ είλαη ζηα 24,7 mhl (+1% ζε ζρέζε κε ην 2019).
Ωζηόζν, ην λνύκεξν απηό ζα κπνξνύζε λα αλαζεσξεζεί ζεκαληηθά όηαλ ζα είλαη δηαζέζηκεο
πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ησλ ππξθαγηώλ ζηε Νάπα θαη ηε όλα, θαζώο,
νη επηπινθέο από ηελ ππξθαγηά θαη ηνλ θαπλό κπνξεί λα απνηξέςνπλ ηελ νηλνπνίεζε κέξνπο ησλ
ζηαθπιηώλ. Όζνλ αθνξά ηελ Κίλα, δελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία γηα ηε ζπγθνκηδή ζηαθπιηώλ
απηή ηε ζηηγκή ηνπ έηνπο.
ην Νόηην Ζκηζθαίξην, όπνπ νη ζπγθνκηδέο έιεμαλ ην πξώην ηξίκελν ηνπ 2020, ηα
πξνθαηαξθηηθά ζηνηρεία γηα ηελ παξαγσγή θξαζηνύ ηείλνπλ λα είλαη πην αθξηβή θαη αμηόπηζηα.
Όζνλ αθνξά ηνπο όγθνπο, παξαηεξείηαη ζεκαληηθή κείσζε ηεο παξαγσγήο νίλνπ κεηαμύ ησλ
κεγάισλ ρσξώλ παξαγσγήο, κε κεξηθέο εμαηξέζεηο. Ζ εθηίκεζε παξαγσγήο γηα ην 2020 αλέξρεηαη
ζηα 49 mhl, θαηαγξάθνληαο δειαδή κείσζε θαηά 8% ζε ζρέζε κε ην 2019, ε νπνία νθείιεηαη
κάιινλ ζηηο δπζκελείο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο θαη όρη ηόζν ζηηο ζπλέπεηεο ηεο παλδεκίαο.
Ζ Νόηηνο Ακεξηθή είλαη ε πεξηνρή ζην Νόηην Ζκηζθαίξην πνπ ζεκεηώλεη εληνλόηεξε πηώζε
ζε ζρέζε κε ην επίπεδν παξαγσγήο ηνπ 2019. ηελ Αξγεληηλή, ε παξαγσγή νίλνπ κεηώλεηαη
ζεκαληηθά θαηά 17% (10,8 mhl) ιόγσ ησλ δπζκελώλ θαηξηθώλ ζπλζεθώλ πνπ πξνθιήζεθαλ από
ηνλ El Niño. Ζ Υηιή, κε 10,3 mhl, ζεκεηώλεη πηώζε 13% ζε ζρέζε κε ην 2019, θπξίσο ιόγσ ηεο
μεξαζίαο. Καη νη δύν ρώξεο δείρλνπλ επίπεδα παξαγσγήο πνπ είλαη πνιύ θάησ από ηνλ πεληαεηή
κέζν όξν ηνπο (-13% θαη -10% αληίζηνηρα). Ζ Βξαδηιία, κε εθηηκώκελν όγθν παξαγσγήο 2,2 mhl,
βξίζθεηαη ζηα ίδηα επίπεδα κε πέξπζη, αιιά θαηά 15% ρακειόηεξα από ηνλ πεληαεηή κέζν όξν.
ηε Νόηην Αθξηθή, όπνπ ε μεξαζία επεξέαζε ζεκαληηθά ηηο ζπγθνκηδέο ην 2018 θαη ην 2019, ε
παξαγσγή νίλνπ ην 2020 επέζηξεςε ζηα θπζηνινγηθά ηεο επίπεδα θαη εθηηκάηαη ζηα 10,4 mhl.
ηελ Ωθεαλία, ε Απζηξαιία ζεκεηώλεη ζεκαληηθή κείσζε ηνπ όγθνπ παξαγσγήο νίλνπ ην
2020, ζηα 10,6 mhl (-11% ζε ζύγθξηζε κε ην 2019 θαη -16% ζε ζρέζε κε ηνλ πεληαεηή κέζν όξν),
εμέιημε πνπ εμεγείηαη από ηελ μεξαζία θαη ηηο ππξθαγηέο πνπ έιαβαλ ρώξα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
ζπγθνκηδήο. ηε Νέα Εειαλδία, ε παξαγσγή θξαζηνύ παξνπζηάδεη αληίζεηε ηάζε ζε ζρέζε κε ηελ
Απζηξαιία θαη γηα ηέηαξηε ζπλερή ρξνληά παξάγεη πεξηζζόηεξα από 3 mhl (3,3 mhl),
θαηαγξάθνληαο αύμεζε 11% ζε ζρέζε κε ην 2019 θαη 15% ζε ζύγθξηζε κε ηνλ κέζν όξν ησλ
ηειεπηαίσλ πέληε εηώλ.
ύκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ παξνπζηάζηεθαλ θαηά ηε ζπλέληεπμε ηύπνπ, ε παγκόζμια
καηανάλωζη οίνος εκηιμάηαι όηι θα μειωθεί καηά 9% ζύκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηεο εηαηξείαο
IWSR. Ωζηόζν, όπσο επεζήκαλε ν Δπηθεθαιήο ηνπ Σκήκαηνο ηαηηζηηθήο ηνπ OIV θ. Giorgio
Delgrosso, ε κείσζε απηή κπνξεί λα θζάζεη έσο θαη 15%, θαζώο πνιινί παξαγσγνί αλακέλνπλ
πηώζε ησλ πσιήζεώλ ηνπο από 15-25%. ε θάζε πεξίπησζε, ε πξαγκαηνπνίεζε πξνβιέςεσλ απηή
ηε ζηηγκή είλαη δύζθνιε, θαζώο εμαξηάηαη από ην εάλ νη πεξηνξηζκνί ιόγσ ηεο παλδεκίαο ζα
ζπλερηζηνύλ ή απζηεξνπνηεζνύλ.
Όζνλ αθνξά ην διεθνέρ εμπόπιο οίνος, ε παλδεκία Covid-19 θαίλεηαη λα επεξέαζε
ζεκαληηθά ηηο εμαγσγέο νίλσλ, νη νπνίεο κεηώζεθαλ ηόζν ζε αμία όζν θαη ζε όγθν. Ζ Νόηηνο
Αθξηθή, ην Ζλ. Βαζίιεην θαη ε Γαιιία είλαη νη ρώξεο, ησλ νπνίσλ νη εμαγσγέο θαίλεηαη λα
επιήγεζαλ πεξηζζόηεξν, ηόζν ζε αμία όζν θαη ζε πνζόηεηα. Δηδηθά ζε ό,ηη αθνξά ηε Γαιιία, νη
εμαγσγέο ηεο ρώξαο ππέθεξαλ ζεκαληηθά θαη από ηνπο δαζκνύο πνπ έρνπλ επηβάιεη νη ΖΠΑ.
εκαληηθή κείσζε ζε αμία ζεκείσζαλ θαη νη εμαγσγέο ηεο Γεξκαλίαο (-15%), ηεο Υηιήο (-9%) θαη
ησλ ΖΠΑ (-8%). Αληίζεηα, ζεκαληηθόηαηεο απμήζεηο ζε όγθν θαηέγξαςαλ νη εμαγσγέο ηεο
Αξγεληηλήο (+52%), ηεο Οπγγαξίαο (+42%) θαη ηεο Οιιαλδίαο (+15%).
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Όζνλ αθνξά ηηο εηζαγσγέο νίλσλ, νη ζεκαληηθόηεξεο κεηώζεηο θαηαγξάθεθαλ ζηελ Κίλα,
ηόζν ζε αμία (-31%) όζν θαη ζε πνζόηεηα (-32%), ιόγσ ηεο έθηαζε θαη απζηεξόηεηαο ησλ
πεξηνξηζκώλ πνπ επέθεξε ε παλδεκία ζηε ρώξα. Αμηνζεκείσηεο κεηώζεηο θαηαγξάθεθαλ θαη ζηηο
εηζαγσγέο ηεο Ρσζίαο θαη ηνπ Βειγίνπ, ελώ αληίζεηα κεγάιε αύμεζε ζε όγθν παξνπζίαζαλ νη
εηζαγσγέο ηεο Σζερίαο (+23%). Αύμεζε θαηαγξάθεθε θαη ζηηο εηζαγσγέο ηεο νπεδίαο, ε νπνία
νθείιεηαη θπξίσο ζηελ πην ραιαξή εθαξκνγή πεξηνξηζηηθώλ κέηξσλ γηα ηελ αλαθνπή εμάπισζεο
ηνπ θνξσλντνύ.
πλνιηθά, ζύκθσλα κε ηνλ Γελ. Γ/ληή ηνπ Οξγαληζκνύ, ε παλδεκία Covid-19 νδήγεζε ζε
πεξαηηέξσ επηδείλσζε ησλ ήδε πνιύ δύζθνισλ ζπλζεθώλ πνπ επηθξαηνύζαλ ζην δηεζλέο εκπόξην,
ελώ νη ζπλέπεηεο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο νδεγνύλ νινέλα θαη πην ζπρλά ζε αθξαία θαηλόκελα πνπ
επεξεάδνπλ ηελ παγθόζκηα παξαγσγή νίλνπ. ε απηό ην πιαίζην, νη επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα
πξνζαξκνζηνύλ ζηε λέα πξαγκαηηθόηεηα, επηδεηθλύνληαο κεγαιύηεξε επειημία θαη αμηνπνηώληαο
ηα ςεθηαθά εξγαιεία πνπ έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο.
Σν δειηίν ηύπνπ ηεο ζπλέληεπμεο, ε παξνπζίαζε ηνπ Γελ. Γ/ληή ηνπ OIV, θαζώο θαη ε
έθζεζε ηνπ Οξγαληζκνύ ζρεηηθά κε ηηο εθηηκήζεηο γηα ηελ παξαγσγή νίλνπ ην 2020 έρνπλ
αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Οξγαληζκνύ θαη ζπγθεθξηκέλα ζην ζύλδεζκν
http://www.oiv.int/en/oiv-life/2020-world-wine-production-first-estimates.
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