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Wprowadzenie

Wprowadzenie – zarys historii wina

Historia uprawy winorośli i produkcji wina jest prawie tak stara jak świat. Dziką
winorośl (vitis silvestris) odnajdowano w wykopaliskach liczących miliony lat. Przez
stulecia winorośl przemieszczała się wraz ze zmianami klimatu, z północy na
południe, w kierunku Morza Śródziemnego i Azji Mniejszej. Najstarsze wzmianki
o winie pochodzą z Gruzji sprzed prawie 6000 lat p.n.e. Do dziś wina gruzińskie
cieszą się uznaniem wśród smakoszy, choć ich starożytną renomę przykrywały
w trakcie wieków inne wina, wytwarzane na obszarach Europy. Ślady wskazujące
na wytwarzanie i konsumowanie wina spotykamy także na Kaukazie,
w Mezopotamii oraz w starożytnym Egipcie.
Dzisiejsza, botaniczna nazwa winorośli, vitis vinifera, pochodzi prawdopodobnie
z obszaru Azji Mniejszej. Szczególny rozwój upraw winorośli i wytwarzania z niej
wina następuje w starożytnej Grecji, gdzie czołowymi ośrodkami produkcji wina
były Mykeny i Sparta. Ekspansja kolonizacyjna Greków rozpowszechniła uprawę
winorośli i produkcję wina na obszar Morza Śródziemnego, docierając do Marsylii,
Kadyksu a także do Syrii i Egiptu.W Gracji wino służyło przede wszystkim do celów
obrzędowych. Winem świętowano zwycięstwa militarne, oddawano cześć bogom,
zwłaszcza Dionizosowi, bogu wina i ekstazy.
Po Grecji pałeczkę w rozwijaniu winiarstwa przejęli Rzymianie. Dla mieszkańców
Imperium Rzymskiego wino było symbolem statusu społecznego. Pito je także
z okazji licznych zwycięstw militarnych, pieczętowano winem dobre interesy. Wino
lało się strumieniami w czasie świąt na cześć bogów, przy czym słynne bachanalia,
święta na cześć Bachusa, należały do największych. Wino traktowano także jako
lekarstwo.Uprawiano wiele gatunków winorośli, choć największym powodzeniem
cieszyły się wina białe z regionu Neapolu.
Najlepszym eksporterem kultury winiarstwa okazały się legiony rzymskie, które
podbijając kolejne obszary Europy i kolonizując je upowszechniały uprawę winorośli
i produkcję wina na południu Francji, Hiszpanii oraz w rejonach Mozeli i Renu
(dzisiejszych Niemiec).Wino potrzebne było tysiącom legionistów spędzającym
często wiele lat w podbitych prowincjach imperium. Także rzymska administracja
prowincji i koloniści, obywatele Rzymu, zaspokajali swoje potrzeby winem
wytwarzanym na miejscu. Popyt na wino z podbitych prowincji był ogromny nie
tylko za sprawą zapotrzebowania miejscowego. Znaczne ilości wina wysyłano
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bezpośrednio do Rzymu. Dobra rzymska winnica produkowała około 60 hektolitrów
wina z hektara, czyli nieco więcej niż dzisiejsze wydajności winnic w regionie
Bordeaux. Znaczną część produkcji z winnic założonych na terenach Hiszpanii
wywożono do Rzymu. W niektórych latach wysyłano tam prawie 20 milionów
amfor wina, ładując je na statki w porcie Kadyksu.
Znane jest dzieło z pierwszego wieku p.n.e. pt. De re rustica, napisane przez
Lucjusza Kollumelę, mieszkańca Kadyksu. O uprawie winorośli pisał on m.in.:
„ Pomimo, że uprawa winorośli jest najbardziej dochodową gałęzią rolnictwa, wielu
traci na niej fortunę …..chodzi o to, że działalność ta jest obecnie modna i ludzie
zajmują się nią bez zastanowienia, nie biorąc pod uwagę jakości ziemi, usytuowania
winnicy oraz nie zważając na brak odpowiedniego przygotowania. Potem źle
przycinają winorośle, wycieńczają je zbyt obfitymi zbiorami, przez co produkują
wino kiepskiej jakości, zadając sobie pytanie dlaczego nie odnoszą sukcesu „ [ cyt.
za.Falco,2002, s.18] Okazuje się, iż agrotechnika uprawy winorośli była wówczas na
wysokim poziomie, a spostrzeżenia Kollumeli odnośnie związków między wiedzą
i umiejętnością prowadzenia winnicy a jakością otrzymywanego wina są aktualne
po dzień dzisiejszy.
Warto podkreślić, iż obrzędowy charakter wina posiada głęboką tradycję religijną
społeczności żydowskiej. Symbolem ziemi obiecanej, który przynieśli wysłannicy
Mojżesza, była kiść winogron. Magiczną i kultową moc dla chrześcijaństwa nadał
winu Jezus z Nazaretu czyniąc cud w Kanie Galilejskiej- kiedy weselnikom zabrakło
wina Jezus dokonał cudownej zamiany wody w wino. Podczas Ostatniej Wieczerzy
Jezus ustanawia święty sakrament – przemiany krwi swojej w wino.Symboliczne
przywiązanie religii chrześcijańskiej do wina miało zasadnicze znaczenie dla rozwoju
upraw winorośli w Średniowieczu. Po upadku Imperium Rzymskiego dopiero
Średniowiecze jest okresem burzliwego rozwoju upraw winorośli i produkcji wina.
Główna rolę odegrał wówczas Kościół a zwłaszcza mnisi skupieni w licznych w tym
okresie klasztorach na terenie Europy.
Wino potrzebne było do celów religijnych, aczkolwiek mnisi nie stronili zbytnio od
popijania wina przy innych, niekoniecznie religijnych okazjach. W przyklasztornych
winnicach produkowano wino o stosunkowo wysokich , jak na te czasy,
parametrach technologicznych. Ekspertami w tym względzie były zakony
Benedyktynów i Cystersów. Klasztory w Cluny i Citaux można określić mianem
kolebki winiarstwa w regionie Burgundii.Obszary rolnicze należące do mnichów
z Cluny rozciągały się w promieniu 50 kilometrów wokół klasztoru a pokaźną ich
część stanowiły winnice. Reguła zakonu Benedyktynów zaznaczała, iż picie jednej
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kwaterki wina dziennie jest wystarczające. Opat może jednak zezwolić na większą
konsumpcję wina , musi wszakże dopilnować aby nie prowadziło to do nadmiaru
i opilstwa bowiem wino może zwieść nawet najmądrzejszego. Spożycie wina stało
się standardem życia zakonnego. Ograniczenia dziennego spożycia wina do27 dcl.
Nie obowiązywały w święta. Warto jednak uzmysłowić sobie, iż w tamtym okresie
świąt kościelnych było ponad 150 dni w roku a osoby duchowne stanowiły prawie
20 % ludności. Zapotrzeboawnie na wino było więc ogromne.Już w 816 roku
ustalenia sobru w Akwizgranie zachęcały duchownych do uprawy winorośli
produkcji wina. Kultura winiarstwa i wina rozprzestrzeniała się szybko na inne
klasztory we Francji i w całej Europie. Sieć ponad 800 klasztorów i kaplic
benedyktyńskich rozciągała się aż do Polski. Do roku 1414 komunia święta była
udzielana pod postacią chleba i wina, co dodtakowo zwiekszało popyt kościołów
i klasztorów na wino.
W XIV wieku wino stało się tak ważne dla duchowieństwa, że papieże w Awinionie
ustanowili wino piątym żywiołem, obok wody, ognia, powietrza i metalu. Wino ,
produkowane masowo przez duchownych dla potrzeb religijnych, miało także
znaczenie w innych dziedzinach życia. Przy pomocy wina oraz lekarstw, w których
wino było jednym ze składników, leczono różne choroby i dolegliwości. W pałacach
biskupich przyjmowano często ważnych gości, królów, książąt, duchownych
wysokich rangą, którym chętnie serwowano wino pochodzące z własnych winnic.
W późniejszym okresie powstawały również winnice królewskie, choć na dworze
królewskim i dworach arystokracji pito głównie wina słodkie, pochodzące z Cypru
i Malagi. Mieszczanie i wieśniacy pili wina gorszej jakości, otrzymywane z wytłoków
a nawet ocet winny zmieszany z wodą.
W XIV wieku w Paryżu znajdowało się ponad 4 000 tawern gdzie można było napić
się wina. Nic dziwnego, że konsumpcja wina była bardzo duża, około 100 litrów
rocznie na osobę. Funkcjonował już rynek wina, podlegający prawom popytu
i podaży. Duży popyt na wino przy ograniczonej podaży prowadził do tego, iż nawet
wina złej jakości były stosunkowo drogie. Nakładały się na to liczne opłaty i podatki
stanowiące dochody kasy królewskiej. Wysokie ceny i podatki sprzyjały rozwojowi
oszustw handlowych – wino rozcieńczano wodą, liche wina barwiono sokiem dla
nadania pozorów szlachetności. Powszechnym obyczajem, trwającym do XVII
wieku, było picie wina z jednego pucharu, przechodzącego z rąk do rąk, a właściwie
z ust do ust, co niestety nie było zbyt higieniczne.
W epoce Oświecenia mecenasami winiarstwa stawali się monarchowie, rody
magnackie a także bogaci mieszczanie. Do dziś słynne z tradycji winiarstwa są
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włoskie rody Antinori i Friscobaldi, choć obecnie nie są już właścicielami winnic
i win, których tradycję tworzyły przez stulecia.
Wiek XVI jest w Europie złotym wiekiem upraw winorośli i konsumpcji wina.
Powierzchnia winnic była około czterokrotnie większa niż dzisiaj, a konsumpcja
wina przypadająca na osobę sięgała prawie 200 litrów rocznie. Pito głównie wina
białe, rozcieńczane wodą, lodem lub śniegiem. Burżuazja piła mieszanki z win
białych i czerwonych. Jeszcze w XVII wieku wino traktowano jako jeden ze
składników pokarmu. Dopiero później wino , zwłaszcza dobre wino z Bordeaux,
zaczęto konsumować dla przyjemności, podobnie jak szampan ,którym upajano się
na królewskich i magnackich dworach i pałacach.W konsumpcji wina dominowały
wina słodkie o wysokiej zawartości alkoholu, produkowane głównie z białych
winogron. W kolejnym stuleciu coraz większą popularność zdobywały wina
czerwone z Bordeaux, eksportowane w dużych ilościach do Wielkiej Brytanii, gdzie
określano je jako Claret.
W przeddzień rewolucji francuskiej Francję zamieszkiwało około 27 milionów osób.
Znakomitą większość ,ponad 90 %, wina wypijano w miastach, gdzie roczne
spożycie wynosiło średnio 400 litrów na osobę, czyli nieco ponad litr dziennie.
W Wersalu spożycie wina było jeszcze większe osiągając 500-600 litrów rocznie na
osobę. Winem zaspokajano pragnienie– było go więcej aniżeli wody. W Paryżu było
zaledwie 16 studni, z których czerpano wodę do picia. Braki wody uzupełniano
piciem wina rozcieńczanego wodą. Jeszcze dzisiaj można spotkać w domach
francuskich zwyczaj dolewania wody do wina podczas posiłków, choć nie wynika to
z braku dostępności do wody.
Wiek XVII i XVIII w Europie to okres nieustannych konfliktów i wojen, z wojną 30letnią na czele. Winnice podupadają a powierzchnia upraw winorośli znacznie
zmniejsza się. Prawdziwa klęska nastąpiła jednak w pierwszej połowie XIX wieku za
sprawą chorób winorośli wywołanych grzybami (mączniakiem) oraz mszycą
amerykańską. W 1847 r. mączniak niszczy całe zbiory we Francji . W 1854 roku
zebrano zaledwie 10% dotychczasowej ilości winogron. Zaraza mszycy
przywędrowała do Europy wraz ze sprowadzanymi z Ameryki szczepami winorośli.
Mszyca wykończyła uprawy winorośli w całej Europie na długie dziesięciolecia.
Dopiero w 1910 roku wynaleziono środek zwalczający mszycę co umożliwiło
powolne odbudowywanie winnic. Niestety wiele szlachetnych szczepów nie
zdołano odtworzyć i bezpowrotnie je utracono.
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Christy Campbell opisuje historię pojawienia się mszycy we Francji. Żółta mszyca,
znana jako filoksera, została sprowadzona do winnicy w wiosce Pujaut nad
Rodanem z Ameryki. W 1861 roku francuza zamieszkałego w okolicy odwiedził
amerykański znajomy i obiecał mu przysłać sadzonki winorośli amerykańskich. Po
kilku miesiącach sadzonki dotarły do Francji, niestety wraz z filokserą. Początkowo
nic nie zapowiadało katastrofy. Zauważono jednak, że liście winorośli zaczęły
schnąć, a po jakimś czasie usychała cała roślina. Zaraza rozprzestrzeniała się szybko
niszcząc winnice na południu Francji, docierając do winnic Bordeaux a następnie do
innych obszarów upraw winorośli w całej Europie. Zniszczenia we Francji były
jednak największe. Ponieważ odmiany amerykańskie były uodpornione na mszycę
rozpoczęto szczepić nimi winorośl we Francji, tak że na początku XX wieku
wszystkie winorośle w tym kraju były już amerykańskimi hybrydami. Wprawdzie
wynalezione środki pozwoliły zwalczyć mszycę, to jednak ciągle pojawiają się jej
odmiany [Campbell 2005].
W XIX wieku burżuazja piła wina dobrej jakości. W 1855 roku , z okazji Paryskiej
Wystawy Światowej, cesarz Napoleon III przyznaje winom z Bordeuax tytuł Premier
Grand Cru Bordeaux, co stanowi po dzień dzisiejszy pierwszą klasyfikację
najlepszych , czerwonych win z tego regionu Francji. W tym okresie udoskonalano
technologię produkcji wina, miedzy innymi dzięki pracom Ludwika Pesteura nad
drożdżami. W 1863 producenci francuskiego wina ponieśli ogromne straty
finansowe. Okazało się, że miliony hektolitrów wina przeznaczonego na eksport nie
nadawało się do picia. Pasteur znalazł przyczynę fatalnej jakości wina i opublikował
pracę pt. Badania na temat wina, chorób i przyczyn które je powodują. Nowe
sposoby konserwowania i przechowywania zalecane przez Pasteura znacznie
poprawiły jakość wytwarzanych później win.
Prawdziwa rewolucja winiarska pojawia się dopiero w XX wieku.Dokonują się
istotne zmiany w technologii produkowania wina.Gwałtowny rozwój transportu
i komunikacji przyspiesza procesy internacjonalizacji i globalizacji rynku wina na
świecie.Wino wkracza coraz śmielej do biznesu przekraczającego regionalny
i krajowy zasięg.
Radykalne zmiany w technologii produkcji wina wprowadzają w latach 1970tych
winiarze kalifornijscy. Polegają one na zastosowaniu kadzi i zbiorników
z nierdzewnej stali, co pozwoliło uzyskiwać wino wysokiej jakości także w ciepłych
strefach klimatycznych. Zmianom ulegał cały proces technologiczny – od fazy
fermentacji, dojrzewania, leżakowania, butelkowania do momentu transportu
gotowego do sprzedaży wina. Wprowadzono zasadę wykorzystywania nowych
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beczek dębowych (dotychczas beczki wykorzystywano wielokrotnie)oraz dodatków
utleniających. W piwnicach leżakowania wina instalowano systemy klimatyzacyjne,
utrzymujące pożądaną temperaturę i wilgotność.
Na światowym rynku win jakościowych zostaje przełamany monopol producentów
z Europy. Coraz większego znaczenia nabierają wina kalifornijskie, które
zdominowały rynek amerykański i zaczęły skutecznie konkurować z winami
europejskimi. W latach 1980tych rozpoczyna się masowa produkcja wina
w Australii.
Technologie uprawy i produkcji wina stosowane w USA i Australii zaprzeczają
tradycyjnemu ,uznawanemu wśród winiarzy europejskich poglądowi, iż wina
wysokiej jakości można uzyskiwać jedynie w winnicach o małych wydajnościach
winogron z hektara oraz o jałowych glebach. Okazuje się, iż optymalne nawadnianie
oraz kontrola rozwoju winorośli pozwalają, nawet w regionach o silnym
nasłonecznieniu, osiągać wysokie wydajności z hektara i produkować wina dobrej
jakości. Mechanizacja zbiorów winogron a także odpowiednie przycinanie krzewów
ułatwiają pracę i obniżają koszty. Mechanizacja jest z powodzeniem stosowana
w winnicach położonych na płaskich terenach. Maszynowe zbieranie winogron
w winnicach położonych na wzgórzach jest utrudnione, a często wręcz niemożliwe.
Ponadto, winiarze stosujący tradycyjne metody uprawy winorośli i produkcji wina
są przekonani, że ręczne zbieranie winogron ma pozytywny wpływ na jakość wina.
Pod koniec XX wieku na światowym rynku wina zachodzą istotne zmiany. Pojawiają
się nowi producenci wina z Australii, Argentyny, Chile, USA, Afryki Południowej
,których produkty osiągają coraz wyższą jakość i sprzedawane są na rynkach wielu
krajów. Dotychczasowa, niekwestionowana dominacja winiarzy europejskich
z Francji, Włoch i Hiszpanii zostaje poważnie naruszona. Powstaje nowy ład
i podział globalnego rynku wina na kraje Starego i Nowego Świata. Przemysł
winiarski Nowego Świata jest nowoczesny, skoncentrowany na potrzebach
masowego konsumenta i umiejętnie dostosowujący do tego swoje wina. Brak
barier instytucjonalnych, tak charakterystycznych na europejskich rynkach wina,
ułatwia ekspansję kapitałów i rozwój produkcji wina w „ nowych” krajach
winiarskich na skalę globalną. Australia, Chile a także rosnący sektor winiarski
w Chinach będą w przyszłości nadawać ton zmianom na światowym rynku wina.

Część II
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Tendencje rozwojowe
rynków wina na świecie- Stary i Nowy Świat wina

Radykalne zmiany na światowym rynku wina zachodzą pod koniec XX wieku. Cechą
charakterystyczną tych zmian jest pojawienie się i szybki rozwój wina z krajów,
gdzie były one znane jedynie na rynkach lokalnych. Pojawił się wówczas podział na
Nowy i Stary Świat wina. Stary Świat to Europa – Francja, Włochy, Hiszpania,
Portugalia, Grecja, Niemcy gdzie tradycje winiarskie sięgają czasów starożytnych
a wino stało się elementem kultury konsumpcji. Nowy Świat, to wina z Australii,
USA, Chile, Argentyny, Południowej Afryki, gdzie uprawa winorośli i produkcja wina
na skalę światową rozwija się dopiero od kilkudziesięciu lat.
Masowy napływ wina od producentów z krajów Nowego Świata zdestabilizował
rynki wina w skali globalnej. Jeszcze w 1980 roku zaledwie 4 % importu wina
pochodziło z krajów półkuli południowej. Obecnie udział ten przekracza 30 %
a połowę z tego stanowią wina importowane z Australii. Efekty tak znaczących
zmian nie dały na siebie długo czekać. Na rynkach wielu krajów ceny wina spadły
do niskiego poziomu. Także ceny winnic i gruntów, które w latach 1990tych
nabywali bogaci inwestorzy płacąc nawet 200 000 USD za hektar i spodziewając się
sporych zysków ze sprzedaży winogron i wina spadły tak, że szanse na zwrot
poniesionych nakładów zmalały niemal do zera. Francuzi, którzy uważają się za
liderów światowego winiarstwa, początkowo bagatelizowali wina z innych
kontynentów. Jednakże już w roku 2001 raport opracowany przez francuskie
Ministerstwo Rolnictwa podkreśla, iż ” Dotychczas wino oznaczało Francję, która
była jego centrum i punktem odniesienia. Obecnie, barbarzyńcy stoją u naszych
bram – Australia, Nowa Zelandia, USA, Chile, Argentyna, Południowa Afryka „
Charakterystycznym przykładem zmian zachodzących na światowym rynku wina
jest dynamiczny wzrost produkcji i eksportu wina z Australii. Historyczne, kulturowe
i językowe powiązania Australii z Wielka Brytanią ułatwiały penetrację wina
australijskich producentów na angielskim rynku, na którym konsumpcja wina rosła
bardzo szybko. Podobnie szybko rosła konsumpcja wina w USA. Częściowo
przyczynił się do tego program „60 minut” telewizji CBS nadany w 1991 roku na
temat tzw. francuskiego paradoksu, tłumaczącego korzystny wpływ czerwonego
wina na zdrowie człowieka. Spektakularny sukces handlowy na rynku
amerykańskim odnosi australijskie wino, wylansowane pod marką Yellow Tail.
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Reakcja europejskich producentów wina na zachodzące zmiany była powolna.
Różnego rodzaju regulacje dotyczące uprawy winorośli i produkcji wina we Francji,
Włoszech, Hiszpanii , takie jak systemy oznaczeń pochodzenia, długotrwałe
procedury administracyjne, dopuszczalne wydajności winogron z hektara,
zawartości alkoholu, itp. usztywniały dopasowania podaży do popytu i pogarszały
pozycję konkurencyjną win europejskich na światowych rynkach.
Tymczasem następowały zmiany w popycie na wino oraz w jego strukturze. Od
kilku dziesięcioleci w krajach Europy Zachodniej, kolebce światowego winiarstwa,
utrwala się spadkowa tendencja w konsumpcji wina. Konsumpcja całkowita a także
per capita we Francji, Włoszech czy w Hiszpanii zmniejsza się z kilku powodów.
Najważniejsze z nich to wzrost dochodów, rozwój produkcji i konsumpcji napojów
substytucyjnych wobec wina (piwo, coca-cola, itp.),
oraz regulacje
antyalkoholowe(np. obniżanie norm zawartości alkoholu u kierujących
samochodami).W latach 1960-1980 kraje Europe Zachodniej doświadczyły
dynamicznego wzrostu gospodarczego. 20-letnia prosperity gospodarcza
zaowocowała szybkim i masowym wzrostem zamożności społeczeństw tych krajów.
Dochody mieszkańców Francji, Niemiec, Anglii, Belgii, itd. rosły, a wraz z nimi
zmieniała się struktura konsumpcji. Prawidłowości zmian konsumpcji i popytu
towarzyszące wzrostowi dochodów konsumenta w długim okresie znane są
w ekonomii pod nazwą praw Engla. Uprawa winorośli i produkcja wina są zaliczane
do działalności rolniczej, a wino można traktować jako produkt spożywczy w grupie
napojów z zawartością alkoholu. Generalną prawidłowością jest, iż w miarę
zwiększania się dochodu konsumenta udział produktów żywnościowych w jego
koszyku konsumpcyjnym spada, rośnie natomiast udział produktów przemysłowych
i usług. Równocześnie w grupie produktów spożywczych następuje często
substytucja produktów tradycyjnych przez produkty nowe, bardziej nowoczesne,
produktów gorszej przez produkty wyższej jakości. W krajach europejskich gdzie
winiarstwo ma głębokie tradycje wino było jednym z podstawowych produktów
spożywczych traktowanych długo jako napój zaspokajający pragnienie, podobnie
jak woda.Picie wina jakościowego było przywilejem wąskiej grupy społeczeństwa.
Ubogie warstwy społeczeństwa piły duże ilości wina młodego o niskiej jakości
,określanego mianem wina stołowego. Dopiero znaczny wzrost poziomu
zamożności społeczeństwa sprawił, iż coraz więcej ludzi zaczęło pić wino dla
przyjemności gastronomicznej .Wzrost dochodów konsumentów przejawiał się na
rynku wina w spadku konsumpcji wina stołowego i wzroście spożycia wina
jakościowego.
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Inaczej jest w europejskich krajach położonych w północnej części kontynentu.
Warunki klimatyczne nie pozwalały tam na uprawianie winorośli na większą skalę.
Uprawiano natomiast zboża i ziemniaki, na bazie których rozwijała się produkcja
mocnych alkoholi – wódki i whiskey. Zmiany modelu konsumpcji w kierunku
napojów o mniejszej zawartości alkoholu zwiększają popyt m.in. na wino. W takich
krajach jak Anglia, Szwecja, Dania, Niemcy , które są głównymi importerami wina
w Europie, konsumpcja wina per capita nieustannie wzrasta, choć nie osiąga jeszcze
poziomu krajów śródziemnomorskich. Także w Polsce konsumpcja wina wykazuje
trend rosnący. Pomimo tego konsumenci polscy są zaledwie na początku drogi do
poznania rynku wina i skorzystania z szerokiej oferty win z całego świata jaką mają
do dyspozycji.
Plantatorzy i producenci wina z krajów Nowego Świata wykorzystali pojawiającą się
okazję i wspierani, tak jak to było w Australii, przez państwo szybko zaczęli
przystosowywać wino do potrzeb masowego konsumenta na całym świecie. Od
1990 roku obszar uprawy winorośli w Australii zwiększył się ponad dwukrotnie.
Technolodzy opracowali sposób na produkcję standardowego wina o przyjemnym
smaku i stosunkowo niskiej cenie, wina wytwarzanego z jednolitego szczepu ,
najczęściej Shiraz. Równocześnie położono duży nacisk na działania marketingowe
mające na celu przekonać konsumenta zagranicznego do wina made in Australia.
Pojawiły się duże firmy międzynarodowe inwestujące w sektor winiarski. W roku
1989 Pernod Ricard przejmuje Orlando Wyndham Wines i tworzy znaną dziś na
całym świecie markę Jacob’s Creek. Produkcja i sprzedaż wina pod tą marką
wzrasta bardzo szybko – dziennie sprzedaje się kilkaset tysięcy butelek wina na
całym świecie. Także wina z Chile, Argentyny czy Południowej Afryki podnosząc
swoją jakość zaczęły zdobywać coraz więcej rynków zagranicznych. Konkurencja
win z Nowego Świata wyrządziła wiele szkód tradycyjnym producentom, którzy
zmuszeni byli przeznaczać miliony litrów niesprzedanego wina na ocet lub do
destylacji. Na południu Francji pogarszająca się sytuacja ekonomiczna plantatorów
i producentów wina doprowadza do protestów i rozruchów, które w 2002 roku
przybrały postać najbardziej gwałtowną.
Francuscy winiarze twierdzą, iż wina z Nowego Świata są mniej szlachetne
w porównaniu z francuskimi czy włoskimi. Jednakże wina australijskie, chilijskie czy
południowo-afrykańskie są często lepszej jakości i cieszą się większym popytem
aniżeli wina produkowane przez liczne spółdzielnie produkcyjne na południu
Francji lub w Hiszpanii. Ponadto coraz więcej win z Nowego Świata zaczyna być
ocenianych jako bardzo dobre, a niekiedy nawet wybitne, stanowiąc konkurencję
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dla najwyższego segmentu win europejskich. Wina wysokiej jakości, odznaczające
się szczególnym charakterem, są najczęściej produkowane w mniejszych winnicach,
jak np. Kalifornijskie Ridge Wines czy australijskie Petaluma i osiągają wysokie
oceny ekspertów, takich jak Robert Parker czy Hugh Jonson.
Produkcja wina na dużą skalę, wina o stałym standardzie i niskiej cenie, jest także
wynikiem koncentracji kapitałowej w handlu detalicznym i rozwoju sieci
supermarketów, które wymagają od producentów dużych i stałych dostaw. Już
w latach 1980tych ponad 50% sprzedaży wina na rynku brytyjskim dokonywało się
w wielkich supermarketach, takich jak Tesco, Marks and Spencer czy Sainsbury.
Podobne procesy zachodziły we Francji, gdzie sieci handlowe są głównym kanałem
sprzedaży wina. Nie jest to korzystne dla małych producentów wina, którzy nie są
w stanie sprostać tym wymogom. Ponadto sieci handlowe dyktują trudne warunki
finansowe dla producentów co ogranicza marżę zysku z produkcji wina. Jest to
jedną z przyczyn ucieczki ze sprzedażą wina za granicę. Niestety wielkie sieci
handlowe spotyka się dzisiaj nieomal wszędzie, a niektóre z nich (Tesco, Carrefour,
Lidl, itp) obejmują swym zasięgiem rynki detaliczne w wielu krajach, także w Polsce.
Pod presją konkurencji producenci wina ze Starego Świata szukają nowych rynków
zbytu. Równocześnie zachodzą procesy konsolidacji dużych firm, łączących często
produkcję wina i innych napojów alkoholowych z ich dystrybucją w skali globalnej.
Rynki, na które producenci wina spoglądają z nadzieją to głównie Chiny i Japonia.
Konsumpcja wina jest w tych krajach stosunkowo na niskim poziomie- w Japonii nie
przekracza 3 litrów per capita a w Chinach wynosi około jednego litra rocznie.
Jednakże rozwój gospodarczy i coraz większe włączanie się społeczeństw
azjatyckich w gospodarkę globalną oraz w rynkowe standardy konsumpcji dają
podstawy do korzystnych prognoz rozwoju rynku wina w tych krajach. Warto
jednak zauważyć, iż w Chinach powstają coraz liczniejsze winnice i rozwija się
produkcja wina krajowego. Niewielkie doświadczenie chińskich winiarzy
i konieczność poszukiwania wsparcia w zakresie techniki agrarnej i technologii
produkcji wina o coraz wyższej jakości otwiera pole dla inwestycji zagranicznych
w tym sektorze gospodarczym.
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1. Zmiany powierzchni winnic na świecie
W krajach Starego Świata winnice stanowią kilka procent całego areału wpraw
rolnych - 5 % we Francji, 6 % w Hiszpanii, 8 % we Włoszech, 10 % w Portugalii.
W krajach Nowego Świata winnice zajmują znacznie mniejsze udziały w całkowitej
powierzchni upraw rolnych – w USA 0,3 %, w Australii -0,3 %, w Chinach- 0,2 %,
w Argentynie i Południowej Afryce – 0,8 %. Oczywiście obszary rolne mają liczne
zastosowania i uprawa winorośli jest m.in. zależna od rentowności , na którą wpływ
maja ceny relatywne, tzn. ceny winogron w relacji do cen innych produktów
rolnych (zbóż, warzyw, owoców, nasion, itp.)
Na świcie występuje tendencja do spadku obszaru upraw winorośli. W latach 19902010 ogólny areał winnic zmniejszył się o 830 000 hektarów, z 8,38 do 7,55
milionów hektarów. Jest to tyle, ile wynosi cały obszar upraw winorośli we
Francji.Powierzchnia winnic jest skoncentrowana w jedenastu krajach, które łącznie
zajmują 5,245 miliona hektarów, co stanowi prawie 70 % powierzchni upraw
winirośli na świecie.
Zmiany w powierzchni winnic są zróżnicowane. Można wyróżnić dwie grupy krajów
winiarskich, pokrywające się z podziałem na kraje Starego Świata, skoncentrowane
w Europie, oraz kraje Nowego Świata (tabela 1).
Tabela 1. Zmiany w obszarze upraw winorośli na świecie w latach 1990-2010
w mln hektarów
Kraje o malejącym obszarze upraw winorośli
lata
1990
2000
2005
2008
2009
2010
Spadek w ha
Hiszpania
Francja
Włochy
Turcja
Portugalia
Grecja
Bułgaria
Węgry
Rumunia

1,50
0,93
1, 0
0,58
0,37
0,15
0,14
0,14
0,25

1,17
0,91
0,90
0,58
0,26
0,13
0,11
0,09
0,21

1,18
0,89
0,84
0,55
0,24
0,11
0,09
0,08
0.20

1,16
0,85
0,83
0,52
0,24
0,11
0,08
0,07
0,20

1,16
0,84
0,81
0,51
0,24
0,11
0,08
0,07
0,20

1.00
0,82
0,79
0,50
0,24
0,11
0,08
0,07
0,20

500 000
110 000
210 000
80 000
130 000
40 000
60 000
70 000
50 000
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lata

Kraje o rosnącym obszarze upraw winorośli
1990
2000
2005
2008
2009
2010

Niemcy
USA
Australia
Chile
Afryka Pd
Chiny

0,09
0,30
0,06
0,12
0,10
-

0,10
0,41
0,14
0,17
0,11
0,46

0,10
0,40
0,16
0,19
0,13
0,46

0,10
0,39
0,17
0,19
0,13
0,46

0,10
0,39
0,17
0,20
0,13
0,47

0,10
0,39
0,17
0,20
0,13
0,47

10 000
90 000
110 000
80 000
20 000
10 000

lata

1990

2000

2005

2008

2009

2010

Spadek w ha

Europa
UE
Świat

5,88
4,12
8,38

4,94
3,54
7,88

4,50
3,89
7,92

4,43
3,79
7,72

4,33
3,70
7,63

4,20
3,60
7,55

1 680 000
520 000
830 000

Wzrost w ha

Źródło : statystki OIV

Wyraźna i trwała tendencja spadku powierzchni upraw winorośli dominuje prawie
we wszystkich krajach Europy, zaliczanych do tradycyjnych i największych na
świecie producentów wina. W latach 1990-2010 areał winnic w Europie skurczył się
o prawie 1,7 miliona hektarów. Największe spadki powierzchni upraw występują
w Hiszpanii, gdzie w ciągu 20 lat powierzchnia winnic zmniejszyła się o 500 000
hektarów, czyli o wielkość porównywalną z obecnym obszarem upraw winorośli
w Portugalii, Grecji, Bułgarii, Węgier i Rumunii razem wziętych. We Włoszech,
Portugalii i Francji spadek powierzchni upraw winorośli wyniósł odpowiednio
210 000, 130 000 i 110 000 hektarów. W pozostałych krajach areał winnic
zmniejszył się w tym okresie o kilkadziesiąt tysięcy hektarów. Wyjątkiem są Niemcy,
gdzie powierzchnia upraw winorośli nieco zwiększyła się (o 10 000 hektarów)
w stosunku do roku 1990, choć praktycznie przez wszystkie lata pozostaje na
niezmienionym poziomie około 100 000 hektarów.
Ograniczanie obszaru upraw winorośli w Europie wspierane jest przez politykę
rolną Unii Europejskiej. Europejskie kraje winiarskie produkują więcej wina aniżeli
są w stanie konsumować. W roku 2008 Komisja Europejska przyjęła program
likwidacji winnic poprzez rugowanie winorośli na całym obszarze europejskim w
wysokości 175 000 hektarów. Na ten cel przeznaczono, w ramach rekompensat
i kosztów likwidacji, 1 mld EUR. Do roku 2011 zlikwidowano 160 550 hektarów, czyli
91 % zakładanego celu. W trzech głównych krajach winiarskich, Hiszpanii, Francji
i Włoszech, wyrugowano 144 700 hektarów w tym najwięcej w Hiszpanii – 93 600
ha (58 % całości). W ciągu trzech lat, 2008-2011, europejską powierzchnie winnic
zmniejszono o 4 %, co ograniczyło globalną produkcje wina o 6%, czyli o około 10
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milionów hektolitrów. We Francji zlikwidowano 22 638 ha winnic, najwięcej
w Langwedocji (15 822 ha) w tym 12 575 ha w spółdzielniach winiarskich.
[FranceArgiMerViticultures]
Wykres 1. Kraje o największej powierzchni winnic w 2010 roku w tysiącach
hektarów
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Źródło: OIV

Odwrotną tendencję obserwujemy w krajach Nowego Świata, gdzie powierzchnia
winnic sukcesywnie wzrasta. Największy, prawie trzykrotny, wzrost powierzchni
upraw winorośli nastąpił w Australii, z 60 000 hektarów w 1990 roku do 170 000
w roku 2010. Także w USA i w Chile areał winnic powiększył się w tym czasie o
90 000 i 80 000 hektarów odpowiednio. Na uwagę zasługują Chiny, gdzie winnice
zajmują prawie 500 000 hektarów .W najbliższych latach obszar uprawy winorośli w
tym kraju będzie z pewnością zwiększać się, zwłaszcza że duże zagraniczne firmy
winiarskie wchodzą na rynek chiński nie tylko z eksportem wina lecz także
z inwestycjami w produkcję wina, często we współpracy z firmami miejscowymi.
Zasadniczą przyczyną dualizmu w tendencjach zmian powierzchni upraw winorośli
w skali globalnej jest permanentna nadprodukcja wina, zwłaszcza w krajach
europejskich, i wynikająca stąd polityka rolna Unii Europejskiej oraz krajów
członkowskich zmierzająca do ograniczania obszaru winnic i w ten sposób
oddziaływania na wielkość produkcji wina. Nadwyżki podaży, szczególnie wina
gorszej jakości (wina stołowego), prowadzą do spadku cen i niskiej rentowności
produkcji. W rezultacie wiele winnic bankrutuje ,co dodatkowo zmniejsza areał
upraw winorośli. Z kolei w krajach Nowego Świata polityka państwa jest nastwiona
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na wspieranie rozwoju upraw winorośli i dotychczas nie występują tam regulacje
ograniczające możliwości zakładania i powiększania winnic. Równocześnie ceny
ziemi w krajach Ameryki Południowej czy Australii są niższe w porównaniu do
Europy. Wielu winiarzy europejskich zakłada winnice i inwestuje w produkcję wina
w Chile, Argentynie czy Brazylii.
Konsekwencją tendencji w rozwoju areału upraw winorośli jest zmiana udziału
poszczególnych kontynentów w światowej powierzchni winnic. Udział Europy
zmniejsza się z ponad 66 % w 1995 roku do 57 % w 2010 r., podczas gdy udział
Ameryki, Azji, Oceanii wzrósł w tym samym czasie do 43 %.
Wykres 2. Zmiany udziału kontynentów w powierzchni winnic na świecie w latach
1995 - 2010

2010

1995
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Źródło: OIV

Nie we wszystkich krajach gdzie uprawia się winorośl w celach handlowych
produkcja winogron przeznaczona jest głównie do produkcji wina. Wysoką pozycję
w skali światowej zajmują powierzchnie winnic w Turcji, Chinach czy Iranie. Kraje te
są równocześnie zanczącymi producentami winogron, które w dużej mierze
przeznaczane są do bezpośredniej konsumpcji lub do produkowania rodzynek.
W Turcji i Iranie produkcja wina jest znikoma. Jedynie Chiny przeznaczają coraz
więcej winogron do wytwarzania wina.
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Wykres 3. Produkcja winogron w wybranych krajach w 2010 roku w milionach
kwintali
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W roku 2010 całkowita produkcja winogron na świecie wyniosła ponad 645
milionów kwintali. Najwięcej winogron stołowych, przeznaczonych bezpośrednio
do konsumpcji, produkują Chiny (około 55 milionów kwintali), Turcja ( 18 mln
kwintali), Indie (17 mln kwintali), Iran (15 mln kwintali), Włochy (ponad 13 mln
kwintali) oraz USA ( ponad 6 mln kwintali). Z kolei największymi producentami
rodzynek są Turcja (4 miliony kwinatli) oraz USA (3 miliony kwintali).W krajach
muzułmańskich winnice będą przeznaczane głównie do produkcji winogron do
bezpośredniej konsumpcji konsumpcyjnych, na soki lub rodzynki. Zasady religijne
nie sprzyjają proudkukcji wina.
Wzrost powierzchni winnic oraz produkcji winogron w krajach azjatyckich zmienił
udziały poszczególnych kontynentów w produkcji światowej. Zasadnicza zmiana
polega na spadku udziału krajów europejskich w globalnej produkcji winogron z 54
% w latach 1990tych do 44 % w roku 2010. W tym samym czasie udział Azji
zwiększył się z 19 % do 26 % i w przeszłości, głównie z racji rozwoju winarstwa
w Chinach, będzie nadal wzrastać.
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Wykres 4. Zmiany światowej struktury produkcji winogron w latach 1995-2010.
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2. Produkcja i konsumpcja wina na świecie
Na światowym rynku wina występuje stała nierównowaga będąca konsekwencją
zmian podaży i popytu .W długookresowych zmianach produkcji i konsumpcji wina
w skali globalnej można zauważyć charakterystyczne tendencje .
Światowa produkcja wina
W ciągu ostatniego półwiecza światowa produkcja wina wykazuje tendencję
spadkową. W latach 1967-1990 przeciętna produkcja roczna wina na świecie
wynosiła ponad 321 milionów hektolitrów, natomiast w okresie 1991-2010
zmniejszyła się do 270 milionów średnio w roku. Jest to spadek o 51 milionów
hektolitrów rocznie, czyli nieco więcej aniżeli roczna produkcja Włoch,
największego producenta wina na świecie. Spadki produkcji występują głównie
w europejskich krajach winiarskich i są konsekwencją coraz mniejszej konsumpcji
wina oraz zmniekszania się liczby plantatorów iproducentów wina. W krajach
Nowego Świata tendencje są odwrotne, zarówno produkcja jak i konsumpcja wina
wykazują wzrost.
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Wykres 5. Światowa produkcja wina w latach 1999-2010 w milionach hektolitrów
300

296,7

290
281
280

282,7

280,4

280,4
271,2

268,3

270
264,7
260

264,2

266
260,3

257,1

250
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Źródło: statystyki OIV

W produkcji wina dominuje wielka trójka europejskich producentów – Włochy,
Francja i Hiszpania, które łącznie wytwarzają prawie 128 milionów hektolitrów wina
rocznie, co stanowi ponad 48 % produkcji światowej. Pozycja wielkich producentów
ulega jednak osłabieniu. Jeszcze w 2000 roku produkowali oni ponad 150 milionów
hektolitrów, co stanowiło prawie 55 % produkcji światowej. Przyczyny tych zmian
leżą zarówno w spadkowej tendencji produkcji wina w tych krajach, jak
i w dynamicznym wzroście produkcji w krajach Nowego Świata. Producenci z USA,
Argentyny, Chin, Australii, Afryki Południowej i Chile wytwarzają łącznie prawie 80
milionów hektolitrów wina, co daje im udział 33 % w produkcji światowej.
W stosunku do roku 2000 jest to wzrost o około 9 %.
Wykres 6. Najwięksi producenci wina w 2010 roku w milionach hektolitrów
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Struktura zmian produkcji wina na świecie odznacza się, podobnie jak w przypadku
powierzchni winnic, podziałem na dwie grupy krajów. W krajach europejskich
utrzymuje się, szczególnie w ostatniej dekadzie, spadkowa tendencja produkcji
wina. Jest ona widoczna nie tylko wśród największych producentów, takich jak
Francja, Włochy i Hiszpania, lecz także mniejsi producenci- Portugalia, Gracja,
Węgry czy Bułgaria , wytwarzają coraz mniej wina. Druga grupę stanowią kraje
Nowego Świata winiarskiego- USA, Australia, Chile. Argentyna, Afryka Południowa,
gdzie w ślad za wzrostem powierzchni winnic postępuje coraz większa produkcja
wina,kierowana głównie na eksport.

Wykres 7. Struktura światowej produkcji wina według kontynentów w latach
1995-2010.
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Rezultatem rysujących się tendencji są zmiany w strukturze geograficznej produkcji
wina na świecie. Europa, gdzie jeszcze w roku 1995 wytwarzano 73 % wina na
świecie zmniejsza swój udział w 2010r. do 66 %. Równocześnie udział producentów
wina z krajów Nowego Świata wzrasta w tym samym czasie z 27 % do 34 %. Na
szczególna uwagę zasługuje Australia i Nowa Zelandia, których udział w światowej
produkcji wina wzrósł w tym okresie ponad dwukrotnie.
Obecne tendencje zmian produkcji wina utrzymają się w przyszłości. Nadmiar
podaży wina w krajach Starego Świata będzie powodował cykliczne nierównowagi

29

Tendencje rozwojowe rynków wina na świecie…

rynkowe, których skutkiem będą redukcje powierzchni upraw winorośli oraz
produkcji wina, zwłaszcza wina gorszej jakości sprzedawanego luzem. Kraje
Nowego Świata będą nadal zwiększać produkcję wina. Dużej dynamiki wzrostu
areału upraw winorośli oraz produkcji wina można spodziewać się w Chinach, które
już obecnie zajmują szóste miejsce na świecie z produkcją ponad 13 milionów
hektolitrów rocznie, zwłaszcza że jej rozwój będzie bazował na wzroście popytu
krajowego.

Tabela 2. Produkcja wina w wybranych krajach w latach 1990- 2010 w milionach
hektolitrów
Kraje o spadającej produkcji wina
Lata
1990 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Włochy
Francja
Hiszpania
Niemcy
Portugalia
Rumunia
Grecja
Węgry
Austria
Bułgaria

45,8
65,2
38,6
8,5
11,3
5,9
3,5
5,5
3,1
2,9

lata
USA
Argentyna
Chiny
Australia
Chile
Afryka Pd
Brazylia
Europa
Świat
Źródło: OIV

47,0
41,6
36,0
10,0
5,6
5,2
3,9
3,5
3,0
1,6

47,4
45,6
32,5
9,2
6,0
5,6
3,6
3,4
2,3
2,0

48,8
44,9
33,9
7,1
6,7
4,9
3,3
2,5
1,7
1,5

1990

51,6
50,5
53,4
45,9
57,5
53,3
52,2
45,4
41,7
41,1
38,1
34,7
9,8
9,3
9,0
10,5
6,7
7,3
7,5
5,8
5,4
2,6
5,0
5,3
3,5
4,0
3,9
3,5
3,0
3,1
3,2
3,7
2,3
2,3
2,3
2,6
2,1
1,7
1,8
2,1
Kraje o rosnącej produkcji wina
2000
2005 2006
2007

2008

2009

2010

15,8
14,0
4,4
4,0
9,0
2,9
224,9
282,9

23,3
12,5
10,5
8,1
6,4
6,9
0,7
201,5
280,4

19,3
14,7
12.6
12,4
8,7
10,2
3,7
159,3
268,4

20,6
12,1
12.8
11,6
9,9
9,8
3,0
159,8
271,2

19,6
14,6
13,0
12,4
8,7
10,1
3,6
172,1
265,1

22,9
15,2
11,8
14,0
7,9
8,4
3,2
nd
273,8

19,6
15,4
11,9
14,3
8,4
9,4
2,3
nd
282,6

20,0
15,0
12.5
9,6
8,2
9,8
3,3
nd
266,7
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Konsumpcja wina na świecie

Spadkowej tendencji produkcji towarzyszy zmniejszanie się konsumpcji wina.
W latach 1967-1990 konsumpcja światowa wynosiła przeciętnie 268 milionów
hektolitrów rocznie, natomiast w okresie 1991-2010 spadła do 231 milionów
rocznie, czyli o 38 milinów rocznie mniej niż w poprzednim okresie. Jest to więcej
aniżeli roczna konsumpcja wina we Francji, największego konsumenta wina na
świecie. Wprawdzie po roku 2000 następuje przez kilka lat wzrost konsumpcji wina
, to jednak po szczytowym roku 2007 , kiedy konsumpcja światowa osiągnęła ponad
249 milionów hektolitrów, następuje ciągły jej spadek do wielkości około 238
miliomów hektolitrów. Do załamania się konsumpcji wina przyczynił się w dużej
mierze ogólnoświatowy kryzys gospodarczy, z którego wiele krajów jeszcze do
dzisiaj nie może się wydobyć.
Wykres 8. Światowa konsumpcja wina w latach 2000-2010 w milionach
hektolitrów
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Do największych konsumentów wina należą tradycyjnie kraje europejskie- Francja
z konsumpcją ponad 29 milionów hektolitrów rocznie , Włochy gdzie konsumenci
wypijają ponad 24 miliony hektolitrów w ciągu roku oraz Niemcy i Anglia
z konsumpcją ponad 20 i 13 milionów hektolitrów odpowiednio. Do największych
na świecie konsumentów wina włączają się coraz bardziej kraje spoza Europy. USA
z konsumpcją ponad 27 milionów hektolitrów rocznie zajmują drugie miejsce po

31

Tendencje rozwojowe rynków wina na świecie…

Francji, a na czwartym miejscu plasują się Chiny. W sumie na dwanaście krajów
należących do największych konsumentów wina na świecie pięć położonych jest
poza Europą.
Wykres 9. Kraje o największej konsumpcji wina w 2010 r. w milionach hektolitrów
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W europejskich krajach winiarskich Starego Świata konsumpcja całkowita i per
capta wina zmniejsza się. I tak np. konsumpcja wina we Francji zmnieszyła się
z ponad 35 w 1999 roku do niecałych 29 milionów hektolitrów w 2010 r.
a mieszkaniec tego kraju wypija przeciętnie w ciągu roku około 53 litry wina,
podczas kiedy dziesięć lat temu konsumpcja per capita wynosiła 62 litry. Podobne
spadki konsumpcji wina mają miejsce we Włoszech i w Hiszpanii. Odwrotne
zjawisko charakteryzuje kraje Nowego Świata. W USA, Australii a także w Chinach
konsumuje się coraz więcej wina.Konsumpcja rośnie także w krajach europejskich,
które importują duże ilości wina.W Niemczech, w Wielkiej Brytanii oraz w krajach
skandynawskich ilości konsumowanego wina są coraz większe, choć tempo wzrostu
maleje, co świadczy o wysokim nasyceniu rynku wina w tych krajach.
Konsekwencją kształtowania się tendencji w konsumpcji wina w różnych krajach są
zmiany w strukturze geograficznej konsumpcji światowej.Wprawdzie Europa
pozostaje kontynentem gdzie konsumuje się najwięcej wina, to jednak jej udział w
konsumpcji światowej spada, z 72 % w 1995 roku do 65 % w 2010 r. Równocześnie
wzrasta udział w konsumpcji śwaitowej mieszkańców Ameryki, zwłaszcza USA
i Kanady, Azji oraz Oceanii.
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Wykres 10. Struktura konsumpcji wina według kontynentów
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Tabela 3. Konsumpcja wina w wybranych krajach w latach 1999 -2010 w mln hl

lata

1999

Francja
Włochy
Hiszpania
Argentyna
Portugalia
Chile

35,4
31,6
14,2
12,6
5,1
2,8

lata
USA
Niemcy
Chiny
Wielka
Australia
Belgia
Szwecja
Dania
Irlandia
Finlandia
Świat

Kraje o malejącej konsumpcji wina
2001 2003 2004 2007 2008

2009

2010

29,9
24,5
11,3
10,3
4,7
2,3

28,9
24,5
10,6
9,7
4,5
2,5

1999

33,9
33,3
33,1
32,2
30,8
30,5
29,3
28,3
26,9
26,2
11,3
13,8
13,9
13,3
12,8
12,0
12,3
11,1
11,2
10,7
4,7
5,3
4,8
4,7
4,5
2,2
2,6
2,5
2,5
2,3
Kraje o rosnącej konsumpcji wina
2001 2003 2004 2007 2008

2009

2010

20,9
19,7
nd
8,4
3,7
2,3
1,2
1,6
0,4
0,3
227,2

21,2
20,0
11,1
10,1
4,0
2,5
1,4
1,5
0,5
0,4
227,7

27,3
20,7
nd
12,7
5,0
3,1
1,9
1,8
0,7
0,6
236,4

27,6
20,2
15,8
13,2
5,3
2,9
2,0
1,9
0,7
0,6
238,2

Źródło: FranceAgriMerStat 2010, OIV

23,8
20,2
11,6
10,6
4,2
2,6
1,5
1,7
0,6
0,5
237,3

24,3
19,6
13,2
10,7
4,4
2,7
1,3
1,6
0,6
0,5
239,0

28,3
20,2
13,6
12,1
4,8
3,0
1,6
1,6
0,7
0,7
249,1

28,0
20,7
nd
13,4
4,9
3,2
1,8
1,8
0,7
0,6
245,3
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Tabela 4. Konsumpcja per capita w latach 1999 – 2010 w wybranych krajach,
rocznie w litrach

lata
Francja
Włochy
Portugalia
Hiszpania
Argentyna

Kraje o spadającej konsumpcji wina na mieszkańca
1999
2001
2003
2005
2007
2008

2010
53,1
42,2
42,2
25,1
25,6

lata

62,1
56,9
55,8
55,4
52,5
54,0
59,9
52,4
56,7
46,5
45,4
42,9
50,5
46,8
52,6
46,7
42,8
42,9
36,7
34,8
33,6
31,8
29,8
29,1
34,3
32,1
32,1
28,3
28,5
23,3
Kraje o rosnącej konsumpcji wina na mieszkańca
1999 2001 2003 2004 2005 2007 2008

Dania
Niemcy
Australia
Holandia
Anglia
Szwecja
Irlandia
Norwegia
USA
Japonia
Chiny

29,4
24,0
19,6
15,9
14,0
9,9
9,9
9,9
7,4
2,5
0,8

32,3
24,8
23,8
21,0
21,0
21,7
18,5
14,5
8,7
2,3
1,0

31,8
23,9
21,3
22,1
16,7
12,4
12,2
11,1
8,2
2,0
0,9

32,4
25,1
23,9
22,0
22,2
14,3
14,7
12,4
9,4
2,1
1,0

32,3
24,6
23,7
21,0
20,5
14,5
15,1
12,8
8,7
2,1
1,0

28,7
24,1
22,4
21,3
20,1
17,0
16,4
13,2
8,4
2,0
1,0

32,8
25,1
23,2
21,7
22,6
19,5
17,4
14,1
9,3
2,1
1,0

32,4
25,1
23,9
22,1
22,2
19,8
15,4
14,3
9,4
2,2
1,0

2010

Źródło : FranceAgriMerStat 2010, OIV

Podsumowując tendencje rozwojowe światowego rynku wina należy podkreślić
następujące, istotne zmiany jakie zaszły na światowej mapie produkcji i konsumpcji
wina:
- Europa utrzymuje dominujące miejsce jako producent i konsument wina, lecz jej
pozycja jest coraz słabsza. Udział europejskich krajów winiarskich w rynku
światowym kurczy się we wszystkich jego wymiarach. W Europie zmniejsza się
powierzchnia winnic, a jej udział w powierzchni światowej skurczył się w ostatnim
piętnastoleciu o prawie 10 % . Udział winnic europejskich w światowej produkcji
winogron spadł znacznie poniżej połowy. Podobnie, pozycja europejskich
producentów i konsumentów wina uległa osłabieniu – ich udział w produkcji
światowej spadł w okresie 1995-2010 z 73,1 % do 66,5 % , natomiast udział
w konsumpcji z 72,1% do 64,9%.
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- czołowa pozycja poszczególnych krajów europejskich utrzymuje się nadal, choć ich
przewaga nad krajami winiarskimi z innych kontynentów maleje. Francja, Włochy
i Hiszpania to kraje o największych areałach uprawy winorośli a także o największej
produkcji wina. Łącznie powierzchnia winnic w tych krajach wynosi ponad 2,5
miliona hektarów, a produkcja wina w 2010 roku 130 milionów hektolitrów.
Pozycja „wielkiej trójki” w konsumpcji wina jest znacznie słabsza. Wprawdzie
Francuzi wypijają ciągle najwięcej wina spośród wszystkich nacji , ponad 29
milionów hektolitrów w 2010 roku, to na drugim miejscu plasują się Amerykanie
z konsumpcją ponad 27 mln.hl a Włochów z konsumpcją 24,5 mlnhl gonią Niemcy,
wypijając ponad 20 mlnhl. Zaraz za nimi są Chińczycy- prawie 16 mln , Brytyjczycy
z konsumpcją ponad 13 mln hl i Rosjanie konsumujący 11 mln hl a dopiero potem
Hiszpanie, 10,6 mln hl.
- na światowym rynku wina coraz większy udział zdobywają producenci z krajów
pozaeuropejskich. W Azji, Ameryce i Oceanii wzrasta powierzchnia uprawy
winorośli. Największą dynamikę wzrostu można zaobserwować w Australii/Nowej
Zelandii, gdzie udział winnic tych krajów w powierzchni całkowitej na świece wzrósł
w latach 1995-2010 z 1 % do 2,7% natomiast udziały w produkcji winogron
zwiększyły się z 1,5% do 2,8%, w produkcji wina z 2,2% do 5, 0%, a w konsumpcji
z 1,6 % do 2,7%. Drugim pod względem dynamiki wzrostu rynku winiarskiego i jego
pozycji na świecie są kraje azjatyckie- Chiny, które wysunęły się na szóste miejsce
wśród największych producentów i piąte wśród konsumentów wina na świecie.
W produkcji winogron wysokie miejsca zajmują Indie, Turcja oraz Egipt.

3. Międzynarodowy handel winem
Międzynarodowy handel winem powiększył się w latach 2000-2010 o ponad 62 %.
Wielkość eksportu, który w skali światowej jest równy importowi, wzrosła z 60
milionów hektolitrów w roku 2000 do prawie 96 milionów w roku 2010. Eksport
wina jest motorem rozwoju rynku. Udział eksportu w produkcji globalnej wina
wzrasta z 15 % w latach 1990tych do 22 % w latach 2000 i 36 % w roku
2010.Główne przyczyny wzrostu eksportu wina to spadkowa tendencja konsumpcji
krajowej, wzrost konkurencji i walki o rynki światowe oraz światowa ekspansja
dużych sieci handlowych, głównych odbiorców i sprzedawców wina.
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Wykres 11. Wielkość handlu winem na świecie w latach 2000-2010 w milionach
hektolitrów
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Eksport wina jest silnie skoncentrowany. Dziesięciu największych eksporterów
dostarcza na rynki światowe ponad 84 miliony hektolitrów, co stanowi ponad 88 %
ilości i 90 % wartości eksportu na świecie. Połowa z nich to kraje Europy a połowa
należy do producentów wina z Nowego Świata, któremu przewodzą eksporterzy
z Australii. W eksporcie dominują nadal kraje europejskie, choć ich udział w rynku
światowym spada. Równocześnie wzrasta rola eksporterów z krajów Nowego
Świata.
Motywy rozwijania eksportu wina są inne dla winiarzy z Nowego i Starego Świata.
Producenci ze Starego Świta borykają się z coraz mniejszą konsumpcją wina
i tworzącymi się nadwyżkami produkcji, zwłaszcza wina stołowego. Eksport jest
głównym sposobem na ograniczenie nadmiaru podaży i przywracanie równowagi
na krajowym rynku wina. Producenci z Nowego Świata od początku przyjęli do
realizacji strategie rozwojowe oparte na eksporcie i wykorzystywaniu przewagi
komparatywnej w winach jakościowych, wspieranych efektywnymi działaniami
marketingowymi.
Udział pięciu największych europejskich eksporterów wina w handlu światowym
zmniejsza się z 76,7 % w latach 1980tych do 62 % w roku 2010, natomiast udział
największych eksporterów z Nowego Świata wzrasta w tym samym czasie z 1,6 %
do 30 %. Wzrost pozycji na rynkach światowych producentów z krajów
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pozaeuropejskich jest efektem wysokiej dynamiki eksportu wina, zwłaszcza
w okresie 2000-2010. Eksport wina z Chile zwiększył się w tym czasie prawie
trzykrotnie, z Australii i Afryki Południowej dwu i półkrotnie, a z Argentyny ponad
trzykrotnie. Wśród krajów europejskich Hiszpania odnotowała dwukrotny wzrost
eksportu, natomiast w pozostałych krajach wzrost był skromniejszy a we Francji
nastąpił spadek eksportu o 1,5 miliona hektolitrów. Francja oraz Włochy tracią
najwięcej udziałów w rynku światowym. Udział wina francuskiego w eksporcie
światowym spada do zaledwie 15 % w roku 2010, natomiast udział eksportu wina
włoskiego do 22 %. Spośród krajów europejskich jedynie winiarze hiszpańscy
zwiększają swój udział w eksporcie światowym.

Wykres 12. Najwięksi eksporterzy wina w roku 2010 – eksport w milionach
hektolitrów
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Wykres 13. Wartaść eksportu największych eksporterów wina w latach 2005 –
2011 roku w miliardach EUR*
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* Francja, Włochy, Hiszpania, Australia, Chile, USA, Argentyna, Nowa Zelandia, Południowa Afryka

Tabela 5. Udziały w eksporcie światowym w latach 1981-2010 w %
Eksporterzy/rok

1981
1985

1986
1990

1991
1995

1996
2000

2001
2005

2010

Pięciu pierwszych,
europejskich
eksporterów:
WŁ,FR,HISZP,PORT,NIEM

75,6

78,8

75,5

71,2

65,2

61,9

Eksporterzy Nowy Świat:
ARG, CHIL,USA,AUST/NZ,
RPA

1,6

3,1

8,0

14,6

23,4

29,4

Bułgaria,Rumunia,
Węgry,Algieria, Maroko

14,1

10,3

5,1

4,9

3,1

1,6

Pozostałe kraje

8,7

7,8

11,4

9,0

8,4

7,1

Źródło: obliczenia własne na podstawie OIV, FranceArgimer
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Tabela 6. Eksport oraz udziały poszczególnych krajów w światowym eksporcie
wina w latach 1981 -2010
kraj
Francja
Włochy
Hiszpania
Niemcy
Portugalia
USA
Afryka Pd
Australia
Argentyna
Chile

lata 80-te
w mln hl
udział w %
10,2
21
17,3
35
5,9
11,7
2,6
5
1,4
4
0,3
1
0,1
0
0,1
0
0,3
1
0,4
1

2010
w mln hl
udział w %
13, 5
15
20,6
22
16,9
18
3,9
4
2,6
3
4,1
4
3,8
4
9,4
10
10, 0
11
6,9
7

Źródło: OIV, FranceAgriMerStat

Import światowy wina w 2010 roku wyniósł prawie 96 milionów hektolitrów i jest
równoważny eksportowi światowemu. Importerami wina są zarówno kraje, które
same produkują wino, jak i te gdzie wino nie jest wytwarzane w celach handlowych.
Generalnie najwięksi producenci i eksporterzy wina nie importują większych jego
ilości. Francuzi, Hiszpanie i Włosi konsumują głównie wino krajowej produkcji,
a stosunkowo niewielki import jest wykorzystywany do komponowania mieszanek
wina zagranicznego i krajowego.
Tabela 7. Najwięksi importerzy wina na świecie w latach 2000-2010 w milionach
hektolitrów
Kraj/lata

2000

2003

2008

2009

2010

Niemcy
W. Brytania
USA
Francja
Holandia
Kanada
Belgia
Dania
Szwajcaria
Japonia

11,5
8,9
4,4
4,1
2
2,3
2,5
1,8
1,8
1,6

12
11,6
6
4,5
3
2,5
2,7
1,9
1,9
1,6

14
11,2
8
5,6
3,5
3,1
3
1,8
1,8
1,7

14,1
11,8
9,2
5,7
3,3
3,2
3
1,9
1,8
1,8

14,2
12,5
9,3
4,5
3,3
3,5
3,0
2,0
1,9
2,0

Źródło: OIV, AgriMer Stat
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Dziesięciu największych importerów kupuje rocznie
prawie 56 milionów
hektolitrów wina, co stanowi ponad 65 % światowej wymiany wolumenu wina. Jest
to więcej niż łączny eksport wina Francji, Włoch i Hiszpanii.
Wykres 14.
hektolitrów
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Najwięksi importerzy wina w roku 2010 – import w milionach
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Trzej najwięksi na świecie importerzy wina to Niemcy, importujący około 14
milionów hektolitrów wina rocznie, Wielka Brytania z importem rocznym ponad 11
mln hl oraz USA importujące nieco ponad 9 mln hl. W sumie na rynki tych trzech
krajów trafia ponad 34 miliony hektolitrów zagranicznego wina rocznie, pomimo iż
Niemcy i USA sami produkują pokaźne ilości wina. Niemcy importują więcej niż
roczna produkcja wina w Australii, podobnie jak Wielka Brytania, a łączny import
wina trzech krajów równy jest całej rocznej produkcji Hiszpanii.Rynek
importowanego wina przez trzech największych importerów wart jest ponad 8,5
miliarda EUR rocznie, w tym rynek Niemiec – 2 mld EUR , Wielkiej Brytanii- 3,5 mld
EUR , rynek USA – 3 mld EUR. Wartość importu pozostałych 7 największych
importerów można oszacować na około 5 mld EUR rocznie. W sumie rynek 10
największych importerów wina wart jest rocznie około 13,5 mld EUR .
Rynki poszczególnych krajów importujących różnią się między sobą nie tylko ilością
sprowadzanego wina. Różnice dotyczą struktury produktowej i geograficznej
a także cen i wartości importu.Ceny są także zróżnicowane w zależności od kraju,
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z którego pochodzi import. Najdroższe jest wino francuskie, którego średnia cena
importu w Niemczech wynosi 1,83 EUR/l, w Wielkiej Brytanii 3,78 EUR/l a w USA
9,66 USD/l. Dla porównania ceny wina włoskiego wynoszą w imporcie niemieckim
1,06 EUR/l, w amerykańskim 5,44 USD/l. Średnia cena importu wina australijskiego
do USA wynosi 4,06 USD/l, natomiast chilijskiego 3,77 USD. Z kolei średnia cena
importu wina australijskiego na rynek brytyjski wynosi 1,96 EUR/l. Ponadto ceny
importu wina jekościowego VQPRD są przeciętnie ponad dwukrotnie wyższe od cen
wina regionalnego. Najwyższe są ceny wina musującego,zwłaszcza oryginalnego
szampana.
Tabela 8. Struktura produktowa oraz ceny importu wina największych
importerów w 2009 roku
Kraj/rodzaj wina
Niemcy
Wielka Brytania
USA
Kraj/rodzaj
wina
Niemcy
Wielka
Brytania
USA

wino
w mln
w%
5,3
37
8,7
74
6,5
70

wino luzem
w mln
w%
7,5
53
2,4
20
2,3
25

wino musujące
w mln
w%
1,3
10
0,7
6
0,4
5

wino jakościowe
wino regionalne
wino musujące
w mln hl
w%
w mln hl
w%
w mln hl
w%
3,2
36 wart.
9,5
42 wart.
1,4
22 wart.
(2,32)
(22 vol)
(0,84)
(68 vol)
(3,23)
(10 vol)
1,8
25 wart.
9,2
57 wart.
0,9
18 wart.
(4,24)
(15 vol)
(1,91)
(78 vol)
(7,20)
(7 vol)
średnia cena wina butelkowanego 5,37 USD/l

Źródło: opracowanie własne na podstawie FranceAgriMer Infos 2010; w nawiasach podane są średnie
ceny importu wina w EUR za jeden litr.

4. Na świecie produkuje się za dużo wina
Światowa produkcja wina jest od wielu lat większa od konsumpcji. Powstające co
roku nadwyżki podaży wina sięgają milionów hektolitrów i zmuszają producentów
do przeznaczania znacznych ilości wina na ocet lub do destylacji. W krajach Unii
Europejskiej destylacja wina podlega regulacjom i często jest subsydiowana. Także
rygorystyczne przepisy dotyczące jakości wina w systemach oznaczeń pochodzenia
we Francji, Włoszech czy Hiszpanii ograniczają możliwości zwiększania produkcji
wina wysokiej jakości, które nie napotyka na tak duże bariery popytowe jak
masowo wytwarzane wino stołowe.
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Nadwyżki światowej produkcji wina różnią się w poszczególnych latach lecz od lat
1990tych wykazują tendencję do zmniejszania się, m.in. z racji wolniejszego tempa
spadku konsumpcji w porównaniu do spadku produkcji. W okresie 1980-2010
światowa produkcja wina zamniejszyła się o 61 milionów hektolitrów, natomiast
konumpcja spadła o 44 miliony hektolitrów. Do wolniejszego spadku konsumpcji
przyczyniają się takie kraje jak Niemcy, Wielka Brytania, USA, Chiny, Australia,
Chile, Austria, gdzie konsumpcja wina wzrasta lub utrzymuje się na stałym
poziomie. W dekadzie 2000- 2010 średnie nadwyżka produkcji wina na świecie
wynosiła 33 miliony hektolitrów rocznie i w stosunku do lat 1990tych była niższa
o ponad 18 milionów hektolitrów.
Tabela 9. Różnice między produkcją i konsumpcją wina na świecie w milionach
hektolitrów
lata

Produkcja

Konsumpcja

Nadwyżka produkcji

326, 0
333,5
304,2
264,6
272,9
280,4
264,7
266,0
271,2
265,1

285,7
280,7
239,8
225,5
225,0
226,5
227,7
249,2
236,5
241,8

40,3
52,8
64,3
39,0
47,1
53,8
37,0
16,8
34,7
23.3

1976 – 1980
1981 – 1985
1986 – 1990
1991 – 1995
1996 – 1999
2000
2001
2007
2009
2010
Źródło: statystyki OIV

Wykres 15. Nadwyżka produkcji wina na świecie w milionach hektolitrów.
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O ile w skali globalnej można posługiwać się różnicą całkowitej produkcji
i konsumpcji wina , o tyle na poziomie kraju właściwą kategorią obrazującą sytuację
rynku jest bilans wina. Na światowym rynku eksport wina jest równy importowi,
przynajmniej w wymiarze ilościowym. Na rynkach poszczególnych krajów wielkości
te nie równoważą się . Dlatego bilans rynku danego kraju obejmuje podaż wina jako
sumę produkcji krajowej i importu, natomiast popyt składa się z konsumpcji
krajowej oraz eksportu. Dopiero różnica między tymi wielkościami stanowi o tym,
czy na rynku krajowym występuje nadwyżka, czy niedobór podaży.W przypadku
nadwyżki podaży wskaźnik bilansu na krajowym rynku wina BRW przyjmuje
wartości dodatnie, natomiast w sytuacji nidoboru podaży watości ujemne.Rozmiary
bilansu wina świadczą o stanie nierównowagi na krajowym rynku wina.
BRW= PR + IM – KO + EX
gdzie:
BRW- bilans na rynku wina w danym roku,
PR – krajowa produkcja wina w danym roku,
IM – wielkość importu wina w danym rok,
KO – rozmiary krajowej konsumpcji wina w danym rok,
EX – wielkość eksportu wina w danym roku
Bilans rynku wina w poszczególnych krajach jest zróżnicowany. Można wyróżnić
trzy grupy krajów charakteryzujących się podobną sytuacją na rynku wina. W
pierwszej grupie krajów, do której należą Francja, Włochy i Hiszpania, krajowy
rynek wina odznacza się długookresową nierównowagą w postaci dużych nadwyżek
podaży. Druga grupa to kraje, gdzie rynki wina cechują niewielkie nadwyżki podaży,
a nierównowaga jest nieznaczna. Do tych krajów można zaliczyć USA, Australię,
Chile, Argentynę i Afrykę Południową. Trzecią grupę tworzą kraje
o zrównoważonych rynkach wina a nawet o niedoborze podaży, takie jak Wielka
Brytania, Niemcy oraz Chiny.
Największe nadwyżki podaży sięgające średnio w roku kilku milionów hektolitrów
mają najwięksi europejscy producenci i konsumenci wina – Hiszpania, Francja
i Włochy. Głęboka nierównowaga na rynkach wina w tych krajach prowadzi m.in.
do dużych wahań cen wina i w konsekwencji do niestabilności dochodów wielu
plantatorów i producentów wina. Wzmożone działania handlowe w kierunku
intensyfikacji eksportu przynoszą korzystne rezultaty. Od roku 2004/2005
stopniowy wzrost eksportu wina zmniejsza nadwyżkę podaży w tych krajach. Z racji
kurczącego się popytu krajowego, eksport jest podstawowym czynnikiem
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równoważącym rynki wina wśród liderów światowego winiarstwa. Szczególne
sukcesy eksportowe odnoszą w ostatnich latach producenci hiszpańscy i włoscy.
W roku 2010 nadwyżka podaży w Hiszpanii skurczyła się do 1,1 miliona hektolitrów,
a we Włoszech pojawił się, nieznany dotąd, niedobór podaży. We Francji poprawa
bilansu rynku wina jest znacznie wolniejsza. Z jednej strony tempo wzrostu
eksportu jest niewielkie, z drugiej natomiast import wina do Francji jest
stosunkowo duży i ostatnio wzrasta.Trudno oszacować jaka część importu trafia
następnie za granicę jako wino francuskie.
Wykres 16. Przeciętna wielkość nadwyżki lub niedoboru podaży wina na rynkach
krajowych w latach 2000-2010 w milinach hektolitrów
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Źródło: obliczenia własne

We Włoszech, gdzie produkuje się najwięcej wina na świecie , nadwyżka podaży
utrzymuje się ciągle na poziomie około 5,5 milionów hektolitrów rocznie i to
pomimo zmniejszenia się w ostatniej dekadzie areału upraw winorośli o prawie
200 000 hektarów, a także spadku konsumpcji krajowej o ponad 7 milionów
hektolitrów w ciągu ostatniej dekady. Czynnikiem równoważącym rynek jest
eksport , który rośnie z 13,5 mln hl w roku 1990 do prawie 20 mln hl w 2010 , co
przy utrzymującej się produkcji na względnie stałym poziomie 49 mln hl pozwala
zmniejszać rozmiary nierównowagi na włoskim rynku wina. W przyszłości jedynie
dalsza ekspansja eksportu może stabilizować krajowy rynek wina we Włoszech,
bowiem na zdecydowane odwrócenie się spadkowj tendencji konsumpcji krajowej
nie ma na co liczyć.
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Wykres 17 . Bilanse krajowych rynków wina w latach 2000 – 2010 w milionach
hektolitrów
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Podobnie jest w Hiszpanii. Po 2000 roku nadwyżka podaży wina zmniejsza się. Jest
to rezultat trzech czynników oddziałujących równocześnie na hiszpański rynek
wina. Wprawdzie Hiszpania pozostaje nadał krajem o największej powierzchni
upraw winorośli na świecie, to jednak areał winnic jest coraz mniejszy. W latach
1990 -2010 powierzchnia winnic zmniejszyła się o 500 000 hektarów, z 1,5 miliona
w 1990 r. do 1 miliona hektarów w 2010r. Przyczyniło się to , w pewnej mierze, do
spadku rozmiarów produkcji wina, która w latach 2000-2010 zmniejszyła się o 8
mln hl. Konsumpcja wina przez Hiszpanów także zmniejsza się, choć jej spadek jest
wolnieszy w porównaniu ze spadkiem produkcji. Z przeciętnej wielkości 14, 2 mln hl
konsumowanych rocznie w latach 1996-2000 konsumpcja wina spada do około 11
mln hl w roku 2010, czyli o 4,2 miliona hektolitrow – połowę mniej aniżeli
produkcja. Niewątpliwie istotną siłą napędową hiszpańskiego rynku winiarskiego
jest eksport. Jeszcze w roku 1990 Hiszpania eksportowała zaledwie 4,3 miliony
hektolitrów wina a już dziesięć lat później eksport sięga poziomu około 10 milionów
hektolitrów i wzrasta do ponad 16 milionów w roku 2010. Ostatecznym efektem
tych zjawisk jest znaczące zmniejszenie nierównowagi na hiszpańskim rynku wina
i ograniczenie nadmiaru produkcji wina.
Inaczej przebiegają zmiany na rynku francuskim, gdzie utrzymuje się tendencja
spadkowa produkcji wina. Spadek produkcji z ponad 60 mln hl w latach 1990tych
do 45 mln hl w latach 2009/2010 związany jest częściowo z redukcją powierzchni
winnic. Areał uprawy winorośli zmniejszył się w ciągu ostatnich dziesięciu lat
o 90 000 hektarów. Wprawdzie konsumpcja krajowa wina zmniejsza się, to jednak
dynamika spadku jest w ostatnich latach nieco wolniejsza. Konsumpcja wina spadła
z 33,3 mln hl w roku 2003 do 29,5 mnl hl w 2010 r. W tym samym okresie eksport
sięga przeciętnie w roku 14 milionów hektolitrów. W rezultacie nadwyżka podaży
wina we Francji maleje powoli.
W winiarskich krajach Nowego Świata powierzchnia upraw winorośli zwiększa się.
W ślad za nią rośnie także produkcja wina. W latach 1990-2010 areał winnic
w Australii powiększył się o 110 000 hektarów , w Argentynie o 20 000 ha,
natomiast w Chile o 80 000 hektarów. W tym samym okresie wzrasta produkcja
wina - w Australii do 12, 4 milionów hektolitrów, w Argentynie do 14, 6 mln hl oraz
w Chile do około 9 mln hl. Równocześnie zwiększa się krajowa konsumpcja wina do
ponad 5 milionów hektolitrów w Australii i 3 milionów hektolitrow w Chile.
W Argentynie konsumpcja utrzymuje się na wysokim poziomie ponad 10 milionów
hektolitrów. Nadwyżki podaży wina w tej grupie krajów zdecydowanie zmniejszają
się. W Australii nadwyżka osiągnęła w 2010 roku 0,9 mln hl , w Argentynie 0,6 mln
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hl, a w Chile zaledwie 0,3mln hl. Rosnąca konsumpcja krajowa oraz eksport są
najważniejszymi czynnikami ograniczającymi nadmiar wina. Eksport wina
australijskiego wzrósł z 0,4 mln hl w roku 1990 do prawi 8 mln hl w roku 2010.
W tym samym czasie eksport Argentyny zwiększył się z 0,4 mln hl do prawie 3 mln,
natomiast eksport wina chilijskiego wzrósł z 0,5 do 6,9 mln hl .
Na rynkach dwóch dużych producentów wina konsumpcja krajowa jest większa od
produkcji. W USA produkcja wina oscyluje w ostatnich latach w granicach 20
milionów hektolitrów rocznie natomiast konsumpcja jest większa od produkcji
średnio o ponad 5 milionów hektolitrow w ciągu roku. Równocześnie wzrasta
eksport wina amerykańskiego. Jeszcze w roku 1990 eksport wynosił 1 mln hl, a już
dziesięć lat później osiąga wielkość w granicach 4 mln hl rocznie. Niedobór podaży
wina jest uzupełniany importem, w dużej części z Australii i krajów Ameryki
Południowej. Podobnie jest w przypadku Niemiec, gdzie produkuje się 9- 10 mln hl,
eksportuje około 3,5 mln hl rocznie i konsumuje 20 mln hl wina . Dzięki dużemu
importowi, rzędu 13-14 milionów hektolitrów, niedobory podaży wina są
niewielkie. Niemcy, obok USA i Anglii ,są największym importerem wina na świecie.

5. Wielki kapitał na rynku wina
Najmniej skoncentrowaną w skali światowej branżą produkcji napojów jest
przemysł winiarski. Według analizy Rabobanku udział trzech największych firm
winiarskich w całym przemyśle wynosi niecałe 10% , podczas gdy odpowiednie
udziały w przemyśle piwowarskim sięgają około 40 %, wódek i alkoholi
wysokoprocentowych ponad 45 %, a napojów bezalkoholowych aż 80 %.
Koncentracja kapitału w sektorze winiarskim jest większa w krajach Nowego Świata
w porównaniu do tradycyjnych rynków europejskich. Znacznie mniejsze bariery
wejścia kapitałów i ich ekspansji na rynkach wina w takich krajach jak Australia,
Nowa Zelandia czy kraje Ameryki Południowej ułatwiają krajowe i zagraniczne
inwestycje w uprawy winorośli oraz produkcję wina, inwestycje które często
realizowane są w formie połączeń kapitałowych i przejęć.
Wraz z globalizacją rynku postępują procesy konsolidacji sektora winiarskiego.
Wielkie firmy przejmują mniejsze rozszerzając coraz bardziej zasięg i udziały
w rynku. Amerykańska firma Constellation przejęła kultowe dla Kalifornii
przedsiębiorstwo Roberta Mondaviego. Pernod-Ricard wchłonął dumę Andaluzji Allied Domecq. Koncentracja na rynkach krajowych jest bardzo duża. Na rynku
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amerykańskim prawie połowę sprzedaży wina kontrolują dwie firmy – Constellation
i E&J. Gallo, a cztery największe firmy kontrolują 2/3 wolumenu wina
wytwarzanego w USA. W Australii pojawiły się duże firmy międzynarodowe
inwestując w sektor winiarski. W roku 1989 Pernod Ricard przejmuje Orlando
Wyndham Wines i tworzy znaną dziś na całym świecie markę Jacob’s Creek. Wino
to stało się sukcesem handlowym a jego sprzedaż rośnie o ponad 10 % rocznie
przekraczając ilość 6 milionów skrzynek. Przykładów koncentracji kapitałów na
rynkach wina jest coraz więcej.
Duże firmy chcą być jeszcze większe i poprzez monopolizację ograniczać
konkurencję, dyktować ceny i zwiększać zyski. Charakterystyczny jest rozwój
największej amerykańskiej firmy dystrybucyjnej napojów alkoholowych Southern
Wine and Spirits, założonej w 1968 roku. Zdobywając, często poprzez przejęcia,
rynki poszczególnych stanów firma inwestowała w rozbudowę hurtowni, stosując
najnowsze, oszczędne rozwiązania w zakresie automatyki składowania wina.
W stanie Nevada Southern opanowała dostawy wina do hoteli w Las Vegas. Chcąc
zapewnić sobie przychylność polityków Southern przekazała około 280 000 USD na
kampanię wyborcze do kongresu w 2004 roku, rozdzielając sprawiedliwie
pieniądze na Demokratów i Republikanów. Jeszcze większe kwoty przekazała
WSWA – The Wine and Spirits Wholesalers Association, m.in. w kampanii
prezydenckiej w 2000 roku. W Ohaio gdzie władze stanowe mają wpływ na zarządy
firm hurtowych Wine Association of Ohio przekazała politykom i partiom
darowizny o wartości ponad miliona USD [Colman 2008].
Poprzez koncentrację produkcji i dystrybucji największe firmy winiarskie zajmują
często pozycję monopolistyczną .Produkcja wina na dużą skalę, wina o stałym
standardzie i niskiej cenie jest także wynikiem koncentracji kapitałowej w handlu
detalicznym i rozwoju sieci supermarketów, które wymagają od producentów
dużych i stałych dostaw. Ponieważ coraz więcej wina sprzedawane jest w dużych
sieciach handlowych dochodzi do bezpośrednich powiązań pomiędzy sieciami
i wielkimi firmami winiarskimi. Mali producenci nie mają szans na bezpośrednią
sprzedaż swojego wina w sieciach supermarketów, mogą jedynie dotrzeć tam za
pośrednictwem dużych dystrybutorów (importerów) tracąc na ich rzecz część
dochodów. W wielu krajach dystrybutorzy odgrywają kluczową rolę w wyznaczaniu
struktury rynku i decydowaniu jakie wino będzie dostępne.
We Francji koncentracja kapitału widoczna jest szczególnie w produkcji wina
wysokiej jakości, gdzie duże firmy odgrywają istotna rolę w produkcji i dystrybucji
wina na cały świat. Przedsiębiorstwa międzynarodowe przejmują winnice
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w renomowanych regionach Bordeaux i Burgundii i kreują drogą intensywnego
marketingu marki wina przyjazne konsumentom na całym świecie. Możliwości
ekspansji w regionach wysokiej jakości wina są jednak ograniczone przez sztywne
przepisy chroniące obszary winnic i ich właścicieli. Dlatego coraz więcej francuskich
firm winiarskich inwestuje w innych krajach, tam gdzie tereny nadające się pod
uprawę winorośli są dostępne i stosunkowo tanie i gdzie nie ma sztywnych regulacji
administracyjnych. Główne kierunki ekspansji to kraje Nowego Świata, Argentyna,
Chile, Urugwaj, USA, Australia, Afryka Południowa. Rodzina Rothschildów,
właścicieli Château Mouton-Rothschild, posiada winnice w Kalifornii i Chile
a wielkie firmy, takie jak LVMH – Moët Hennessy-Louis Vuitton czy Pernod Ricard
inwestują w sektor winiarski w Australii, Kalifornii oraz w Afryce Południowej.
Obydwie francuskie firmy, notowane na giełdzie paryskiej, a także firma Castel
Brothers są zaliczane do największych światowych przedsiębiorstw
winiarskich.Francuskie firmy inwestują w winnice w Północnej Afryce. W Maroko
właściciele znanego likieru Grand Marinier kupili w 1994 roku 120 hektarów
w okolicach Casablanki. Dziś ich winnice liczą ponad 320 hektarów dając produkcję
150 000 skrzynek rocznie. Wino jest eksportowane do kilkunastu krajów na świecie.
W Maroko obecna jest grupa Castel posiadająca winnice przekraczające 1000
hektarów w Meknes i Boulaouane. Castel wchodzi również do Chin tworząc
przedsięwzięcia winiarskie joint venture z firmami chińskimi.
Przemysł winiarski w USA jest skoncentrowany w Kalifornii i składa się z niewielkiej
ilości dużych firm, kilkunastu średniej wielkości i setek winiarni produkujących
głównie na rynek lokalny lub dla niewielkich, krajowych i zagranicznych, odbiorców.
25 firm produkuje około 90 % wina w połowa winiarni znajduje się w Napa
i Sonoma Countries.Wielcy producenci wina posiadają własne winnice lecz
większość winogron kupują od innych plantatorów na zasadzie wyłączności
rocznych kontraktów. Duże firmy produkują i handlują przy pomocy wielu marek
i licznych organizacji zarządzanych niezależnie od firmy-matki. Do największych
firm należy E&J Gallo produkująca ponad 6 milionów hektolitrów wina, czyli 33%
całej produkcji wina w Kalifornii. Firma sprzedaje wina pod różnymi markami i po
zróżnicowanych cenach, od wina stołowego po wino jakościowe, którego ceny
przekraczają 20 USD za butelkę.
W Australii konsolidacja kapitałowa w przemyśle winiarskim przebiega w dwóch
kierunkach. Z jednej strony firmy australijskie dokonują ekspansji kapitałowej na
rynkach zagranicznych, z drugiej kapitały zagraniczne łączą się lub przejmują
przedsiębiorstwa winiarskie w Australii.Równocześnie zachodzą procesy
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konsolidacji dużych firm, łączących często produkcję wina i innych napojów
alkoholowych z ich dystrybucją w skali globalnej. I tak australijska firma Mildara
Blass, należąca do potentata piwnego Foster’s Group, kupiła w 2001 roku
kalifornijskie przedsiębiorstwo Beringer i występuje obecnie pod nazwą Beringer
Blass. Oprócz winnic w Kalifornii firma jest także właścicielem winnic w Toskanii.
Southcrop-Rosemount nawiazł współpracę z Kalifronijską formą Mondaviego . Inna
firma, BRL Hardy, wchłonięta przez amerykańską Constellation Brands ,posiada
największe winnice na południu Francji, współpracuje z winnicami na Sycylii
i rozwija sieć dystrybucji w Chinach, w porozumieniu z Dragon Seal.
Strategia handlowa dużych korporacji polega na budowaniu i sprzedawaniu
marek.W rezultacie na rynku jest więcej marek wina aniżeli producentów. Wino
samo w sobie jest wprawdzie warunkiem koniecznym do osiągania sukcesu
handlowego, lecz dalece niewystarczającym. Dopiero wykreowanie marki, takiej jak
np. Yellow Tail czy Red Bicyclette, stworzonej przez E&J.Gallo dla wina
z Langwedocji, jest gwarantem sukcesu biznesowego. Produkowanie wina pod
wykreowaną marketingowo marką stwarza możliwości produkcji w masowych
ilościach, a niskie koszty jednostkowe pozwalają oferować wino po umiarkowanych
cenach. Kiedy po przejęciu Blackstone Winery przez Constellation produkcję
skupiono w jednym miejscu koszt wytworzenia jednej butelki wina zmniejszył się
o 2 USD, co dało 800 000 USD oszczędności w ciągu roku.
Najlepsze i najbardziej rozpoznawalne
na świecie marki posiadają wina
produkowane na terenie USA lub w Australii przez firmy amerykańskie
i australijskie. Dominacja na światowym rynku wina marek wylansowanych przez
firmy z Nowego Świata jest przytłaczająca. Liczące się w skali międzynarodowej
marki producentów europejskich są nieliczne. Jedynie wśród szampanów marki
producentów z Francji zajmują czołowe pozycje na rynku – LVMH z markami Moët
et Chandon i Veuve Cliquot czy Pernod Ricard z marką Mumm. Wysokie koszty
produkcji, wysokie ceny ziemi oraz stosunkowo małe rozmiary winnic sprawiają, iż
lansowanie marek win francuskich jest utrudnione. Równocześnie kapitał francuski
ucieka za granicę,gdzie inwestuje w winnice i produkcje wina i tam stara się
kreować marki swoich win.
Do najbardziej znanych firm opierających swoją działalność na sprzedawaniu win
makowych, wytwarzanych w winnicach i winiarniach w wielu krajach, należą:
LVHM, Constallation Brands, Diageo, Castel Group, Pernod Ricard, The Wine
Company, Foster’s Group , E&J Gallo. Na uwagę zasługuje fakt, że wśród najwyżej
notowanych i powszechnie znanych marek zdecydowaną przewagę posiadają wina
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wytwarzane przez producentów z Nowego Świata. Pięć prestiżowych marek wina
jest własnością firm amerykańskich, cztery są w posiadaniu przedsiębiorstw
australijskich, a tylko dwie marki należą do firm europejskich. Ponadto wszystkie
najlepsze marki wina zostały wylansowane przez duże firmy winiarskie działające
na sklę globalną.
Tabela 10.Najlepsze marki wina na świecie
Nazwa marki

Firma

Kraj produkcji

Gallo
Concha y Toro
Robert Mondavi
YellowTail
Hardys
Beringer
Jackob’s Creek
Sutter Home
Lindemans
Torres
Kendell Jackson
Wolf Blass
Inglenook
Penfolds

E&JGallo Winery
Viña Concha y Toro
Constellation Brands
Casella Wines
Constellation Brands
Foster’s Group
Pernod Ricard
Foster’s Group
Diageo
Torres Family
Jackson Family
Foster’s Group
The Wine Company
Foster’s Group

USA
Chile
USA
Australia
Australia
USA
Australia
Australia
USA
Hiszpania
USA
Australia
USA
Australia

Kraj pochodzenia
firmy
USA
Chile
USA
Australia
USA
Australia
Francja
Australia
Wielka Brytania
Hiszpania
USA
Australia
USA
Australia

Źródlo: na podstawie Intangible Business 2010 – The Power 100: The World’s Most Powerful Spirits
and Wine Brands, London

Największe firmy winiarskie mają często strukturę koncernu, gdzie opanowane są
wszystkie pionowe powiazania technologiczne i handlowe, od uprawy winorośli w
winnicach poprzez produkcję wina aż do jego dystrybucji. Jest to niewątpliwie
forma monopolizacji pozwalająca kontrolować rynek wina i poprzez
dopasowywanie podaży i ceny osiągać jak największe zyski. Koncentracja na
rynkach krajowych jest bardzo duża. Pozycja monopolistyczna pozwala takim
firmom na stosowanie praktyk monopolistycznych, takich jak sprzedaż wiązana
(nielegalna w wielu stanach USA lecz dozwolona w Europie), czyli sprzedaż skrzynki
najlepszego wina czołowego château pod warunkiem kupienia także kilku skrzynek
mniej renomowanego wina, a także dyktowanie dystrybutorom narzutów jakie
mają nakładać na ceny
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Tabela 11. Wiodące firmy winiarskie i ich marki
Firma
E&J Gallo (USA)

The Wine Group (USA)
Foster’s Wine Group
(Australia)
Caeslla Family (Australia)
Grupa LVMH – Moët
Hennessy- Louis Vuitton
(Francja)

Pernod- Ricard (Francja)

Castel Group (Francja)

Constellation Brands (USA)

Diageo (Wielka Brytania)

Wiodące marki wina
Gallo,Mirassou,Barefoot Cellers
Ecco Domani (Włochy),
Red Bicyclette (Francja)
Corbett ,Canyon, Foxhorn, Franzia
Etude, Beringer,Chateau St Jean,Chateau
Souverain Asti (Włochy), Penfolds
Yellow Tail
Dom Pérignon (szampan),Voeuve Cliquet
(szampan)
Moët- Chandon (szampan)
Château d’Yquem
Cheval Blanc (Bordeaux)
Terrazas de los Andes(Argentyna)
Domaine Chandon (Australia)
Jacob’s Creek (Australia), Campo Viejo
(Hiszpania),
Graffigne i Bodegas Etchart (Argentyna) ,
Montana (Australia), Mumm i Perrier-Jouët
(szampan)
Aimé Roquesante, Plessis-Duval, Sidi Brahim,
Famille Castel, Baron de Listrac, Maleson,
Blaissac, Roche Mazet, Grain d’Oc, Vieux Pape,
Patriarche, Pisse Dru, Maison Virginie
Robert Mondavi Winery (Kalifornia),
Ingenook, Clos du Bois (Sonoma Country),
Ruffino (Toskania),
Alice White (Australia),
Diseño (Mendoza-Argentyna),
Hardys (Australia),
Mouton Cadet (Bordeaux),
Nobilo (Nowa Zelandia),
Rioja Vega (Hiszpania)
Sterling Vinyards,
Beaulieu Vinyards (Napa Valley) ,
Blossom Hill,
Edna Valley,
Bodegas Norton.
Diegeo jest także dystrybutorem markowych
szampanów Dom Pérignon i Moët&Chandon
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Pomimo, iż wiele krajowych rynków wina charakteryzuje nadal duże rozporoszenie
plantatorów i producentów największe firmy produkcyjne i handlowe zdobywają
coraz większe udziały w produkcji i sprzedaży wina. Udział największych czterech
firm w wielkości krajowej sprzedaży wina osiąga przeciętnie nieco ponad 20 %.
Koncentracja kapitału na rynku wina w krajach europejskich jest znacznie mniejsza
w porównaniu do krajów Nowego Świata. Istotną tego przyczyną są
uwarunkowania instytucjonalne panujące w sektorze winiarskim w poszczególnych
krajach. W Europie możliwości wejścia do branży są mocno ograniczane przez liczne
regulacje dotyczące uprawy winorośli oraz produkcji wina. W przypadku wina
jakościowego utrudnienia dla ekspansji kapitałowej związane są ze sztywnymi
przepisami
wyznaczającymi obszary winnic uprawnionych do oznaczeń
pochodzenia. Inwestycje w nowe powierzchnie uprawy winorośli napotykają także
na coraz większe bariery natury środowiskowej. Organizacje ekologiczne
i społeczne przeciwstawiają się, często skutecznie, zwiększaniu powierzchni winnic
zagrażających równowadze środowiskowej. W krajach Nowego Świata rynki wina są
znacznie bardziej liberalne. Ograniczenia związane z oznaczeniami pochodzenia
praktycznie nie występują, a powiększanie areału winnic nie stwarza większych
problemów. Dodatkowo ceny gruntów są tam niższe w porównaniu do cen
w Europie. W rezultacie warunki dla koncentracji kapitału są sprzyjające
i rozproszenie rynku w Australii, Chile czy Argentynie jest stosunkowo niewielkie.
Na rynkach wina w krajach Starego i Nowego Świata występują spore różnice
w poziomie koncentracji (tabela 12). W krajach europejskich udział czterech
największych firm w krajowej sprzedaży wina wynosi przeciętnie 15 %, przy czym
największa koncentracja występuje na rynkach Wielkiej Brytanii i Hiszpanii, 26 i 21
% odpowiednio. Szczególnym przypadkiem jest Finlandia, gdzie na cztery
największe firmy przypada aż 72 % całej sprzedaży wina. Jest to jednak rezultatem
monopolu przedsiębiorstw państwowych w zakresie dystrybucji i sprzedaży
napojów alkoholowych, wprowadzonego w Finlandii w celu kontroli rynku
i przeciwdziałania alkoholizmowi.
W krajach Nowego Świata, w Australii, USA, Argentynie, Chile, Południowej Afryce
średni udział czterech największych firm w sprzedaży wina na rynkach krajowych
wynosi 48 %, a w przypadku Chile aż 81 %. W Australii, gdzie jest ponad 2300 firm
winiarskich, dwie największe – Constellation Brands i Foster’s Group sprzedają
ponad 41 % wina. W Chile udział firm Concha y Toro i Santa Rita w krajowej
sprzedaży wina wynosi prawie 60 %, a w USA udział E&JGallo i The Wine Group
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w rynku sprzedaży sięga 38 %. Na tym tle pozycja największych firm winiarskich
z Francji i Włoch na rynkach krajowych jest znacznie słabsze.
Tabela 12. Największe firmy winiarskie i ich udział w krajowej sprzedaży wina
Kraj
Francja
Włochy
Hiszpania
Niemcy
W.Brytania
Finlandia
Australia
Nowa
Zelandia
USA
Argentyna
Chile
PŁd.Afryka
Chiny
Japonia

Nazwa firmy
Pernod Ricard, Castel, Grands Chais de France,
Domaines Listel
CAVIRO, ColtivaScral, Italiano Vini,
Santa Mergherita
García Carrón, Pernod Rocard, Félix Solís,
Miguel Torres
Merters KG, Racke, PKWLE,
Grands Chais de France
Constallation Brands, E&JGallo, Diageo,
Foster’s Group
LVHM, Pernod Ricard, Champagne Bollinger,
Vranken Pommery Monopole
Constellation Brands, Foster’s Group,
Pernod Ricard, McGuigan Simeon
Pernod Ricard, Constallation, Villa Maria,
Foster’s
E&JGallo, Wine Group, Constellation, Foster’s
Peñaflor, FeCoVitA, Bodega Rufino Pablo Baggio,
Bodegas Viñedos Gabrin
Viña Concha y Toro, Santa Rita, Cia Cerveserías
Distell, DGB, Co of Wine People, Boland Kelder
COFCO , Yantai Changyu, Yantai Weilong, Dynasty
Constel, Suntory, Kikkoman, Sapporo

Udział w %
16
10
21
4
26
72
63
48
56
61
81
37
28
76

Źródło: na podstawie Global Wine 2009 ; CAVIRO – Cooperative Agricole Viti-Frutticoltori Italiania
Riuini Organizzati;
COFCO – China national Cereales, Oils & Foodsstuffs ; PKWLE – Privatkellerei Franz Wilhelm Langguth
Erben,
LVHM – Moët Hennessy-Lous Vuitton

Wielkie firmy winiarskie opanowują także rynki międzynarodowe, zajmując na nich
dominujące pozycje. Wysoka koncentracja kapitału umożliwia dokonywanie dużych
inwestycji w poprawę jakości wina, co przekłada się na wzrost eksportu i dochodów
przedsiębiorstw. Największe firmy globalne zajmują czołowe miejsca na licznych
krajowych rynkach wina. I tak np. Constellation Brands ma jedne z największych
udziałów w sprzedaży wina w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Belgii, Danii, Australii, USA,
Kanadzie, Nowej Zelandii ,Tajlandii i Malezji. Francuski potentat Pernod Ricard
sprzedaje duże ilości wina w Singapurze, Hong Kongu, Meksyku, Nowej Zelandii,
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Australii, Irlandii oraz Finlandii. Także w Polsce obecne są wina sprzedawana przez
amerykańską firmę E&J Gallo Winery, francuską Castel Group , hiszpańską Frexinet,
chilijską Concha y Toro i inne.
Udział 30 największych firm w światowej sprzedaży wina przekracza 23 %. Cztery
największe na świecie firmy zajmujące się produkcja i sprzedażą wina pochodzą
z krajów Nowego Świata – Constellation Brands, E&J Gallo i The Wine Group z USA
oraz Foster’s z Australii. Razem z argentyńską firmą Peñaflor ,siódmą na świecie,
oraz chilijska firmą Viña Concha y Toro, ósmą na świecie, realizują ponad 11 %
światowej sprzedaży wina. Największe europejskie firmy, francuskie- Les Grands
Chais, Pernod Ricard Groupe, Castel Gorpue, włoskie Caviro , hiszpańskie Felix Solis
oraz Frexinet posiadają łącznie około 5 % światowej sprzedaży wina.
Tabela 13. Udziały największych firm w światowej sprzedaży wina w latach 2003
i 2009 w %.
Nazwa firmy / rok
Constallation Brands (USA)
2. E&J Gallo Winery (USA)
3. The Wine Group (USA)
4. Foster’s Group (Australia)
Razem cztery największe
5. Les Grands Chais (Francja)
6. Pernod Ricard (Francja)
7.Peñaflor (Argentyna)
8. Viña Concha y Toro (Chile)
9. Castel Group (Francja)
10. Bacardi
11. Distell Group (Płd.Afryka)
12.CAVIRO (Włochy)
13.Frexinet (Hiszpania)
14.Felix Solis (Hiszpania)
15. RPB (Argentyna)
16. FeCoVitA Coop (Argentyna)
17.Oetker Gruppe (Niemcy)
18. COFCO (Chiny)
19. Garcia Carrion (Hiszpania)
20 Diageo (Wielka Brytania)
Razem dwadzieścia największych
Razem trzydzieści największych
Źródło: Global Wine 2009

2003
2,3
2,4
1,2
0,6
6,5
0,9
0,5
0,9
0,5
0,9
0,7
0,6
0,6
0,5
0,7
0,8
0,5
0,4
0,2
0,4
0,3
15,9
18,2

2009
3,1
2,5
1,6
1,4
8,5
1,1
1,1
1,1
0,9
0,9
0,7
0,7
0,6
0,6
0,6
0,6
0,5
0,5
0,5
0,5
0,4
20,2
23,2
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Pomimo zachodzących zamian w skali globalnej rynek wina jest ciągle jeszcze
rozproszony. Obok dużych, międzynarodowych firm winiarskich na rynku działają,
w różnych formach własnościowych, tysiące małych i średnich producentów. We
Francji jest około 90 tysięcy producentów wytwarzających wino w celach
handlowych. Także w innych krajach europejskich plantatorów uprawiających
winorośl i producentów wina są tysiące. Większość producentów wina w krajach
europejskich to małe firmy rodzinne oraz większe przedsiębiorstwa spółdzielcze.
Bardziej rozdrobniony rynek wina w Europie Zachodniej skłaniał do łączenia się
małych plantatorów winorośli i producentów wina w spółdzielnie produkcyjne.
Ruch spółdzielczy w sektorze winiarskim jest szczególnie silny we Francji, Hiszpanii
oraz we Włoszech. Spółdzielnie winiarskie są z reguły niewielkie, choć w sumie
posiadają tysiące członków, uprawiają dziesiątki tysięcy hektarów winnic
i produkują miliony hektolitrów wina. We Francji prawie 900 spółdzielni zrzesza
ponad 120 tysięcy członków i wytwarza połowę krajowej produkcji wina.
W Hiszpanii do ponad 700 spółdzielni należy prawie 170 tysięcy członów, a udział
w krajowej produkcji wina wynosi 70 %. We Włoszech 600 spółdzielni, do których
należy ponad 200 tysięcy członków, dostarcza na rynek ponad 55 % wina.
Kto w przyszłości zajmie czołową pozycję na światowym rynku wina – czy
producenci z krajów Starego Świata będą w stanie utrzymać swoją dotychczasową
pozycję lidera, czy taż utracą ją na korzyść „ młodych”, dynamicznych producentów
z Nowego Świata ?
Na jednej z konferencji zapytano znanego australijskiego eksperta i krytyka wina
Jamesa Hallidya, który kraj będzie dominował na światowym rynku wina w roku
2100 ? Halliday odpowiedział, iż Australia będzie zdolna do zajęcia takiej pozycji,
jaką dziś posiada Francja. Jest to wysoce prawdopodobne, bowiem Australia
eksportuje już od stuleci jęczmień a teraz przychodzi czas wina, zgodnie z tym co
powiedziała kiedyś Pani Rothschild, iż winiarstwo jest łatwe jak już się go nauczysz ,
trudne natomiast jest pierwsze 200 lat. [cit. za Anderson, s.12]
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Na pytanie o tym, co decyduje o cenie wina nie ma niestety jednoznacznej
odpowiedzi. Rynek wina jest mocno zróżnicowany, zarówno od strony produktu jak
i odbiorcy-konsumenta wina. W zależności od przyjętego kryterium rynek wina
można podzielić na wiele kategorii. W marketingu używa się pojęcia segmentów
rynkowych, czyli w miarę jednorodnych grup produktów (segmentacja produktowaod strony podaży ) lub konsumentów (segmentacja od strony popytu),
wyróżnionych na podstawie określonych cech, do których przedsiębiorstwo
przygotowuje i kieruje swoją ofertę. Wykorzystuje się przy tym cały zestaw narzędzi
określanych mianem marketingu mix , takich jak cena, produkt, promocja czy
dystrybucja.
Segmentacja rynku wina może odbywać się na podstawie kilku kryteriów:
segmentacja ze względu na cenę, na przepisy regulujące rynek, ze względu na profil
konsumenta czy cechy produktu. Spoglądając na ceny wina w sklepie jesteśmy
zaskoczeni ich różnorodnością. W sieciach supermarketów w Polsce konsument
znajduje wina z Francji, Hiszpanii, Włoch, USA, Niemiec, Argentyny, Chile, Nowej
Zelandii, Australii, Izraela, Bułgarii, Rumunii, Gruzji i innych jeszcze krajów. Różnice
w cenach są ogromne, dochodzące do kilkuset procent. Możemy kupić wino
bułgarskie za 10 PLN, argentyńskie za 25 PLN i wino francuskie z Bordeaux za cenę
czterokrotnie wyższą. Znajdziemy wino hiszpańskie za 20 i 100 PLN za butelkę.
W sklepach specjalistycznych kupimy wina z najwyższej półki, których ceny
wynoszą kilkaset a nawet kilka tysięcy złotych.
Co decyduje o tym, że butelka wina może kosztować kilkanaście, kilkaset a nawet,
w przypadku wina najwyższej jakości i prestiżu, kilka tysięcy złotych ? Czy cechy
wina mają wpływ na jego cenę ? Jakie są czynniki cenotwórcze – ziemia, położenie
winnicy, pogoda, technologia uprawy, zbioru i produkcji, rocznik, opinie ekspertów,
itp. ? Jaka jest relacja jakości wina do jego ceny ?
Rynek wina dziali się na kilka segmentów cenowych, które przybierają formę
piramidy. Udziały poszczególnych grup cenowych mogą być różne w zależności od
kraju. Jako przykład może posłużyć segmentacja francuskiego rynku wina ze
względu na cenę, opracowana przez Ernst and Young.
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Wykres 18. Cenowe segmenty rynku wina
Poziom cen wina

23
9,20

Ikony
Wino najwyższej
jakości
Wino wyższej
jakości

3%

Rynek
luksusowy

9%

4,60

Wino jakościowe

24 do 28%

2,50

Wino popularne
jakościowe

32 do 36%

1,20

Wino
podstawowe

32 do 36% podaży całkowitej

Rynek
konkurencji
międzynarodowej

Rynek
surowcowy

EUR
Źródło:[Blot 2011]

O ile ceny win najlepszych, którymi handluje się na aukcjach i które są oceniane
przez ekspertów , mają z pewnością silny związek z jakością i prestiżem, o tyle nie
jest to oczywiste w przypadku wielu win mniej znanych. Gdyby początkującemu
konsumentowi wina dać do spróbowania kieliszek bułgarskiej Kadarki i włoskiego
Brunello, nie mówiąc o cenie wina, z pewnością stwierdziłby różnice w smaku,
zapachu i kolorze, lecz poznawszy przepaść cenową jaka dzieli obydwa wina nie
byłby skłonny zapłacić 20 razy więcej za wino włoskie. Inaczej będzie oceniał wina
i ich ceny doświadczony konsument, koneser i amator wina, który potrafi rozróżnić
wina kwaśne od łagodnych, wyczuć bukiet zapachów, smak na początku i na finiszu,
odróżnić wino dojrzewające od wina młodego, itd. Ale czy jakość wina włoskiego
w ocenie konsumenta jest 20 razy większa od wina bułgarskiego i dlatego tak
znaczna różnica w cenie jest uzasadniona ? A może koszty wyprodukowania wina
włoskiego są kilkanaście razy większe od kosztów produkcji wina bułgarskiego?.
Istnieje przekonanie ,że produkty o wysokiej cenie powinny cechować się wyższą
jakością. Czy tak jest w przypadku wina ? Przywołuje się często anegdotę o tym, jak
Ernest Gallo, założyciel największej dzisiaj na świecie kalifornijskiej firmy
winiarskiej, w początkowym okresie działalności sprzedawał wino w Nowym Jorku.
Zaoferował kupującemu dwa kieliszki tego samego wina czerwonego. Kupiec
spróbował wino i zapytał o ceny. Ernest Gallo powiedział, że cena pierwszego
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próbowanego wina wynosi 5 centów za butelkę a drugiego 10 centów. Kupiec
odpowiedział, że chce wino po 10 centów. Kupiec wiązał wyższą cenę z wyższą
jakością wina, choć w rzeczywistości wino było to samo.
Przeprowadzane przez ekspertów testy na ślepo najlepszych win z Bordeaux
wykazały rozbieżności między ceną a jakością. Natomiast jeśli wina tanie i drogie
testowali nie-eksperci okazało się, że najczęściej preferowali wino tańsze. Duży
wybór win różnego gatunku pochodzących z różnych krajów sprawia, iż konsument
ma spore trudności w ocenie, wyborze wina i zaakceptowaniu jego ceny. Nawet
konsumenci francuscy, uznawani powszechnie za znawców wina deklarują, że
wybory wina sprawiają im kłopoty. Z analiz ankietowych wynika, iż 80 %
konsumentów pijących wino okazjonalnie twierdzi, że wybór wina jest dla nich
trudny, a wśród konsumentów pijących wino regularnie do trudności w wyborze
wina przyznaje się aż 67 %. [Blot 2011]

1. Obiektywne i subiektywne czynniki ceny wina
Czynniki, które decydują o cenie wina można podzielić na obiektywne
i subiektywne. Do czynników obiektywnych należą koszty produkcji i dystrybucji
wina, relacja podaży do popytu na wino, kursy walutowe, chemiczne oraz
organoleptyczne właściwości wina, wiek wina. Czynniki subiektywne są wyrazem
preferencji konsumenta, jego indywidualnej oceny cech wina, takich jak smak,
zapach czy wrażenia doznawane podczas picia wina. Preferencje konsumentów są
często kształtowane przez ekspertów, którzy przy pomocy środków masowego
przekazu ogłaszają swoje oceny wina, tworzą listy rankingowe i w ten sposób
wywierają wpływ na decyzje konsumentów dotyczące zakupu wina a także na jego
cenę.
Na cenę wina przeznaczonego dla masowego konsumenta istotny wpływ mają
koszty produkcji , które zależą m.in. od ceny winogron, głównego surowca
w produkcji wina. W kształtowaniu ceny producenta ważne są nie tylko koszty
całkowite lecz także koszty jednostkowe, przypadające na litr wytworzonego wina.
Duże firmy winiarskie produkujące setki tysięcy litrów wina stosują technologie
kapitałochłonne, charakteryzujące się wysokimi kosztami stałymi. Osiągane w ten
sposób korzyści skali prowadzą do obniżki kosztów jednostkowych i pozwalają na
oferowanie wina po stosunkowo niskiej cenie . Doskonałym przykładem
standaryzacji produkcji wina na dużą skalę ,przeznaczonego dla masowego
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konsumenta, są australijskie i amerykańskie firmy winiarskie, takie jak np. Foster’s
Group czy E&J Gallo Winery.
Koszty produkcji wina zależą również od tego, czy wino jest oferowane na rynku
jako młode, przeznaczone do natychmiastowej konsumpcji, czy taż wino
poddawane jest starzeniu w beczkach dębowych przez dłuższy czas. Starzenie wina
może być wymagane przez specyficzną technologię produkcji, tak jak to jest
w przypadku metody solera stosowanej przy produkcji wina Sherry w winiarniach
andaluzyjskich. Generalnie jednak wino poddaje się procesowi starzenia w celu
podwyższenia jego jakości. Składowanie dojrzewającego wina w piwnicach
i magazynach podnosi koszty produkcji. Z jednej strony koszty związane są
z koniecznością zakupu beczek dębowych, z drugiej powstają koszty finansowania
zapasów. Koszty zwiększają cenę wina. Najczęściej jednak wyższa cena osiągana za
wino wysokiej jakości kompensuje dodatkowo ponoszone koszty i przynosi
producentom większe zyski aniżeli wino o niskiej jakości i niższych kosztach
produkcji.
Różnice w cenach w zależności od rodzaju i jakości wina są bardzo duże.
W przypadku win włoskich różnica między przeciętna ceną wina jakościowego
DOC/DOCG i wina stołowego jest dwukrotna, a w relacji do win najlepszych, jak np.
Barolo, jeszcze większa. Pomimo zmian rynkowych różnice cen między winem
wysokiej i niskiej jakości utrzymują się, o czym świadczą dane zawarte w poniższej
tabeli.
Tabela 14. Przeciętne ceny wina we Włoszech w latach 2007-2011 w EUR za litr
Rodzaj wina/ Rok

2007

2008

2009

2010

2011

0,85
1,16
6,12

0,93
1,27
6,85

0,84
1,03
8,02

0,79
0,95
3,12

0,82
1,10
6,43

0.63
0.50

0.78
0.53

0.61
0.47

0.49
0.46

0.56
0.53

0,38
0,40

0,45
0,41

0,36
0,36

0,34
0,36

0,40
0,41

Wino jakościowe:
Białe DOC/DOCG
Czerwone DOC/DOCG
Barolo DOCG

Wino z oznaczeniem pochodzenia:
Białe IGT
Czerwone IGT
Wino stołowe:
Białe stołowe
Czerwone stołowe
Źródło : Il numeri del vino
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Niezależnie od rodzaju i jakości wina jego ceny zależą w dużym stopniu od sytuacji
nierównowagi rynkowej. Okresy przewagi podaży nad popytem są zasadniczą
przyczyną spadku cen wina. Natomiast powstawanie na rynku nadwyżki popytu
znajduje odzwierciedlenie we wzroście cen . Zmiany cen wina we Włoszech dobrze
odzwierciedlają relacje podaży i popytu występujące na rynku wina.
W latach 2008-2009 produkcja wina we Włoszech wzrosła. Równocześnie popyt
krajowy na wino zmniejszył się o 1,6 milionów hektolitrów. W efekcie pogłębiła się
nierównowaga rynkowa, a nadwyżka podaży wina sięgnęła 5 milionów hektolitrów.
Reakcją na nadmiar produktu był znaczny spadek cen wszystkich rodzajów wina
w kolejnym, 2010 roku, przy czyn największy spadek ceny odnotowało wino
najwyższej jakości- Barolo. W roku 2010 sytuacja rynkowa odwraca się. Produkcja
wina zmniejsza się o 3 miliony hektolitrów, natomiast konsumpcja utrzymuje się na
dotychczasowym poziomie. Równocześni eksport wina wzrasta a import zmniejsza
się, prowadząc do redukcji podaży wina na rynku krajowym. W rezultacie w roku
2010 na rynku powstaje niedobór podaży w wysokości ponad 2 milionów
hektolitrów. W roku 2011 ceny wina rosną i szybko osiągają poziom sprzed obniżki.
W długim okresie ceny wina zmieniają się w sposób cykliczny. Cykl cen składa się z
dwóch faz – fazy spadkowej i fazy wzrostowej. Następujące regularnie po sobie fazy
oddzielane są punktami zwrotnymi- szczytem i dnem cyklu, w których ceny osiągają
wartości maksymalne i minimalne. Kolejne cykle cen mogą mieć różny czas trwania
i odmienną amplitudę zmian cen. Dlatego najwyższe i najniższe ceny wina mogą być
inne w kolejnych cyklach. Cykle cen wina w poszczególnych krajach różnią się,
choć w ramach gospodarek należących do Unii Europejskiej cykle stają się coraz
bardziej zsynchronizowane.
Analiza zmian cen wina obejmuje lata 1996-2008 i odnosi się do czerwonego
i białego wina stołowego luzem we Francji, Włoszech i w Hiszpanii. W badanym
okresie występują trzy pełne cykle cen wina stołowego, liczone pomiędzy górnymi
punktami przegięcia cyklu- szczytami osiąganymi przez cenę wina. Przeciętna
długość jednego cyklu wynosi około 4 lat. Cykle różnią się jednak między sobą
w zależności od kraju i rodzaju wina.
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Tabela 15. Cykle średnich cen czerwonego , różowego oraz białego wina
stołowego luzem w latach 1996-2008 we Francji, Włoszech i Hiszpanii
w EUR/hektolitr

II 02

3,0

Szczyt

VI 04

4,5

III cykl Dno

VI 06

2,5

Szczyt

VI 08

3,5

4,1

4,1

4,4

XII 02

3,2

II 04

4,1

VI 06

2,5

VI 08

3,6

IV 96

4,6

I cykl Dno

II 98

2,9

Szczyt

XII 00

4,1

II cykl Dno

XII 02

2,9

Szczyt

XII 04

5,1

III cykl Dno

VI 06

2,8

Szczyt

VIII 08

5,5

4,7

4,1

3,6

Cena

Cena

Szczyt

Rok

Rok

Wino białe

4,3

2,8

III 00

4,5

III 02

2,3

IV 04

2,8

XII 05

2,7

VI 08

3,1

Włochy
Lata

Francja

5,8

XII 97

V 96

5,2

XII 97

3,1

VI 98

3,5

VII 02

2,6

VII 04

3,8

VI 05

2,5

VIII 08

4,1

Lata

II cykl Dno

IV 98

2,1

4

4,1

4,1

Hiszpania

2,1

6,1

4,1

VI 96

3,4

VI 98

2,1

XI 99

2,9

VI 02

1,8

VII 04

2,1

VI 05

1.9

VII 08

2,9

Lata

4,5

3,6

Cena

III 00

I 98

3,9

Cena

Szczyt

3,2

Rok

3,6

IV 96

Rok

IV 98

5,3

Lata

I cykl Dno

IV 96

Hiszpania

Lata

4,1

Cena

Cena

I 97

Rok

Rok

Szczyt

Włochy
Lata

Francja
Wino
czerwone i
różowe

3,5

4,6

4,1

Źródło: opracowanie własne na podstawie OIV Situation Report for the World Vitiviniculture Sector
2003,2005,2008

Tabela 16. Przeciętna długość trwania fazy spadkowej i wzrostowej cen wina
w miesiącach
Francja
czerwone białe
Faza spadkowa
22
21
Faza wzrostowa
24
26
Faza / kraj

Źródło: opracowanie własne

Włochy
czerwone
białe
35
27
14
23

Hiszpania
czerwone
białe
21
19
28
30
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Do najważniejszych cech cykli cen wina stołowego należą:
−

−

−

−

−

−

najbardziej regularne, 4-letnie cykle cen wina występują w Hiszpanii,
szczególnie w odniesieniu do wina czerwonego. Nieco mniej regularne są
cykle cen wina we Francji, a najmniej regularne we Włoszech.
najdłużej fazy spadkowe cen wina czerwonego i białego trwają we
Włoszech, przeciętnie 35 i 27 miesięcy odpowiednio, najkrócej w Hiszpanii
21 miesięcy dla wina czerwonego i 19 miesięcy dla białego.
ceny wina hiszpańskiego charakteryzują się najdłuższymi fazami wzrostu,
trwającymi średnio 28 i 30 miesięcy, odpowiednio dla wina czerwonego
i białego. We Włoszech fazy wzrostowe są najkrótsze, tylko 14 i 23
miesiące.
cykliczne wahania cen wina czerwonego we wszystkich krajach zachodzą
wokół spadającego trendu długookresowego. Świadczą o tym coraz niższe
ceny osiągane przez wino w kolejnych szczytach cykli. Konsekwentnie ceny
wina w dnach cykli są także coraz niższe. Np. ceny wina włoskiego
w szczytach cyklu spadały z 5, 3 EUR/hl w 1996 r. do 4,4 EUR/hl w 1998 r.
i dalej do 4,1 EUR/hl w 2004 r aż do 3,6 EUR/hl w 2008 roku. Ceny wina
hiszpańskiego spadały z 3,9 do 3,1 EUR/hl , natomiast francuskiego z 4,1 do
3,5 EUR/hl.
cykliczne wahania cen wina białego zachodzą wokół rosnącego trendu
długookresowego. We Francji ceny w szczytach cykli wzrastały z 4,6 do 5,5
EUR/hl, we Włoszech z 3,5 do 4,1 EUR/hl ,a w Hiszpanii rosły od 2004 roku.
Rosnący trend cenowy umocnił się od 2000 roku.
amplituda wahań cen mierzona jako różnica między ceną najwyższą
i najniższą jest zdecydowanie największa w przypadku wina włoskiego
i wynosi 2,8 EUR/hl dla wina czerwonego i 2,7 EUR/hl dla białego. Te same
wielkości dla wina francuskiego wynoszą 2 i 2,7 EUR/hl, natomiast dla wina
hiszpańskiego 2,2 i 1,6 EUR/hl.

Najbardziej nieregularne i cechujące się największymi różnicami są długookresowe
zmiany cen czerwonego i białego wina stołowego we Włoszech, natomiast
najbardziej regularne i stabilne są zmiany cen wina w Hiszpanii. Równocześnie
zmiany cen wina hiszpańskiego zachodzą na najniższym poziomie, co oznacza iż na
ogół są one mniejsze od cen wina francuskiego i włoskiego.
Sytuacja na rynku wina ma także wpływ na ceny wina jakościowego, choć
w porównaniu do wina stołowego występują tutaj pewne różnice. Przede
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wszystkim poziom cenowy jest inny. Ceny wina jakościowego są znacznie wyższe od
cen wina stołowego. Równocześnie różnice w cechach jakościowych obydwu
rodzajów wina sprawiają, iż na ceny wina jakościowego duży wpływ mają czynniki
obiektywne oraz subiektywne oceny konsumentów. W przypadku wina najwyższej
jakości, którego niewielka podaż cechuje się sztywnością w stosunku do ceny,
o zmianach ceny wina decyduje przede wszystkim popyt.

2. Ceny wina w USA
W odróżnieniu od europejskich rynków wina na rynku amerykańskim obowiązują
specyficzne zasady ustalania ceny detalicznej wina . Amerykański system
dystrybucji oparty jest na zasadzie trzech części, z których każda uczestniczy
w tworzeniu rynkowej ceny wina w mniej więcej równym stopniu. Na trzy części
systemu składają się:
Producent lub importer + dystrybutor- hurtownik + detalista - detaliczna sieć
sklepów.
Dużą część popytu konsumentów amerykańskich zaspokaja wino pochodzące z
importu. Do ceny zakupu wina dochodzą koszty transportu oraz marże
pośredników handlowych, narzucane zgodnie z zasada trzech części. Podatki VAT są
zróżnicowane w zależności od stanu.
Tabela 17. Struktura ceny wina importowanego do USA w trzech przedziałach
Składnik ceny

Cena wina w USD

Cena wyjściowa zakupu

2,4

5,0

15,4

Transport, składowanie, cło, podatki
Marże pośredników:
- importera 25 %
- hurtownika 30 %
- detalu 35 %
Cena detaliczna bez VAT 2-15 %

1,3

1,3

1,3

4,4

7,5

19,9

8,1

13,8

36,6

Źródło: Agrexconsulting 2009.

Około 78 % wina jest sprzedawane w handlu, 20 % w restauracjach i 2 % w innych
punktach sprzedaży np. na statkach wycieczkowych. Na rynku amerykańskim
dominują wina stosunkowo tanie. Wina w cenie do 3 USD stanowią 23 % ogólnej
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wartości sprzedaży , natomiast wina w przedziale cenowym 3-6 USD stanowią 30 %
wartości i aż 38 % ilości. Łącznie wina w cenach do 6 USD stanowią 53 % wartości
i 46 % ilości sprzedaży wina na rynku amerykańskim. Udział wina o cenach powyżej
20 USD w całkowitej sprzedaży jest niewielki i wynosi 5 % wartości i 1,2 %
wolumenu .
Tabela 18. Udział poszczególnych kategorii cenowych w całkowitej ilości
i wartości sprzedawanego wina w USA
Udział w%
/cena USD
wartość
sprzedaży
ilość sprzedaży

do 3

3-6

7-9

10-12

13-15

16-20

Powyż
ej 20

8,2

29,4

19,7

21,2

10,1

6,3

5,1

22,9

38,1

17,4

13,0

4,9

2,4

1,2

Źródło: Agrexconsulting 2009.

Reakcje popytu na zmiany ceny wina są na rynku amerykańskim stosunkowo
niewielkie. Obliczenia elastyczności cenowej popytu na wino wskazują, że
współczynniki elastyczności zawierają się w granicach od (-) 0,88 do (-) 1,86 [Leung,
Phelps 1993]. Inne badania dla amerykańskich gospodarstw domowych wskazują
na elastyczność rzędu (-) 0,55 [ Hein, Pompelli 1989].Oznacza to, iż popyt na wino
konsumentów amerykańskich jest dość sztywny i zmiana ceny wina wywołuje mniej
niż proporcjonalną zmienę popytu. Dotyczy to zwłaszcza wina taniego, które
przeważa na rynku USA. Reakcja popytu na zmiany ceny win jakościowych jest
większa.

3. Koszty produkcji i cena winogron
Winogrona są podstawowym surowcem do produkcji wina. Koszty związane
z zakupem winogron stanowią 25-30 % całkowitych kosztów produkcji wina. Na
koszt produkcji winogron składa się wiele czynników, z których najważniejsze to
forma uprawy winorośli oraz wydajność z hektara. O wielkości plonów decydują nie
tylko warunki naturalne (gleba, klimat, położenie winnicy) czy agrotechnika, lecz
także, w odniesieniu do wina jakościowego posiadającego chronione oznaczenie
pochodzenia, przepisy wyznaczające dozwolone wydajności, których przekroczenie
grozi poważnymi sankcjami, łącznie z utratą posiadanego statusu.
Oprócz kosztów produkcji na cenę winogron mają wpływ warunki popytowopodażowe na rynku oraz stopień i forma organizacji rynku winiarskiego w danym
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kraju i regionie. Na rynku konkurencyjnym o słabych powiązaniach producentów
winogron i wina wahania podaży winogron i popytu mają znaczący wpływ na
zmiany cen. Jeżeli plantatorzy i producenci wina są ze sobą ściśle powiązani
wieloletnim umowami, tak jak
np. w Australii czy Kalifornii, wówczas
oddziaływanie zmian rynkowych na cenę winogron jest ograniczone.
Cena wina jest dodatnio skorelowana z jego jakością. Z kolei jakość wina
uzależniona jest między innymi od agrotechniki uprawy winorośli, która w dużej
mierze decyduje o kosztach produkcji winogron i ma wpływ na cenę wina
oferowaną przez producenta. Współczesne winnice to monokultura umożliwiająca
mechanizację uprawy winorośli . Odległości między rzędami krzewów ustala się tak,
aby w winnicy mogły poruszać się ciągniki i inny sprzęt mechaniczny. Wszelkie
zabiegi agrotechniczne są planowane w celu zapewnienia odpowiedniej ilości
i jakości winogron. Nie we wszystkich winnicach mechanizacja prac jest możliwa w
jednakowym stopniu. Ponadto duży udział maszyn w firmie winiarskiej zmienia
strukturę kosztów produkcji winogron i wina.
Istnieje uzasadnione przekonanie, iż jakość wina jest skorelowana odwrotnie
z ilością winogron na krzewie winorośli. Im mniejsza jest ilość winogron, tym wyższą
jakość osiąga wino z nich wytworzone. Dlatego jedną z najważniejszych kwestii jest
liczba sadzonek na hektar. W winnicach Bordeaux, Burgundii czy Szampanii, gdzie
wytwarza się wielkie wina, krzewy winorośli rodzą niewielkie ilości winogron.
Dlatego w celu zapewnienia odpowiedniej wielkości zbiorów sadzi się dużą ilość
krzewów na powierzchni jednego hektara, często 10 000 i więcej. Jednakże przy
takim zagęszczeniu wykonywanie prac przy pomocy sprzętu mechanicznego jest
ograniczone. Wiele prac trzeba wykonywać ręcznie. Zwiększa to koszty produkcji
lecz jakość surowca i wina jest wyższa i można uzyskiwać wyższą cenę sprzedaży.
W niektórych winnicach hiszpańskich stosuje się nadal tradycyjne, rzadkie sadzenie
krzewów, około 1 100 roślin na hektar. Daje to duże plony, lecz winogrona nadają
się głównie do produkowania wina stołowego.
W krajach europejskich istnieją ściśle przestrzegane przepisy wyznaczające normy
plonów z hektara winnicy. We Francji normy wydajności z hektara, określane przez
klasyfikację AOC, podawane są w hektolitrach moszczu na hektar, natomiast we
Włoszech w kwintalach winogron zebranych z hektara (ilość moszczu to około 70 %
ilości winogron). Przykłady obowiązujących norm wskazują, iż dla wina najwyższej
klasy wyznaczone wydajności mieszczą się w granicach 35-60 hektolitrów na hektar,
natomiast dla win popularnych, produkowanych w dużych ilościach, normy
wydajności są znacznie wyższe – 100 i więcej hektolitrów na hektar.W krajach
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Nowego Świata, w USA, Australii czy Południowej Afryce nie ma ograniczeń
wydajności z hektara. Winiarze sami regulują wydajności w swoich winnicach.
W nawadnianych winnicach Australii wydajność wynosi nawet 200 hektolitrów na
hektar.
Wykres 19. Przykładowe normy wydajności w hektolitrach z hektara w różnych
krajach
Mosel-Saar Ruver (Niemcy)

125

Rheingau (Niemcy)

100

Rioja (Hiszpania)

60

Ribera del Duero (Hiszpania)

60

Teroldego (Włochy Trentino)

120

Soave (Włochy Veneto)

100

Brunello di Montalcino (Włochy Toskania)

55

Chianti (Włochy Toskania)

65

Chambertain Grand Cru( Francja Burgundia)

35

St. Emilion Grand Cru (Francja Bordeaux)

40

Cotes du Rhone (Francja)

50

Szampania (Francja)

60

Montrachet Grand Cru (Francja Burgundia)

40

Margaux, St Julien (Francja Bordeaux)

45
0

50

100

150

Utrzymywanie norm jest pracochłonne i kosztowne. W celu zachowania wydajności
zgodnej z normą winiarze muszą stosować wiele kosztownych zabiegów –
odpowiednio formować krzewy, przycinać je w zimie i w lecie, a także wykonywać
wiele innych prac. Oczywiście oprócz tego ważne są warunki klimatyczne
i glebowe. Wpływ na wydajność ma również wiek winorośli. Najczęściej maksimum
wydajności winorośl osiąga pomiędzy 12 i 25 rokiem. Po 25 latach krzewy są
wymieniane na nowe. Do produkcji wielkiego wina w winnicy Margaux
wykorzystuje się bardzo stare, 40 letnie, krzewy winorośli dające minimalne plony
i przyczyniające się do znakomitej jakości wina.
Zbiory winogron w najlepszych winnicach wykonuje się ręcznie i szybko. Najlepiej,
aby winogrona trafiały do przerobu w ciągu 2 godzin. W dużych spółdzielniach
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winiarskich trwa to znacznie dłużej, lecz dąży się do tego, aby winogrona były
dostarczone do przerobu tego samego dnia. Każde wydłużenie czasu pogarsza
jakość winogron i w rezultacie jakość wina. Przy niekorzystnych warunkach
zbiorów, np. opady deszczu, duża wilgotność, stosuje się dodatkowe zabiegi, takie
jak osuszanie winogron, co zwiększa koszty. Do zbioru winogron używa się często
maszyn, które strącają winogrona do pojemnika. Wydajność maszyny jest wysoka –
zastępuje pracę 30 osób. Wadą zbioru maszynowego jest to, że zdrowe jagody nie
są oddzielone od pokrytych pleśnią. Dlatego w winnicach wielkich win preferuje się
ręczne zbieranie winogron. W Australii, gdzie temperatury dzienne mogą
przekraczać 35 stopni C winogrona zbiera się nocą przy pomocy maszyn
dysponujących odpowiednim oświetleniem.
Technologia produkcji wina, zarówno czerwonego jak i białego, jest dzisiaj
zmechanizowana i skomputeryzowana. W dużych winnicach o masowej produkcji
wina pozwala to na obniżanie kosztów jednostkowych i oferowanie wina po
relatywnie niskiej cenie. Wyczerpujący opis technologii produkcji wina można
znaleźć m.in. w książce Jensa Priewe pt. Wino.[Priewe,2003].
Jednym z kosztotwórczych elementów technologii produkcji wina jakościowego
jest dojrzewanie wina w dębowych beczkach. Najlepszy jest dąb francuski, lecz jest
on droższy od dębu z innych krajów, zwłaszcza od dębu amerykańskiego. Beczki
z dębiny francuskiej kosztują więcej ponieważ struktura drewna nie pozwala na
obróbkę mechaniczną – drewno należy rozszczepiać ręcznie. Powstaje przy tym
sporo odpadów, co zwiększa koszty produkcji beczek. Po trzech, najwyżej pięciu,
latach beczki są wymieniane na nowe. Po tym okresie oddziaływanie drewna na
smak i zapach wina jest już minimalne – oddziaływanie tanin przechodzących
z drewna do wina i tworzących różnego rodzaju bukiety zapachowe staje się
znikome. We Francji wykorzystuje się małe beczki o pojemności 225 litrów
(Bordeaux) lub 205 litrów (Burgundia). Niektórzy winiarze włoscy przechowują wino
w dużych, tradycyjnych beczkach 500 litrowych. Okazuje się jednak, iż mniejsza
beczka zapewnia lepszy kontakt wina z tlenem – wino oddycha, co korzystnie
wpływa na jego jakość. Niestety, małe beczki wymienia się częściej, a to zwiększa
koszty produkcji.
3.1 Koszty produkcji winogron
W uprawie winorośli wyróżnia się trzy główne formy : formę gobelet ,określaną
również jako drzewko lub krzak, fromę Guyota oraz forma Cordona, które ogólnie
można określić jako uprawę szpalerową [Priewe,2003, ss.32-33]. Uprawa winorośli
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w formie krzaczastej wymaga większych nakładów pracy - jest bardziej
pracochłonna, natomiast uprawa szpalerowa umożliwia większe zastosowanie
maszyn do obróbki ziemi i zbiorów winogron- jest bardziej kapitałochłonna. Relacja
ceny siły roboczej do ceny kapitału decyduje o kosztach produkcji winogron
w każdej ze stosowanych form uprawy winorośli.
W celu oszacowania kosztów produkcji winogron wzięto pod uwagę region DOC
Rioja, gdzie powstają jedne z najlepszych win jakościowych w Hiszpanii [ Fernández
Alcázar,2011]. Obiektem analizy jest winnica o przeciętnym dla regionu obszarze 13
hektarów, uprawiana w formie krzaczastej, gdzie zbiór winogron odbywa się
ręcznie,oraz w formie szpalerowej ze zbiorem mechanicznym, bez nawadniania.
W regionie Rioja tylko 30 % winnic jest nawadnianych co pociąga za sobą
dodatkowy koszt od 0,5 do 2,5 centymów na kilogram winogron w zależności od
tego, czy system nawadniania jest grawitacyjny czy kropelkowy. Do analizy kosztów
przyjęto całoroczny kalendarz prac w winnicy podzielony na miesiące.
Koszty produkcji ujmowane są jako koszty ekonomiczne w podziale na koszty stałe
i zmienne ponoszone faktycznie, tzw. koszty explicite, oraz koszty alternatywnekoszty implicite [Rekowski 2008,ss. 177-180]. Koszt całkowity (KC) jest więc sumą
całkowitych kosztów stałych (KS), zawierających koszty alternatywne(KA), oraz
całkowitych kosztów zmiennych (KZ) przypadających na hektar winnicy lub, po
uwzględnieniu wydajności z hektara, na jeden kilogram wyprodukowanych
winogron.
KC = KS+KA+KZ
Najważniejsze koszty stałe i zmienne przyjęte w analizie zawiera poniższa tabela.
Tabela 19. Koszty produkcji winogron
Koszty stałe i alternatywne

Koszty zmienne

Ubezpieczenie i podatki dotyczące maszyn

nawozy

Świadczenia

środki ochrony roślin

Koszty parkowania maszyn

ubezpieczenie zbiorów

Amortyzacja

wynajem maszyn

Koszty alternatywne :

naprawy, konserwacja maszyn

renta gruntowa, oprocentowanie środków

benzyna, olej napędowy

obrotowych, praca członków rodziny

siła robocza
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Dla poszczególnych miesięcy rocznego cyklu produkcyjnego zdefiniowano rodzaj
wykonywanych prac, rodzaj wykorzystywanych maszyn i urządzeń oraz
niezbędnych nakładów pracy, mierzonych w godzinach na hektar. W ten sposób
obliczono, że np. koszty środków ochrony roślin (herbicydów, środków
owadobójczych, itp.) wynoszą przeciętnie 317,41 EUR /hektar , koszt oleju
napędowego 54,14 EUR za 100 litrów, koszty amortyzacji traktora w zależności od
ilości godzin pracy w roku – przy 100 godzinach koszt amortyzacji wynosi 18,67
EUR/godzina a przy 1000 godzinach 4,27 EUR/godzina, koszty siły roboczej za
dniówkę w zależności od rodzaju pracy- np. zbiór winogron przy wydajności 52005850 kg/hektar wymaga 6,59 dniówki x 52 EUR = 342,55 EUR/hektar lub 6,5 Euro za
godzinę przy 8 godzinnej dniówce.Renta gruntowa została obliczona przyjmując
cenę dzierżawy hektara ziemi w regionie Rioja, natomiast oprocentowanie środków
obrotowych przyjęto na poziomie 2%. Wysokość poszczególnych kosztów może się
różnić w zależności od formy uprawy winorośli. I tak np. koszty amortyzacji traktora
pracującego 400 godzin w roku w winnicy uprawianej w formie krzaczastej wynoszą
8 257,96 EUR/hektar lub 11,89 EUR/100 kg winogron natomiast w winnicy systemu
szpalerowego 14 032,38 EUR/hektar lub 14,76 EUR/100 kg.
Wykres 20. Struktura kosztów uprawy w formie krzaczastej przy wydajności 5850
kg/ha
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Tabela 20. Koszt całkowity na hektar oraz na kilogram winogron w krzaczastej
formie uprawy
wydajność kg/ha

Koszt/wydajność

5850

6500

8125

9000

Na haktar

3411 Eur

3375 Eur

3370 Eur

3445 Eur

Na kg winogron

0,58 Eur

0,52 Eur

0,41 Eur

0,38 Eur

Źródło : Fernández Alcázar

Wykres 21. Struktura kosztów uprawy w formie szpalerowej przy wydajności
5850 kg/ha
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Tabela 21. Koszt całkowity na hektar oraz na kilogram winogron w szpalerowej
formie uprawy
Koszt /wydajność

wydajność kg/ha
5850

6500

8125

9000

Na hektar

3550 Eur

3468 Eur

3388 Eur

3379 Eur

Na kg winogron

0,61 Eur

0,53 Eur

0,42 Eur

0,38 Eur
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Tabela 22. Wielkość kosztów stałych i zmiennych na hektar przy wydajności 5850
kg/ha
Koszt w EUR
Koszty zmienne surowców
- nawozy
- środki ochrony roślin
- ubezpieczenie upraw
Inne
Koszty zmienne siła robocza, maszyny
- wynajem maszyn
- olej napędowy, benzyna
- Naprawy, utrzymanie urządzeń
- Siła robocza
Koszty stałe opłacone
- ubezpieczanie maszyn
- świadczenia
- parkowanie maszyn
Amortyzacja
- amortyzacja maszyn
- amortyzacja winnicy
Koszty stałe alternatywne
- renta gruntowa
- rodzinna siła robocza
- oprocentowanie kapitału
obrotowego
KZ
koszty zmienne
KS Koszty stałe
KC Koszty całkowite
KC winnicy 13 hektarów rocznie

forma krzaczasta
745
142
317
220
66
1332
0
147
179
1006
163
11
12
140
695
420
275
474
141
292
41
2079
1332
3411
44343

forma szpalerowa
745
142
317
220
66
1320
305
142
243
630
156
10
12
134
863
395
468
464
141
282
41
2067
1483
3550
46 150

Źródło : Fernández Alcázar

W winnicy uprawianej metodą krzaczastą koszty stałe wynoszą 39 % a koszty
zmienne 61 % kosztów całkowitych, natomiast przy uprawie metodą szpalerową
koszty stałe stanowią 42 %, a zmienne 58 % kosztów całkowitych.
Znając jednostkowe koszty produkcji można obliczyć ceny sprzedaży kilograma
winogron jakie plantator powinien otrzymać aby osiągnąć określony dochód np.
zero dochodu, 500 lub 1000 EUR z hektara. Przy zbiorze 5 850 kilogramów
winogron z hektara i krzaczastej formie uprawy winorośli cena poniżej 0,58 EUR za
kilogram przynosi stratę. Aby otrzymać dochód 500 EUR z hektara cena sprzedaży
musi osiągać 0,67 EUR za kilogram winogron, a otrzymanie dochodu 1000 EUR
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wymaga ceny 0,85 EUR/kg. W przypadku uprawy szpalerowej jednostkowe koszty
produkcji są wyższe i dlatego cena sprzedaży kilograma winogron zapewniająca
dodatni dochód musi być odpowiednio wyższa, powyżej 0,61 Eur.
Tabela 23. Ceny za kilogram winogron w EUR gwarantujące dochód plantatora

Wydajność
kg/ha
0
5 200
5 850
6 500
7 150
7 800
8 125
9 000

0,66
0,58
0,52
0,47
0,43
0,41
0,38

Forma krzaczasta

Forma szpalerowa

Dochód
500 Eur
/ha
0,75
0,67
0,60
0,54
0,49
0,48
0,44

Dochód
500 Eur
/ha
0,78
0,69
0,61
0,56
0,50
0,48
0,43

1000 Eur
/ha
0,85
0,75
0,67
0,61
0,56
0,54
0,49

0
0,68
0,61
0,53
0,49
0,43
0,42
0,38

1000 Eur
/ha
0,88
0,78
0,69
0,63
0,56
0,54
0,49

Źródło : Fernández Alcázar

Wydajność z hektara ma istotne znaczenie dla rentowności winnicy. Produkcja
w formie krzaczastej 9000 kg/ha daje dochód ponad 1000 EUR/ha przy cenie
sprzedaży 0,50 EUR/kg winogron ,podczas gdy ta sama cena przy zbiorze 5 850
kg/ha przynosi stratę w wysokości 500 EUR.
W ramach systemu DOC Rioja wyznaczona jest wydajność z hektara winnicy.
W roku 2010 zmniejszono dozwoloną wydajność z 6 500 kg/ha do 5 850 kg/ha, co
oznacza iż przy tych samych kosztach produkcji cena sprzedaży kilograma winogron
zapewniająca dodatni dochód musi być większa.
Analizując koszty produkcji winogron i rentowność osiąganą z hektara winnicy
należy zaznaczyć, iż przytoczone obliczenia dotyczą konkretnego regionu upraw
oraz założenia, że ceny czynników produkcji są dane. Faktycznie ponoszone koszty
mogą być różne w zależności od kraju lub regionu. Np. koszt siły roboczej będzie
wyższy w winnicy niemieckiej w porównaniu z hiszpańską czy amerykańską, gdzie
koszy robocizny są niskie m.in. z racji zatrudniania imigranrantów, którym płaci się
niskie stawki. Równocześnie ceny wielu czynników produkcji zmieniają się. Dlatego
obliczenia kosztów produkcji winogron oraz wina powinny być aktualizowane.
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3.2. Forma i organizacja rynku winogron
Koszty produkcji są tylko jednym z istotnych czynników decydujących o cenie
winogron. Także warunki popytowo-podażowe na rynku w danym okresie mają
wpływ na kształtowania się cen winogron.
Warunki podażowe winogron do produkcji wina cechuje stosunkowo duża
sztywność w krótkim i średnim okresie. Obszar winnic jest dany, podobnie jak daną
jest wielkość zbioru winogron w roku, zależna w dużym stopniu od czynnika
przypadkowego- pogody w czasie kwitnienia winorośli, dojrzewania i zbioru
winogron. Winogrona nie nadają się do przechowywania i muszą być jak najszybciej
użyte do produkcji wina. Ponadto w przypadku winnic i win objętych oznaczeniami
pochodzenia – AOC we Francji, DO/ DOC w Hiszpanii czy DOC/DOCG we Włoszech,
wielkość produkcji winogron z hektara jest limitowana przepisami. Podaż winogron
może być niekiedy mniejsza od wyznaczonego limitu, głównie za sprawą
niekorzystnych warunków atmosferycznych lub celowych zabiegów plantatora,
zmniejszających ilość gron na krzaku winorośli.
Sztywność podaży sprawia, że przy danych kosztach produkcji , cena winogron
zależy od popytu ze strony producentów wina. Uzależnienie ceny od popytu jest
szczególnie silne w przypadku plantatorów produkujących wyłącznie winogrona.
Plantatorzy, których koszty produkcji kilograma winogron są wyższe od ceny
rynkowej popadają w kłopoty finansowe i część z nich bankrutuje. W lepszej
sytuacji znajdują się firmy winiarskie, które produkują równocześnie winogrona
i wino, lub kupują winogrona na nieregulowanym rynku, tak jak to ma miejsce np.
w Australii. Mają wtedy możliwość łączenia w cenie producenta wszystkich kosztów
ostatecznego produktu.
Zależność cen winogron od popytu na wino sprawia, że ceny zmieniają się cyklicznie
w ślad za cyklem popytu. Przykładem mogą być ceny winogron do produkcji wina
w Chile, które wykazują regularne wahania cykliczne z 4-5 letnimi okresami
wzrostu i 3-4 letnimi fazami spadkowymi. Jest to dość ściśle związane ze zmianami
popytu na chilijskie wino, zwłaszcza popytu zagranicznego, który ma duży wpływ na
wielkość produkcji wina na eksport.
Mechanizm cyklu działa tak, że wzrost eksportu w danym roku pociąga za sobą
wzrost produkcji wina i zapotrzebowania producentów na winogrona. W rezultacie
ceny winogron w następnym okresie rosną, co skłania do zwiększania wydajności.
Równocześnie nowe winnice, które założono podczas poprzedniego boomu
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cenowego, zaczynają powiększać produkcję winogron. W sumie podaż winogron
jest zbyt duża i nawet rosnący eksport nie jest w stanie zdjąć z rynku takiej
nadwyżki. Ceny winogron gwałtownie załamują się i spadają znacznie poniżej
poprzedniego szczytu. Spadek cen jest tym większy, im wyższy był poziom
szczytowy cen osiągnięty pod koniec okresu wzrostowego. I tak np. ceny winogron
Cherdonnay w roku 1992 osiągnęły szczyt na poziomie prawie 600 pesos za
kilogram, aby na dnie fazy spadkowej w 1996 roku osiągnąć zaledwie 150 pesos za
kilogram. W kolejnym szczycie, w roku 1997/8 cena ukształtowała się na niższym
poziomie około 300 pesos, a w roku 2000/01 spadła do 160 pesos. W porównaniu
z poprzednim cyklem spadek cen był łagodniejszy. Amplituda wahań cen (różnica
między maksimum i minimum) zależy od rodzaju winogron. Największą amplitudą
wahań charakteryzują się ceny winogron Chardonnay najmniejszą natomiast
Sauvugnon. Wahania cen winogron przekładają się na wahania cen wina.
Szczególnie dużą amplitudą wahań charakteryzują się ceny wina luzem w obrocie
między przedsiębiorstwami gdzie różnice dochodzą do 400-450 pesos na litrze.
Zmiany cen wina jakościowego mają mniejszą amplitudę. Jedną z istotnych
przyczyn wahań cen wina jest brak odpowiedniej infrastruktury magazynowej,
umożliwiającej tworzenie zapasów buforowych. Wymaga to jednak dużych
nakładów inwestycyjnych.
Tabela 24. Różnice między maksymalnym i minimalnym poziomem cen za
kilogram winogron w latach 1985-2001 w Chile w pesos
Winogrona
Chardonnay
Cabernet
Merlot
Sauvignon

Cykl 1989-1995
450
250
200
50

Cykl 1996-2001
140
50
50
30

Źródło:Opracowanie na podstawie: [Anderson, K, 2004,s 223]

Ceny winogron zależą także od organizacji rynku, zwłaszcza od relacji handlowych
między producentami winogron i producentami wina. Charakterystycznym pod tym
względem jest rynek w kalifornijskim regionie winiarskim Napa.
W Kalifornii jest około 12 000 plantatorów produkujących winogrona i 600 winiarni
wytwarzających wino. Uprawa winorośli wymaga dużych nakładów kapitałowych.
Aktualne i przyszłe ceny winogron są niezwykle ważna dla plantatorów.
Funkcjonowanie rynku winogron jest bardzo ograniczone ponieważ w Kalifornii
ceny winogron w małym stopniu wynikają z dopasowania popytu i podaży.
Ponieważ wielkość produkcji winogron jest silnie uzależniona od pogody a także od
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chorób winorośli i winogron, dlatego związek pomiędzy podażą i ceną winogron nie
jest zbyt ścisły. Rynek winogron opiera się w dużej mierze na kontraktach
plantatorów z winiarniami- producentami wina. Większość producentów winogron
ma podpisane długookresowe umowy z winiarniami. W ponad 51 % przypadków są
to umowy 3 letnie i dłuższe, a w 36 % roczne [ Hein, 2006]. Kontrakty uwalniają
plantatorów od corocznych negocjacji cenowych i ułatwiają dostęp do kredytów na
działalność bieżącą oraz na rozwój winnicy. Ceny kontraktowe są często
korygowane o procent zmiany średnich cen winogron z danego obszaru
w poprzednim roku, publikowanych w Grape Crush Report. W ten sposób cena
winogron uniezależnia się od bieżących zmian rynkowych. Z wieloletnich umów
korzystają również producenci wina. Winiarnie mają i tak lepszą pozycję na rynku
bowiem mogą składować wino ,a długoletnie kontrakty zapewniają im dostawy
winogron o sprawdzonej jakości.

4. Hedoniczne funkcje ceny wina
Wiele badań dotyczących czynników wpływających na o cenę wina odwołuje się do
koncepcji hedonizmu, czyli do korzystania z walorów wina w trakcie konsumpcji.
Wino pije się dla przyjemności, a nie dla zaspokojenia podstawowej potrzeby
pragnienia. Tanie i o niewyszukanych walorach wino stołowe często rozcieńczano
wodą i traktowano w wielu krajach jako napój. Dlatego hedoniczne podejście do
ceny wina odnosi się głównie do wina jakościowego.
Hedoniczne funkcje ceny są od dawna znane wśród ekonomistów rolnictwa.
Praktycznie każda cecha (zmienna) wpływająca na preferencje (użyteczność)
konsumenta lub koszty producenta może być uwzględniana w funkcji jako zmienna
objaśniająca. Większość funkcji hedonicznych jest kombinacją zmiennych
ilościowych i jakościowych, określanych najczęściej jako czynniki sensoryczne.
Zakłada się, że w danym momencie poszczególne wina są różnie wyceniane ze
względu na ich cechy , takie jak np. rocznik, rodzaj winogron użytych do produkcji,
kolor, smak, zapach, kwasowość itd. Cena wina może być przedstawiona jako
funkcja mierzalnych i niemierzalnych atrybutów, specyficznych dla każdego wina.
Wpływ każdego z przyjmowanych czynników (zmiennych objaśniających) na cenę
mierzy się przy pomocy metody regresji statystycznej.
Adaptując do wina standardowy model hedoniczny opisany przez Rosena można
zapisać, iż cena butelki wina jest funkcją P = f (v), gdzie v jest wektorem cech wina
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[Rosen 1974].Konsument dokonuje wyboru cech wina dążąc do maksymalizacji
swoich preferencji (użyteczności) w ramach ograniczenia budżetowego. Ocena
przez kupującego każdej cechy wpływa na cenę wina P. Identyfikacja i zmierzenie
cech wina stwarzają pewne trudności. Wino jest bowiem produktem
zróżnicowanym, a jego ceny odznaczają się dużym zakresem zmienności.
Panuje przekonanie,że ceny rynkowe wina są determinowane głównie przez cechy
obiektywne. Równocześnie oceny ekspertów oraz testy dotyczą cech
sensorycznych. Wielu badaczy wskazuje, iż rankingi win zamieszczane
w czasopismach wpływają znacząco na ceny wina[ Combris et al. 1997].
Obiektywne mierniki jakości wina są trudne do określenia. Wiele wskaźników
sensorycznych wyznaczanych na podstawie testów i rankingi ekspertów mają
charakter subiektywny. Dodatkowe wskaźniki, takie jak informacje na etykiecie,
wygląd butelki czy reputacja producenta mogą przyczyniać się do lepszej sprzedaży
wina. Często ceny wina różnią się znacznie pomimo podobnych cech
sensorycznych, podobnej jakości. Na przykład wina z Napa Valley sprzedawane są
po wyższych cenach aniżeli podobne jakościowo wina z innych regionów USA. Brak
dostatecznej informacji o jakości wina sprawia, że konsument jest skłonny zapłacić
wyższą cenę za znane i uznane wino, pochodzące ze znanego regionu i od znanego
producenta. To, w jakim stopniu konsumenci mogą wpływać na cenę wina zależy
od ich wiedzy na temat sensorycznych cech wina. Konsument najczęściej nie ma
dostępu do informacji o chemicznych czy naturalnych cechach wina i z reguły
podczas zakupów nie bierze pod uwagę tych właściwości wina.
Funkcje cen wina dla poszczególnych krajów różnią się ilością i rodzajem czynników
cenotwórczych a także wynikami szacunku parametrów i ich siłą objaśniającą.
Różnice wynikają także z rodzaju wina, poziomu jakości oraz odmiennych
preferencji konsumentów w poszczególnych krajach. Poniżej przedstawiamy kilka
hedonicznych funkcji cen dla wina z Francji, Australii, Afryki Południowej, Kalifornii
oraz Argentyny.Najpierw warto jednak poznać zasdy i systemy ocen jakości wina,
które występują we wszystkich funkcjach cen wina.
4.1 Eksperckie systemy oceny jakości wina
Klasyfikacje wina są ustanawiane przez organy administracji państwowej lub przez
organizacje producentów wina. Dotyczą one obszarów pochodzenia wina,
procesów upraw i technologii produkcji wina oraz zasadniczych grup jakości wina.
Oceny wina, występujące w formie różnych skali, dotyczą głównie hedonicznych
cech wina i są ferowane przez różnych ekspertów, dziennikarzy pism poświęconych
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winu czy też inne ośrodki opiniotwórcze. Często są to działania typowo
marketingowe, mające na celu kształtowanie preferencji konsumentów wina.
Równocześnie na coraz bardziej konkurencyjnym rynku oceny te mają istotne
znaczenie dla producentów wina, bowiem uzyskanie przez wino danego
producenta wysokich ocen przekłada się na wyniki sprzedaży, zwłaszcza na rynkach
gdzie konsumenci są podatni na wpływ reklamy i opinii rożnego rodzaju ekspertów.
Kształtowanie preferencji konsumenta jest szczególnie skuteczne tam, gdzie
o ocenie produktu decydują w dużym stopniu liczne cechy jakościowe, gdzie
decyduje przede wszystkim subiektywna ocena użyteczności, a mniej obiektywne
wartości użytkowe. Wino jest tego doskonałym przykładem. Czasy, kiedy wino
traktowano jako napój zaspokajający jedną z głównych potrzeb biologicznych
człowieka minęły już dawno. Współcześnie wino pije się coraz częściej dla
przyjemności łącząc je z przyjemnościami kulinarnymi oraz przebywaniem w miłym
towarzystwie. Dobre i drogie wina towarzyszą licznym przyjęciom i spotkaniom
biznesowym, obiadom wydawanym przez instytucje rządowe na cześć gości, itp.
Najdroższe wina zaspokajają popyt na rynku snobistycznym. Niektóre wina są także
przedmiotem inwestycji długookresowych.
Neoklasyczna teoria ekonomiczna zakłada, że preferencje konsumenta mają
charakter autonomiczny. Konsument samodzielnie decyduje jaki produkt i jakim
stopniu zaspokaja jego potrzeby, sam ocenia na ile produkt jest mu użyteczny.
W tym znaczeniu konsument wina ma możliwość samodzielnie oceniać wszelkie
walory wina, które zamierza kupić.Konsument sam decyduje, które wino mu
smakuje i dlaczego. Oczywiście, popyt konsumenta na wino uzależniony jest także
od siły nabywczej jego dochodu na co bezpośredni wpływ ma cena wina. Faktycznie
jednak tylko konsumenci posiadający wiedzę o winie, doświadczenie oraz kulturę
w jego konsumpcji zachowują dużą niezależność w wyborach i zakupach wina
i w mniejszym stopniu ulegają ocenom ekspertów. Dlatego w krajach o dużej
tradycji i wysokiej kulturze wina, we Francji, Włoszech, Hiszpanii, Portugalii, wpływ
list rankingowych wina na popyt indywidualnego konsumenta jest mniejszy aniżeli
w krajach gdzie do koszyka masowych dóbr konsumpcyjnych wino trafiło
stosunkowo niedawno. Tam oceny wina dokonywane przez różnych ekspertów
i publikowane w czasopismach winiarskich, książkach czy na stronach
internetowych wpływają silniej na wybory wina przez wielu konsumentów.
Do najbardziej znanych systemów ocen wina należy system 100 punktowy
wylansowany przez amerykańskiego znawcę i eksperta Roberta Parkera, stosowany
także przez znane czasopismo Wine Spectator . Zmodyfikowaną wersję 100
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punktowej skali ocen wprowadził w późniejszym okresie inny czołowy periodyk
winiarski – Wine Enthousiast. Obok systemów opartych na skali 100 punktowej
istnieją inne, wykorzystujące skalę 20 punktów oraz skalę oznaczoną gwiazdkami,
na wzór klasyfikacji hoteli i restauracji, takich jak np. najbardziej znany i ceniony,
zarówno przez restauratorów jak i klientów, system gwiazdek przyznawany przez
przewodnik gastronomiczny Michelina. O ile systemy 100 punktowe są szczególnie
popularne na amerykańskim rynku wina, o tyle skale 20 punktowe i gwiazdkowe są
bardziej znane na rynkach kontynentu europejskiego.
Należy zaznaczyć, iż oceny ekspertów mogą być rozsądną miarą jakości wina, choć
ich wpływ na ceny jest niekiedy przeszacowywany. Wynikać to może z faktu, iż
punkty przyznane winu są przeciętną ocen każdego z ekspertów i mogą pojawiać
się specyficzne błędy w ocenach. Oczywiście eksperci przypisują różne oceny
jakości każdemu winu, a ostateczny wynik jest wypadkową ocen.
Oceny Roberta Parkera oraz czasopism Wine Spectator i Wine Enthousiast
Obydwa systemy ocen wina narodziły się w Stanach Zjednoczonych Ameryki. 100
punktowy system oceny wina wprowadził w 1978 roku Robert Parker, publikując go
w czasopiśmie Wine Advocate. Rober Parker uznawany jest przede wszystkim za
specjalistę w ocenach francuskich win z Bordeaux, choć dzisiaj wielu producentów
wina na całym świecie zabiega o jego opinię na temat swoich produktów. Skalę 100
punktową przyjęło później jedno z największych amerykańskich czasopism
winiarskich – Wine Spectator.
W skali Roberta Parkera ocena w wysokości 60 punktów oznacza wino możliwe do
zaakceptowania. Faktycznie jednak dopiero ocena w okolicach 80 punktów
wskazuje na wino godne konsumpcji. Oceny powyżej 90 punktów otrzymują wina
wyróżniające się, natomiast 100 punktów wina nadzwyczajne.
Skala ocen Roberta Parkera i Wine Spactator:
•
•
•
•
•
•

50 – 60 punktów - wino nie do przyjęcia
61 – 70 punktów - wino poniżej średniej z wyraźnymi wadami
71 – 80 punktów - wino przeciętne z nielicznymi wadami
81 – 90 punktów - wino ponad-przeciętne z tendencją do dobrego
91 – 95 punktów - wino wyróżniające się
96 – 100 punktów - wino nadzwyczajne
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Po dziesięciu latach od ogłoszenia stu-punktowego systemu ocen eksperci innego
magazynu winiarskiego - Wine Enthousiast uznali, iż przedziały w skali Roberta
Parkera są zbyt duże, zwłaszcza dla win dobrych, uzyskujących oceny powyżej 80
punktów. W rezultacie klasyfikacja win dokonywana przez Wine Enthousiast
posiada siedem przedziałów, przy czym wina do 80 punktów nie są oceniane:
•
•
•
•
•
•
•

do 80 punktów - wina nie są oceniane
80 – 83 punktów - wino możliwe do zaakceptowania
84 – 87 punktów - wino dobre
88 – 90 punktów - wino bardzo dobre
91 – 94 punktów - wino wyśmienite (excellent)
95 – 98 punktów - wino nadzwyczajne ( superb)
99 – 100 punktów - wino klasyczne (classic)

Inne systemy oceny jakości wina
System 20 punktowy ocen wina nawiązuje do francuskiej skali ocen szkolnych,
gdzie oceny poniżej 10 punków za egzamin dyskwalifikują ucznia lub studenta,
natomiast oceny wyższe są gradacją aż do 20 punktów.Ocena 20 punktowa jest
traktowana jako idealna i zdarza się niezwykle rzadko aby francuski uczeń taką
ocenę otrzymał. Podobnie, nieliczne są wina oceniane na 20 punktów. System 20
punktowy oceny wina zapoczątkował w latach 1950tych Maynard Amerine,
naukowiec z University of California at Davis, pionier badań nad uprawą,
fermentacją i oceną sensoryczną wina w Kalifornii. Na ostateczną ocenę wina
składała się suma punktów przyznawanych za takie cechy wina jak : wygląd, kolor,
zapach i bukiet zapachowy, kwasowość ulotna, cukier, moc, smak czy wreszcie
ogólna jakość. System UC Davis jest obecnie rzadko stosowany głównie dlatego, iż
zbyt często wina przeciętne otrzymywały ocenę powyżej 17 punktów.
Innym popularnym systemem oceny wina jest skala wyrażona w formie gwiazdek.
Skala 5 gwiazdkowa jest stosowana od ponad 100 lat w rankingu hoteli, choć ta
sama ilość gwiazdek może oznaczać różną jakość hotelu w zależności od kraju.
Jeden z najbardziej znanych ekspertów testujących wino, Michel Broadbent,
posługuje się skalą 5 gwiazdkową w następujący sposób:
*

wino niezbyt dobre lecz nienajgorsze

**

wino umiarkowania dobre

***

wino dobre
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wino bardzo dobre

***** wino znakomite (wybitne)
Skalę 5 gwiazdkową w ocenie wina stosuje także największe brytyjskie czasopismo
winiarskie Decanter, które dość rzadko publikuje informacje o winach ocenianych
poniżej trzech gwiazdek. Ocena „ dość dobre” (2 gwiazdki) oznacza właściwie, iż
wino nie bardzo nadaje się do picia. Skala ocen pisma Decanter jest następujaca:
*

wino akceptowalne

**

wino dość dobre

***

wino polecane

**** wino szczególnie polecane
***** wino wyróżnione (nagrodzone) przez Decantera
Znane amerykańskie pismo New York Times ocenia wino w skali czterech gwiazdek.
Wino, które nie otrzymuje żadnej gwiazdki nie jest polecane do picia.
*

wino można wypić

**

wino bardzo dobre

***

wino wyśmienite

**** wino nadzwyczajne
Nawiązując do trzy-gwiazdowej oceny restauracji publikowanej przez Michelin
Restaurant Guides, największe włoskie wydawnictwo oceniające wina „ Tri
Bicchieri” (Trzy Kieliszki do Wina) przyznaje jeden, dwa lub trzy kieliszki
w zależności od oceny . Jeden kieliszek oznacza wino średnie do dobrego, dwa
kieliszki wino bardzo dobre do doskonałego oraz trzy kieliszki wino doskonałe
w swojej klasie.
Elemeny sensorycznej oceny jakości wina
Podstawą oceny jakości wina przez ekspertów jest degustacja. Degustację lub
analize sensoryczną wina przeprowadza się w celu sklasyfikowania wina według
przyjętej skali i określenia jego jakości. Jest to przedsięwzięcie skomplikowane.
Generalnie składa się ono z trzech etapów, w których biorą udział trzy podstawowe
zmysły – wzrok, węch i smak.
Analiza wzrokowa określa wygląd wina. W przenośni mówi się, iż wzrok ma ocenić
jak wino jest ubrane ( robe du vin). Wzrokiem ocenia się przejrzystość i czystość
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oraz kolor wina i jego różne odcienie, od żółto-zielonego poprzez słomkowy aż do
złocistego, od różowego i łagodnej czerwieni do czerwieni zdecydowanej,
czerśniowej, prawie granatowej aż po odcienie brązu. Gama kolorystyczna jest
pierwszą informacja o jakości i wieku wina. W przypadku wina musującego ocenia
się intensywność i rodzaj uwalnianych bąbelków.
Badanie zapachowe jest bardzo ważnym elementem oceny sensoryczenj wina.
Fachowcy nazywają je badaniem „ nosa wina” (le nez d’un vin). Przy pomocy węchu
ocenia się zapachowy bukiet wina. Jego odkrywanie dokonuje się stopniowo.
Najpierw wącha się wino spoczywające w kieliszku. Następnie miesza się wino po
to, aby natlenić je i spowodować wydobywanie się zapachów. W kolejnym etapie
oceny wdycha się szybko powstające w kieliszku zapachy, po czym ponownie
miesza się wino i głęboko wdycha zapachy. Należy to robić powoli i z wyczuciem.
Zapachy , którymi mogą charakteryzowanć się rożne wina klasyfikuje się w osiem
kategorii:
−
−
−
−
−
−
−
−

zapachy owocowe : morela, czreśnia, banan,pigwa, ….
zapachy roślinne : siano, lipa, pleśń,korek ….
zapachy kwiatowe : róża, akacja, fiołek ….
zapachy chemiczne : zwietrzały, gryzący,alkoholowy, zbutwiały,….
zapachy balsamiczne : wanilia, sosna,żywica ….
zapachy zwirzęce : piżmowy, psi ….
zapachy przypraw : pieprz, gałka muszkatułowa,goździk,….
zapachy drewna, spalenizny : dymu, karmelu, smoły,….

Ocena smaku wina ma na celu określnie równowagi smakowej. Degustacja
przebiega w trzech etepach umożliwiających odkrywanie różnych doznań
smakowych:
−

−
−

zatrzymanie wina w ustach na krótko pozwala odkryć podstawowe smaki,
takie jak słodki,słony, kwaśny oraz takie odczucia jak szczypanie,
palenie,sciąganie
następnie nastepuje napowietrzenie wina pozawlajace uwolnić lotne
składniki wina
etap trzeci polega na głębokim smakowaniu. Po połknięciu lub wypluciu
wina odczuwamy przyjemną lub gorzką pozostałość samku oraz długość
utrzymywania się smaku w ustach,tzw.finisz wina.

Determinanty ceny wina

85

Liczba możliwych kombinacji cech sensorycznych składających się na ocenę jakości
wina i przyznanie mu odpowiedniej ilości punktów w rankingu jest ogromna. Nic
dziwnego, że oceny degustatorów są zróżnicowane, zwłaszcza iż zdolności
sensoryczne są indywidualną cechcą każdego degustatora i różnią się między sobą.
4.2 Funkcje cen win francuskich
Lecocq i Visser [ 2006] analizowali czynniki wpływające na cenę win z Bordeaux i
Burgundii. Próbka win bordoskich składała się z 774 win z roczników 1992 i 2000,
natomiast z Burgundii wzięto pod uwagę 517 win z roku 2000. Celem badania było
określenie jakie czynniki i w jakim zakresie determinują cenę wina. Jako miarę
jakości wina przyjęto oceny ekspertów, którzy testowali na ślepo cechy sensoryczne
wina i na tej podstawie ustalali ranking w skali od 0 do 20 punktów.Sensoryczne
testy ekspertów dotyczyły kilkunastu cech wina, takich jak intensywność i finezja
zapachowa, kompleksowość, nadmierna kwasowość, gładkość, dobra koncentracja,
harmonia, łagodność tanin i inne. Eksperci nie znali pochodzenia wina i nie znali
rankingów opublikowanych w czasopismach. Oprócz jakości wina brano również
pod uwagę rocznik oraz AOC. Ogólna funkcja ceny wina ma następującą postać :
Cena wina = f ( ranking jakości, rocznik, oznaczenie pochodzenia AOC)
W przypadku win z Bordeaux tylko dwie cechy sensoryczne, nadmierna
kwasowość i konsystencja wina, były istotne lecz ich wpływ na cenę wina okazał się
znacznie mniejszy aniżeli rankingu ekspertów oraz zmiennych obiektywnych,
zwłaszcza rocznika. Podobnie w przypadku win z Burgundii wpływ zmiennych
sensorycznych na cenę był znacznie mniejszy aniżeli zmiennych obiektywnych.
Wyniki oznaczają, iż ceny win z Bordeaux i Burgundii są determinowane głównie
przez trzy elemeny : ranking, rocznik i AOC- czyli cechy jakie konsument może
bezpośrednio zidentyfikować na etykiecie wina, albo w publikacjach poświęconych
winu. Oczywiście rozpoznawalność kontrolowanych oznaczeń pochodzenia wina
AOC jest większa wśród konsumentów tych krajów gdzie od lat systemy takie
istnieją (Francja, Włochy, Hiszpania) aniżeli konsumentów w innych krajach. Znak
AOC na butelce wina jest automatycznie kojarzony z gwarancją odpowiednio
wysokiej jakości i w konsekwencji stanowi uzasadnienie dla wyższej ceny wina.
Podobnie jest w przypadku rocznika wina.Cechy sensoryczne nie odgrywają istotnej
roli. Spośród 15 uwzględnianych cech sensorycznych tylko dwie lub trzy są istotne.
Wyjaśnienie tych wyników może polegać na tym, że cechy sensoryczne można
poznać jedynie drogą testowania wina co jest kosztowne i wymaga dłuższego czasu.
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Wielu konsumentów nie może sobie na to pozwolić. Współczynniki determinacji
zawarte są w granicach 0,60 do 0,63 co oznacza ,iż przyjęte zmienne niezależne
wyjaśniają cenę wina z Burgundii w 60 % , a cenę wina z Bordeaux w 63 %.
W innych badaniach uwzględniano rocznik oraz warunki pogodowe podczas okresu
dojrzewania. Wykazano, iż czynniki te wyjaśniają ponad 80 % zmian cen w badanej
próbce win [Ashenfelter et.al 1995 oraz Byron,Ashenfelter 1995]. Z analizy win
z Médoc wynika, że technologia i warunki pogodowe wyjaśniają 2/3 zmian cen
wina, a jeśli do tego dodać reputację ,mierzoną klasyfikacją z 1855 roku, poziom
wyjaśnienia zwiększa się do prawie 85 %. Współczesne klasyfikacje ,np.Parkera, nie
poprawiają wyników. Może to oznaczać, iż słynna klasyfikacja win z Bordeaux jest
dobrze rozpoznawana przez konsumentów kupujących te wina [Ginsburgh, Monzak
1994 ]. Badania prowadzili także Di Vittorio i Geinsburgh (1996) uwzględniając ceny
aukcyjne win z regionu Haut-Médoc biorąc pod uwagę racznik oraz nazwę winnicyproducenta (château) a także różne klasyfikacje (Parkera, Wine Spectator).Inni
badacze brali pod uwagę ceny aukcyjne 21 prestiżowych win Bordeaux a jako
zmienne objaśniające uwzględniali rocznik, skład wina (poziomy kwasowości
i cukru) oraz ranking mierzony punktami Parkera. Wyróżnili wina z dominacją
Merlota oraz z dominacją Cabernet-Sauvignon. Wpływ na cenę rankingu Parkera
jest silniejszy w winach Cabernet-Sauvignon, natomiast ceny win z dominacją
Merlota rosły szybciej wraz z wiekiem wina [ Jones i Strochmann 2001].
W badaniach metodą hedoniczną wina z Szampanii stwierdzono, iż ani cechy
sensoryczne, ani oceny znawców nie mają wielkiego znaczenia dla cen szampana.
O cenie szampana decyduje głównie nazwa producenta i nazwa szampana
[Gergaud 1998].
4.3 Funkcje cen wina australijskiego
W funkcji cen win australijskich wzięto pod uwagę pewne cechy obiektywne wina
oraz indeks jakości. Jako zmienne obiektywne uwzględniano rodzaj oraz region
pochodzenia winogron, rok zbiorów oraz wielkość przedsiębiorstwa produkującego
wino, natomiast oceny w systemie punktowym stanowiły miernik jakości wina
[Oczkowski 1994, 2001]. Szacowana funkcja ceny wina zawiera następujące
zmienne objaśniające:
Cena wina = f
( ranking jakości, potencjał starzenia, rodzaj winogron, region pochodzenia
winogron, wielkość producenta, rok zbiorów, rok akacji marketingowej,
współzależności między rokiem akcji marketingowej a pozostałymi zmiennymi)
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Ponieważ analizowano ceny detaliczne wina , dlatego nie uwzględniano takich
atrybutów wina jak zawartość cukru czy kwasowość. Są to cechy ważne głównie dla
producentów. Dla konsumentów, którzy nie mają dostępu do informacji o jakości
winogron jest to mniej ważnie.Funkcja ceny nie jest jednakowa dla wszystkich
producentów i zależy od ich wielkości i pozycji na rynku. Konsumenci są
podmiotami akceptującymi cenę. Najwięksi producenci działają jak
oligopoliści,natomiast mniejsi zależą od ceny rynkowej lub podążają za liderem
cenowym.
Uzyskane wyniki wskazują na bezpośrednie powiązania między rankingiem jakości
i ceną wina. Ceny win gorszej jakości są o około 15 % niższe od przeciętnej, a win o
bardzo wysokiej jakości wyższe o prawie 18 % od przeciętnej ceny dla win
jakościowych. Podobnie jest w przypadku potencjału starzenia wina. Ceny win,
które mają wskazanie aby pić je teraz , odchylają się w dół o 13 % od przeciętnej
a ceny win 10-letnich są wyższe od przeciętnych o 53 %. Ceny przeciętne dotyczą
win typowych o potencjale starzenia w granicach 2-4 lat.Im starszy rocznik wina,
tym wyższa jego cena. Jest to wyraz wartości pieniądza w czasie oraz kosztów
składowania wina. Np. ceny win 20 letnich były wyższe od przeciętnej aż o 760
%.Oznacza to roczny przyrost ceny o prawie 40 %. Ceny win młodych( rocznych i 2letnich) są o 4 % niższe od przeciętnej.
Ceny zależą również od rodzaju wina i winogron, z których zostało
wyprodukowane. Ceny win musujących są wyższe od przeciętnych o 55 %,
a białych win słodkich o 27 %. Podobnie wina wyprodukowane z winogron szczepu
Pinot Noir są wyższe o 24 % od wytworzonych z innych szczepów. I tak ceny wina
wytworzonego z winogron szczepu Rhine Riesling są niższe od przeciętnych o 8 %
a ze szczepu Vintage Port o 25 %. Różnice cenowe wynikają m.in. z faktu, iż wina
musujące wysokiej jakości wymagają specjalnej technologii produkcji natomiast
słodkie wina białe muszą być wytwarzane z winogron otrzymanych w specjalnych
warunkach, a szczep Pinot Noir jest najbardziej popularny i modny.
Także region pochodzenia winogron ma wpływ na ceny wina. Okazało się, że ceny
wina z winogron z regionu Mornington Peninsula są wyższe od przeciętnej o 22 %,
z Tasmanii o 22% a z regionu Margaret River o 18 % . Natomiast ceny win z
winogron pochodzących z regionu Murry River i Riverland są odpowiednio niższe od
przeciętnej o 30 % i 28 % . Warto zaznaczyć, że są to regiony gdzie uprawia się
winorośl na dużą skalę na nawadnianych terenach. Regiony typowe dla cen
przeciętnych to Hunter Valey oraz Great Western i Pyrenees.
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Wielkość producenta jest negatywnie skorelowana z cenami wina. Ceny wina
małych winiarni są wyższe od przeciętnej o 9 % natomiast ceny wina bardzo dużych
producentów są niższe od przeciętnej także o 9 %. Wielcy producenci uzyskują
korzyści skali w postaci mniejszych kosztów jednostkowych a także z racji swojej
pozycji rynkowej mogą zmniejszać ceny w celu eliminowania konkurentów.
Występują także inne współzależności mające wpływ na cenę. I tak współzależność
rocznik zbioru/szczep winogron wskazuje na duży wpływ nierównowagi miedzy
popytem i podażą winogron Chardonnay na cenę wina. Wpływ samego rocznika
ma charakter ogólny i mniej zależy od regionu – dobre roczniki mają pozytywny
wpływ na ceny winogron, niezależnie od regionu zbiorów.
4.4. Funkcja cen wina z Republiki Południowej Afryki
Analiza cen dotyczy win czerwonych i białych. Dane cen detalicznych wina,
szczepów, rocznika oraz rankingu pochodzą z Wine Magazine , Wine Guide Johna
Plattera oraz z South African Wine Industry Information and Systems (SAWIS).
Ostateczna baza danych obejmuje 442 wina , w tym 283 wina czerwone i 159 białe,
pochodzących z regionu i pod-regionów Stellenbosch [ Lutzeyer 2008].
Jako zmienne reprezentujące jakość wina przyjęto oceny win publikowane przez
Wine Magazine i Johna Plattera. Rankingi opierają się na systemie 20
punktowym.Funkcja ceny wina ma następującą postać:
Cena wina = f
( data rankingu, 2006 i 2007, ranking Wine Magazine, ranking Plattera, szczep,
rocznik, region)
Dla win czerwonych uwzględniono 5 szczepów -Cabernet, Merlot, Pinotage, Pinot
Noir i Shiraz, dla białych 4 szczepy -Cherdonnay, Chenin Blanc, Sauvignon Blanc,
Viogner. Ze względu na wiek win czerwonych brano pod uwagę wina od 2 do 7 lat.
Wina pochodziły z 12 obszarów. Dla wina czerwonego przyjęto cenę bazową
w wysokości 16,20 Randów.
Wyniki szacunku parametrów funkcji potwierdzają, iż wzrost jakości wina
(rankingu) oraz wieku wpływa na wyższą ceną butelki wina. Wina oceniane
w rankingu wysoko (17 punktów) zwiększają cenę w stosunku do ceny bazowej o 58
% procent . Podobnie oddziałuje wiek wina - wino 2 letnie ma cenę wyższą od
rocznego o około 40 %.
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Rodzaj winogron, z których wytworzone jest wino nie wpływa istotnie na
odchylenia od ceny bazowej. Wyjątkiem jest wino wytworzone z Pinot Noir, które
jest droższe o 50 % od bazowego. Generalnie region pochodzenia wina nie ma
znaczenia dla jego ceny. Jednakże w przypadku trzech regionów, Lynedoch,
Somerset West i Sir Lowry’s Pass, ceny win są odpowiednio wyższe od bazowej o 18
%, 101% i 25 %.
Dla wina białego cena bazowa wynosi 28,6 Randów. Jakość (ranking) ma wpływ na
cenę choć nie jest tak jednoznaczny jak w przypadku wina czerwonego. Także wina
2-letnie są średnio o 26 % droższe od win młodszych. Rodzaj winogron dla produkcji
wina nie ma wpływu na cenę. Natomiast wina wyprodukowane w regionach
Banhoek, Lynedoch i Vottenburg są o 18 %, 42 %, 28 % odpowiednio wyższe od
ceny wina bazowego.
Oczywiście region pochodzenia wina może mieć znaczenie dla konsumenta przy
wyborze wina i zapłaceniu wyższej ceny w porównaniu do wina o nieoznaczonym
regionie, o ile konsument zna region i kojarzy go z wysoką jakością wina. Znajomość
regionów winiarskich posiadają głównie konsumenci z danego kraju . Nazwy
regionów z Południowej Afryki, Chile czy Australii są dla konsumenta w innych
krajach nazwami abstrakcyjnymi. Nawet konsumentowi mieszkającemu w Europie
niewiele mówią nazwy wielu winiarskich regionów we Francji, Hiszpanii czy we
Włoszech, umieszczane na etykietach butelek win.
4.5 Funkcje cen wina kalifornijskiego i zagranicznego na rynku USA
Funkcja ceny dla wina kalifornijskiego ma postać funkcji wykładniczej, stąd
oszacowane parametry zmiennych niezależnych są odpowiednimi elastycznościami
[Schamel 2002].
Zmienna zależna to cena wina wyrażona w dolarach, natomiast jako zmienne
niezależne przyjęto wskaźnik reputacji wina, wskaźnik reputacji producenta, wiek
wina, szczep oraz region.
Cena wina = f ( reputacja wina, reputacja producenta, wiek, szczep, region
pochodzenia)
Reputację wina i producenta określono na podstawie medali zdobywanych przez
wino. Dane o wyróżnieniach win pochodzą z California Wine Winners w latach
1990-2001. Medale przyznawane są na podstawie sensorycznych ocen jakości
podczas dorocznych targów i konkursów wina – California State Fair, West Coast
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Competition oraz New World International, gdzie przyznaje się medale złote,
srebrne i brązowe oraz nagrodę specjalną.
Na podstawie otrzymanych medali utworzony został indeks reputacji producenta
i regionu. Indeksy reputacji mogą być skuteczną informacją dla konsumenta przy
wyborze wina. Indeks dla konkretnego wina powstaje jako suma punktów za
otrzymane medale : brązowy – 1 punkt, srebrny- 3 punkty, złoty- 5 punktów,
podwójny złoty lub nagroda specjalna – 7 punktów. Ponadto obliczane są indeksy
dla producenta oraz regionu, które są traktowane jako mierniki jakości lub reputacji
producenta lub regionu. Inne zmienne niezależne to szczep wina oraz rocznik
(różnica między rokiem produkcji i rokiem oceny wina).
W próbce badawczej uwzględniono 19 583 obserwacje z lat 1990-2001.
Wyróżniono 9 regionów (Napa, Sonoma, Bay Area, North Central, North Coast,
Sierra Foothills, South Central, South Coast oraz Kalifornia jako region bazowy) oraz
16 szczepów dla wina czerwonego i białego (Zinfandel, Merlot, Pinot Noir, Red
Meritage, Cabernet Sauvignon jako szczep bazowy,Syrah, Chardonnay,Sauvignon
Blanc, Chenin Balnc i inne). Jako nominalną cenę przeciętną przyjęto 12,3 USD,
średnią wartość rankingu 6,2 punkty a średni wiek wina 2,5 roku.
Wyniki wskazują na korzystny wpływ wieku, reputacji wina, reputacji producenta
i regionu na cenę wina. Wina o wyższej jakości oraz większej reputacji producenta
lub/i regionu mają znacznie wyższe ceny, choć premia cenowa nie jest znaczna.
Oznacza to, iż trzy rodzaje reputacji mają istotny wpływ na cenę wina, przy czym
dominują efekty regionu i rodzaju winogron, z których wino zostało
wyprodukowane. Także medale otrzymywane za konkretne wino korzystnie
wpływają na jego cenę. Do podobnych wniosków dochodzi Lima , który stwierdził
,iż medale i nagrody targów wina w San Francisko najlepiej wyjaśniają ceny win
z Kalifornii [Lima 1999]. Tak więc cena znajduje się pod korzystnym wpływem
zarówno jakości samego wina jak i reputacji producenta. Zależy to jednak również
od reputacji regionu, czyli innych win i producentów.
Rynek amerykański jest dużym i rosnącym rynkiem zbytu nie tylko dla wina
krajowego, lecz także dla wina pochodzącego z zagranicy. Coraz większy udział
w imporcie wina do USA mają kraje winiarskiego Nowego Świata. Wina
australijskie, chilijskie czy argentyńskie konkurują o konsumenta z winami
produkowanymi przez winiarzy amerykańskich.
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W roku 2003 opublikowano wyniki badania dotyczącego czynników decydujących
o cenie wina z Australii, Nowej Zelandii, Chile, Argentyny i Południowej Afryki
sprzedawanego w USA [Schamel 2003]. Szacowano funkcję ceny wina w postaci:
Cena = f ( jakość wina, region pochodzenia, szczep, wiek wina, wielkość podaży)
Dane o ocenach wina świadczących o jego jakości pochodzą z pisma Wine Spectator
Zbiór danych z lat 1990-2001 obejmował ponad 3000 obserwacji. Pod uwagę
wzięto 11 regionów z 6 krajów, 10 rodzajów szczepów oraz ogólnie wino czerwone
i białe. Napa Valey został przyjęty jako region bazowy , Cabernet Sauvignon jako
szczep bazowy dla win czerwonych, a Chadonnay dla białych. Średnia ocena testów
wynosi 86,2 punktu , średnia cena wina 29,19 USD, natomiast średni wiek wina
2,45 lat. Wielkość podaży wina określa ilość skrzynek wina oferowanych do
sprzedaży.
Elastyczność cenowa win czerwonych i białych w stosunku do ocen sensorycznych
wynosi około 2,4 % lub 0,7 USD w relacji do średniej ceny. Ceny wina rosną wraz
z wiekiem wina (+ 15 %) oraz wraz z potencjałem dojrzewania (+3,7%), zwłaszcza
w przypadku win czerwonych. Także dostępność wina (ilość oferowanych skrzynek)
ma pewien wpływ na cenę.
Istotny i duży wpływ na cenę wina ma region, z którego wino pochodzi. Różnice
w stosunku do regionu bazowego Napa zawierają się w granicach od 16 do 60 %.
Ceny win z regionów krajowych są wyższe niż z regionów Nowego Świata.
W pochodzeniu regionalnym znajduje odzwierciedlenie zarówno wartość marki jak
i reputacja.W zakresie reputacji żaden z producentów zagranicznych, nawet win
o wysokiej jakości, nie przewyższa średniej reputacji producentów z Napa. Jedynie
producenci win białych z Nowej Zelandii dorównują reputacją tym z Napa Valley.
Najlepsze wina czerwone producentów z Australii osiągają wyższe ceny od
przeciętnej ceny win z regionu Sonoma, lecz nadal są niższe od gorszych jakościowo
win z Napa.
Przeprowadzono także analizę czynników wpływających na cenę detaliczną wina
argentyńskiego na rynku amerykańskim w okresie od 1977 do 2005 roku
wykorzystując do tego celu funkcję w postaci:
Cena = f ( ranking, producent, rocznik, podaż, szczep, oznaczenia na butelce)
Jako zmienne objaśniające uwzględniono ranking wina dokonany na podstawie
ocen sensorycznych, ilość wyprodukowanych skrzynek wina, rocznik, region
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pochodzenia, nazwę producenta, rodzaj szczepu i specjalne oznaczenia znajdujące
się na butelce. Specjalne oznaczenia, takie jak Selection, Alta Reserva i Gran
Reserva mają wskazywać na coraz wyższą jakość wina. Uwzględniono 38
producentów argentyńskich eksportujących swoje wino. Wśród regionów
wyróżniono główne regiony winiarskie – Mendoza, San Juan i Salta. Ceny badanych
win zawierają się w granicach 5,1 – 150 USD a średnia cena wynosi 17,2 USD za
butelkę 750 ml. Wiek wina zawiera się w granicach 0-24 lat a średni wiek wynosi
2,2 lata. Ocena sensoryczna zawarta jest w granicach 64-96 punktów, przy średniej
83,6 punktów. Wielkość podaży mieści się w granicach 18- 250 skrzynek przy
średniej ofercie 12,3 skrzynki. Przeciętne, bazowe, wino to butelka Cabernet
Sauvugnon bez specjalnych oznaczeń, pochodząca z regionu Mendoza
z oznaczeniem producenta [San Martin et.al 2008].
Zmienne mające największy wpływ na cenę to szczep, region pochodzenia wina,
nazwa producenta, wiek i oznaczenia specjalne. Ranking jakości oraz wielkość
oferty mają mniejsze znaczenie. Wielkość oferty ma negatywny wpływ na cenęwzrost oferty o 10 000 skrzynek zmniejsza cenę o 5 %, co na dużym rynku
amerykańskim ma praktyczne znaczenie.Także wiek wina ma wpływ na
cenę.Wykres pokazuje jak zmienia się cena w zależności od wieku wina. Wino
referencyjne osiąga cenę maksymalną 57,1 USD za butelkę dopiero po 19 latach.
Wykres 22. Zmiany ceny butelki wina argentyńskiego sprzedawanego na rynku
USA w zależności odwieku wina
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Okazuje się, że amerykanie oceniając wino argentyńskie nie rozróżniają regionów
pochodzenia wina . Więcej wartości przypisują winu jeśli posiada bardziej
konkretną lokalizację na etykiecie, np. nazwę winnicy. Szczep wina wpływa na cenę
jedynie w przypadku Tempranillo dla wina czerwonego i Chardonnay dla białego.
Natomiast mieszanki szczepów mają korzystny wpływ na cenę. Mieszanie szczepów
ma na celu nadanie winu bardziej akceptowalnego smaku.Najlepsze efekty cenowe
osiągają mieszanki Cabernet Sauvignon i Malbec. Pozytywny wpływ na cenę mają
także specjalne oznaczenia, jak Alta i Gran Reserva. Wina tak oznaczone osiągają
ceny o około 37-39 % powyżej ceny bazowej. Inne oznaczenia są mniej istotne dla
konsumenta amerykańskiego.
Informacje na etykiecie są ważniejsze dla ceny wina aniżeli opinie ekspertów lub
zdolności wina do starzenia się. Tak więc informacje o wielkości partii, winnicy
pochodzenia, oznaczeniu jakości (np.Reserva) mogą w sumie podnieść cenę butelki
wina bazowego aż o 15,6 USD . Także dobra mieszanka szczepów może podnieść
cenę o 6,6 USD. Jest to znacznie więcej aniżeli każdy dodatkowy punkt w rankingu
ocen ponad poziom bazowy 86,8, który dodaje do ceny tylko 1 USD. Podobnie,
każdy dodatkowy rok wieku wina ponad 2,2 lata powiększa cenę tylko o 3,2 USD .
Należy podkreślić, iż przekroczenie granicy 87 punktów w rankingu ocen jest bardzo
trudne, natomiast starzenie wina przez kolejne lata zwiększa koszty winiarni.
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Mianem Sterego Świata określa się kraje Europy Zachodniej, gdzie tradycja uprawy
winorośli i produkcji wina sięga czasów starożytnych. Z Francji, Włoch, Hiszpanii,
Portugalii, Niemiec wywodzą się producenci wina najwyższej jakości. Kraje te nadal
są liderami światowej produkcji i konsumpcji wina. Zajmują także czołowe miejsce
w międzynadowowym handlu winem.Włochy, Francja i Hiszpania to najwięksi
eksporterzy wina na świecie a Niemcy i Wielka Brytania importują najwięcej wina
spośród wszystkich krajów.
Niekwestionowana pozycja lidera winiarskich krajów Starego Świata na globalnym
rynku wina ulega jednak stopniowemu osłabieniu. Główne przyczyny zmian układu
sił na rynku światowym to dynamiczna ekspansja wina z krajów Nowego Świata –
z USA, Australii, Chile, Argentyny. Do tego dochodzą strukturalne zmiany na
krajowych rynkch wina w Europie Zachodniej, takie jak spadek powierzchni
winnic,która w latach 1990-2010 w krajach Unii Europejskiej zmniejszyła się
o ponad 500 000 hektraów, umacnianie się spadkowej tendencji konsumpcji wina,
zmiany jej struktury oraz instytucjonalne bariery w rozwoju produkcji wina wysokiej
jakości.
W wyniku tych zjawisk udział Europy w światowej powierzchni winnic, produkcji
i konsumpcji wina oraz w eksporcie wyraźnie zmniejszył się, o czym świadczą dane
zawarte w poniższej tabeli.
Tabela 25. Zmiany udziału Europy w światowym rynku wina
Udział/ rok
Udział w powierzchni winnic
Udział w produkcji wina
Udział w konsumpcji wina
Udział Francji, Włoch, Hiszpanii Portugali,
Niemiec w eksporcie wina

1995
66%
73%
72%

2010
57%
66%
65%

79%

62%

Źródło: OIV

Rynki wina poszczególnych krajów Starego Świata różnią się między sobą tempem
zachodzących zmian. Równoczesnie wiele zasad funkcjonowania sektora
winiarskiego jest wspólnych. Wynika to z przynależności tych krajów do Unii
Europejskiej i realizowania wspólnotowej polityki rolnej i handlowej.
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1. Rynek wina we Francji
We Francji tradycja i kultura uprawy winorośli i produkcji wina sięgają okresu
sprzed Starożytnego Rzymu. Od tego czasu Francja jest ciągle jednym
z największych i najbardziej cenionych producentów wina na świecie. Jednakowoż
eksport wina nie jest już tak dynamiczny, a konsumpcja krajowa wykazuje
tendencję spadkową.
We Francji wino towarzyszy jedzeniu. Powstała sztuka doboru wina do określonej
potrawy. I tak np. białe wina zalecane są do konsumpcji dań z ryb czy owoców
morza,natomiast wina czerwone do dań mięsnych i dziczyzny. Ta jedność
konsumpcyjna sprawiała, iż jeszcze do niedawna wino traktowano bardziej jako
napój nie wywierający negatywnych skutków ubocznych. W XIX wieku określenie
alkohol (alcool) odnosiło się jedynie do destylatów. Uważano, że wino powstaje
w naturalny sposób i ma dobroczynne skutki dla zdrowia człowieka.
Najbardziej znane na świecie regiony winiarskie we Francji to przede wszystkim
Bordeaux i Burgundia.Wina z Bordeaux były eksportowane do Anglii już w XII
wieku. Król Henryk II przyznał winiarzom francuskim przywileje taryfowe. W XIV
najwięcej wina w Anglii pochodziło z Francji. Wino przywożono w beczkach, lecz
jego jakość była niska. Dopiero w XVII wieku nastąpiła znacząca poprawa w uprawie
winorośli i w jakości wina, które coraz częściej nalewano do butelek i korkowano.
Wino z Bordeaux różniło się do innych win francuskich. Tradycja eksportu do Anglii
i Holandii była umacniania przez miejscowych handlowców, pośredników
handlowych pomiędzy producentem i siecią sprzedaży . Winnice należały zazwyczaj
do rodów arystokratycznych, natomiast handlowcy, często Anglicy i Holendrzy,
dawali zaczątek rodzącej się klasie burżuazji.Domy handlowe skupione wzdłuż
brzegów rzeki Garonne w dzielnicy Chartrons były nie tylko pośrednikami między
winiarzami i rynkami zagranicznymi. Handlowcy sami kupowali wino, robili
mieszanki, składowali i sprzedawali je pod własną marką.Powstawały duże składy
i hurtownie wina. Niekiedy kupowali winnice i sami stawali się producentami.
Korzystano także z usług brokerów, którzy szukali odpowiednich win na eksport.
Właśnie brokerzy wspólnie z miejscowymi izbami handlowymi wprowadzili w 1855
roku pierwszą, aktualna do dzisiaj, klasyfikacje win z Boredaux. Hierarchiczna
klasyfikacja obejmowała 61 win, w większości z Médoc oraz z winnicy Château
Haut- Brion z Graves.Powstało pięć klas (crus) win. Pierwsi czterej producenci mogli
od tej chwili zaliczać swoje wina do najwyższej klasy – premiers crus, co przekładało
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się na najwyższe ceny wina. Cena była podstawowym kryterium umieszczenia
producenta w odpowiedniej klasie. Należy podkreślić , iż klasyfikacja z 1855 roku
odnosiła się raczej do producentów, znanych i zaznaczanych na etykietach win jako
châteaux, aniżeli do winnic.Jednakże od tego czasu sklasyfikowane châteuax mogły
sprzedawać i kupować winnice, niekoniecznie przynależące dotychczas do nich
i wchodzące jako terytorium do klasyfikacji. Np. Château Margeuax rozszerzało
swoje posiadłości co z pewnością prowadziło do sprzedawania win niżej
klasyfikowanych, czyli o niższych cenach, pod droższą marką.
Rozwój sieci kolejowej w połowie XIX wieku przyczynił się do powstania krajowego
rynku wina we Francji. Zwłaszcza połączenia kolejowe z południem kraju umożliwiły
szybki, masowy transport wina z regionu Langwedocji do dużych miast.
Równocześnie dynamiczny rozwój przemysłu i towarzyszący temu przepływ
ludności wiejskiej do miast przyczyniał się do wzrostu popytu na wino. W miastach
dostępność do wody pitnej odpowiedniej jakości była jeszcze ograniczona, dlatego
wino traktowano jako substytut wody. Konsumpcja wina rosła z 30 litrów per capita
w 1830 r. do 80 litrów w 1875 i aż do 100 litrów w roku 1900. Wino sprzedawano
na rynkach prosto z beczek a cena zależała do zawartości alkoholu.
Druga połowa XIX wieku to złoty okres winiarstwa francuskiego – szybki wzrost
areału upraw winorośli i wydajności winogron z hektara pociąga za sobą duży
wzrost produkcji .Między rokiem 1865 i 1875 produkcja wina zwiększa się o ponad
70 % , sięgając 83 miliony hektolitrów.Podatki nakładane na wino stanowiły prawie
15 % wszystkich przychodów państwa.
Niestety, okres dynamicznego rozwoju rynku wina został gwałtownie przerwany
przez rozprzestrzenianie się zarazy filoksery. Największe spustoszenie zaraza
poczyniła w winnicach na południu Francji. Np. w departamencie Gard areał
uprawy winorośli zmniejszył się w 1875 roku o prawie 60 % , a w całej Francji o 17
%. Kryzys w sektorze winiarskim, w którym pracowało 1,8 miliona ludzi,
doprowadził w latach 1875-1889 do spadku produkcji wina o ponad 70 %. Spadkowi
podaży wina towarzyszył wzrost cen. Wielu producentów fałszowało wino, dodając
ciepłą wodę i cukier do resztek wina dobrej jakości znajdujących się w beczkach.
Rynek szybko skorygował te praktyki . Po pierwsze, rosły ceny cukru. Po drugie,
wysokie ceny wina zachęcały do zakładania nowych i rozszerzania dotychczasowych
winnic, co prowadziło w końcu do wzrostu produkcji wina.
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Początek XX wieku to kolejny cykl rynku winiarskiego z wyraźnym podziałem kraju
na region Bordeaux i region południowy - Midi. Na południu Francji wytwarzano
zbyt duże, w stosunku do zapotrzebowania, ilości wina. Nadprodukcja prowadziła
do spadku cen a wielu winiarzy ledwie wiązało koniec z końcem. Produkowane
wino było średniej i niskiej jakości. Nadmierna podaż win z południa Francji
zmuszała producentów do sprzedaży po cenach poniżej kosztów. Doprowadziło to
w 1907 roku do gwałtownych protestów i rozruchów, m.in. w Narbonne.W obronie
swoich interesów winiarze zakładają spółdzielnie i zrzeszają się w powstałej w 1905
roku Konfederacji Winiarzy ( Cofédération Générale des Vignerons), która uzyskuje
polityczne wsparcie polityków z Partii Socjalistycznej.
Tymczasem klasyfikowane wina wysokiej jakości z Bordeaux borykają się
z fałszerstwami i podrabianiem nazw. Wypuszczano na rynek mieszanki tanich win
z Langwedocji i Algierii pod nazwą win z Bordeaux i Szampanii. Liczne fałszerstwa
wina wywoływały naciski winiarzy i handlowców z tych regionów na wprowadzenie
oznaczeń pochodzenia. Pierwsze przepisy w tym względzie pojawiły się w 1905
roku. W 1908 roku Rada Państwa wyznaczyła granice Szampanii. W Bordeaux
odpowiednie granice obszarów proponowały miejscowe komitety.
W latach 1850-1935 utrwala się we Francji podział na dwa segmenty rynku
winiarskiego - na segment produkcji wina masowego o niższej jakości i segment
wina jakościowego. Podział ten ma również aspekt regionalny – regiony
południowe charakteryzują się produkcją wina w dużych ilościach natomiast
regiony Bordeaux, Burgundii, Szampanii i części doliny Rodanu charakteryzuje
tradycyjna produkcja wina o ograniczonej podaży i wysokiej jakości. Filozofia
winiarstwa francuskiego opiera się na pojęciu terroir, zgodnie z którym wino ma
odzwierciedlać charakter miejsca skąd pochodzi.
W XIX wieku winnice we Francji dotykały plagi różnorodnych chorób – pleśniawki,
mączniaka i filoksery. Straty w produkcji wina niwelowano stopniowo poprzez
wprowadzanie nowych, odpornych na choroby, sadzonek szczepionych na
podkładzie winorośli amerykańskich. Na początku XX wieku podaż wina z winnic
francuskich przekraczała znacznie popyt krajowy. W celu zagospodarowania
nadmiaru podaży wprowadzono w 1906 roku ustawę zezwalającą na dystylację
nadwyżek. Wprowadzono również przepisy zwalczające oszustwa. Każdy producent
miał obowiązek składania informacji o wielkości zbiorów. Zakazano także słodzenia
i rozcieńczania wina.
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Interwencjonizm państwowy na rynku wina we Francji ma długą tradycję. Bogate
zbiory winogron na południu w latach 1928-1929 doprowadziły do takiej
nadprodukcji wina, że rząd francuski dokonał interwencyjnego skupu alkoholu
pochodzącego z destylacji wina za 250 milionów franków. W 1931 roku
opublikowano przepisy, Statut de la Viticulture, wprowadzające narzędzia
stabilizacji rynku. W celu ograniczenia ilości wina na rynku krajowym wprowadzono
cała na wino z Hiszpanii. Nadmiar produkcji miał być wycofywany z rynku.
Ograniczano także możliwości zakładania winnic, a nadmierną wydajność obciążano
podatkami. Oczywiście stwarzało to silną zależność rynku wina od interwencji
państwowej.
W latach I Wojny Światowej głównymi konsumentami wina byli żołnierze. Armia
przydzielała każdemu żołnierzowi 0,5 litra wina dzienne, kupując w sumie ponad 18
milionów hektolitrów. W okresie międzywojennym utrzymywała się nierównowaga
na rynku wina. W 1930 roku produkcja krajowa wynosiła 79 milionów hektolitrów,
a razem z produkcją w Algierii prawie 100 milionów. Tymczasem spożycie krajowe
sięgało zaledwie 50 milionów hektolitrów. W 1931 roku pojawiają się kolejne
regulacje rynku ograniczające produkcję wina. Wprowadzono podatek od produkcji
większej niż 100 hektolitrów na hektar, zakazano nowych upraw i wprowadzono
obowiązek destylacji. Równocześnie rozpoczęto propagować spożycie wina.
W rezultacie konsumpcja wina wzrosła ze 160 litrów rocznie na osobę w 1905 roku
do 172 litrów w roku 1935.
W 1935 roku wprowadzono ustawę formalizującą system oznaczeń pochodzenia
wina-AO Appellation d’Origine,który stał się przykładem dla innych krajów
w Europie. Ustawa dała duże uprawnienia producentom i ich stowarzyszeniom,
którzy mogli ustanawiać zasady produkcji, rodzaje winogron i ich wydajność czy
minimalną zawartość alkoholu. Ustawa tworzyła krajowy organ, Krajowy Komitet
Oznaczeń Pochodzenia – Comité National des Appellations d’Origine (CNAO),
którego uprawnienia dotyczyły m.in. wyznaczania obszarów uprawy winorośli
otrzymujących oznaczenie pochodzenia. Obecnie oznaczenie pochodzenia posiada
jeszcze dodatkowe określnie – kontrolowane : AOC Appellations d’ Origine
Contrólée, podkreślając nie tylko gwarancję pochodzenia wina lecz także
odpowiednią jego jakość.
W czasie II Wojny Światowej i okupacji niemieckiej rynek wina we Francji podupadł.
Prawie 60 % wina wywożono do Niemiec. W 1945 roku wprowadzono system
oznaczania jakości win francuskich VDQS – Vins Délimités de Qualité Superiéure.
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W 1970 roku powstaje wspólny rynek wina w ramach Europejskiej Wspólnoty
Gospodarczej. Polityka interwencyjna polegała na magazynowaniu nadwyżek i ich
destylacji. W 1984 roku określono politykę rolną dotyczącą win stołowych –
w sytuacjach nadmiernej produkcji destylacja stała się obowiązkowa
i natychmiastowa. Od tego czasu na rynku wina we Francji zaszły istotne zmiany,
nie zawsze korzystne dla branży winiarskiej oraz dla konsumentów wina.
Wprawdzie Francja pozostaje czołowym producentem i konsumentem wina, to
jednak jej pozycja na rynku światowym znacznie osłabła.
1.1. Powierzchnia upraw
Pod względem wielkości produkcji Francja zajmuje pierwsze lub drugie, na
przemian z Włochami, miejsce na świecie, natomiast pod względem powierzchni
upraw winorośli ustępuje jedynie Hiszpanii.
Powierzchnia winnic we Francji zmniejsza się nieustannie. W okresie 1990-2010
obszar upraw winorośli spadł o prawie 16 % , z 930 tysięcy hektarów w 1990 roku
do 790 tysięcy hektarów w 2010 roku. Podobnie jak w innych europejskich krajach
winiarskich wynika to ze zmniejszania się konsumpcji wina i wycofywania się wielu
plantatorów z produkcji winogron i wina z przyczyn ekonomicznych. Do spadku
powierzchni winnic przyczyniły się regulacje ograniczające możliwości zakładania
nowych winnic i powiększania powierzchni już istniejących, wynikające z programu
Unii Europejskiej, w ramach którego przeznacza się setki milionów euro aby
rekompensować plantatorom straty związane z rugowaniem winnic. We Francji
zlikwidowano w ten sposób 22 638 hektarów winnic, najwięcej w Langwedocji 15 822 ha, w tym 12 575 ha w spółdzielniach winiarskich.
Wykres 23. Powierzchnia upraw winorośli we Francji w tysiącach hektarów
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Tabela 26. Struktura powierzchni winnic przeznaczonej pod uprawę i produkcję
wina we Francji w latach 1993-2009 w tysiącach hektarów
wino VQPRD
AOC
VDQS Razem
435,5
9,2
444,7
(48,4%)
(1%)
(49,4%)

wino na AOC
koniak armaniak
80,1
(8,9%)

2000

467,3
(53,7%)

7,7
(0,8%)

475,0
(54,5%)

72,3
(8,3%)

7,8
(0,8%)

316,4
(36,4%)

(100%)

2005

475,4
(56%)

6,8
(0,9%)

482,2
(56,9%)

71,5
(8,4%)

3,2
(0,3%)

291,8
(34,4%)

849,0
(100%)

2009

465,6
(59,1%)

4,5
(0,6%)

470,1
(59,7%)

71,3
( 9%)

2,1
(0,2%)

245,2
(31,1%)

786,8
(100%)

+ 7%

-49%

+ 5,7%

- 9%

-27%

-65%

-12,5%

Rok
1993

wzrost

pozostałe
wino
373,8
(41,6%)

całość
898,8
(100
%)
871,7

Źródło :FranceAgriMer

Powierzchnia winnic gdzie wytwarza się wina jakościowe jest w miarę stabilna. Od
roku 2000 areał winnic produkujących wino AOC utrzymuje się na stosunkowo
stałym poziomie ponad 465 tysięcy hektarów. Duży spadek powierzchni winnic,
ponad 70 tysięcy hektarów, dotyczy wina niskiej jakości, nie oznaczonego miejscem
pochodzenia.
1.2 Produkcja wina
Tendencje spadkowe powierzchni upraw winorośli , ilości producentów a także
konsumpcji i popytu krajowego stanowią główne przyczyny wyraźnego
zmniejszania się produkcji wina w długim okresie. W latach 1990-2000 przeciętna
produkcja oscylowała w granicach 58 milionów hektolitrów rocznie. W kolejnym
okresie, 2001-2005, przeciętna produkcja roczna spadła do 52 miliony hektolitrów,
a w latach 2006-2012 do 46 milionów rocznie. Od roku 1990 całkowita produkcja
wina we Francji spadła o 38 %. Różnica między produkcją w roku 1990 i 2012
wynosi ponad 24 miliony hektolitrów, czyli nieomal tyle, ile aktualna łączna
produkcja Argentyny i Chile.
Wahania produkcji są niekiedy bardzo duże. Wielkości produkcji w poszczególnych
latach odchylają się w górę lub w dół od tendencji głównie w zależności od
korzystnych lub niekorzystnych warunków pogodowych w czasie kwitnienia
winorośli i dojrzewania winogron oraz w okresie zbiorów. O ile np. rok 2011 był pod
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tym względem sprzyjający winiarzom, a produkcja osiągnęła wysoki poziom prawie
51 milionów hektolitrów, o tyle fatalna dla winorośli pogoda na wiosnę 2012 roku
sprawiła, że szacunki wskazują na spadek produkcji o 20 %, do wielkości około 41
milionów hektolitrów ,najniższej od wielu lat. Szczególnie silna tendencja spadkowa
produkcji zaznacza się od roku 2005-2006, kiedy roczne zmiany produkcji spadają
poniżej średniej długookresowej, wynoszącej 51,7 milionów hektolitrów.
Wykres 24. Produkcja wina we Francji w latach 1990-2012 w milionach
hektolitrów
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Przyczyny długookresowego spadku produkcji wina leżą zarówno po stronie zmian
na rynku krajowym, jak i w otoczeni zewnętrznym. Istotną przyczyną wewnętrzną
jest zmniejszający się popyt na wino konsumentów francuskich. Równoczaśnie
nasilająca się konkurencja na rynkach światowych utrudnia winiarzom francuskim
powiększanie eksportu.
Spadkowa tendencja produkcji wina znajduje swoje uzasadnienie w coraz mniejszej
liczbie producentów winogron i wina. W ciągu 15 lat liczba producentów wina
zmniejszyła się o ponad 52 % - z 291 tysięcy w roku 1995 do 138 tysięcy w 2009 r.
Liczba producentów wytwarzających wino na sprzedaż spadła ze 162 tysięcy do 85
tysięcy w 2010 roku, a produkujących dla własnych potrzeb zmniejszyła się jeszcze
bardziej, ze 126 do 45 tysięcy [FranceAgriMer No 271].
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Wykres 23. Odchylenia rocznej produkcji wina od średniej dla okresów: 1990 2000, 2001 - 2005, 2006 - 2012.
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Obecnie we Francji jest około 90 000 gospodarstw winiarskich uprawiających
w sumie 780 000 hektarów winnic z przeznaczeniem na produkcję wina , co
stanowi około 3 % powierzchni rolnej i prawie 18 % gospodarstw rolnych. Są to
gospodarstwa specjalistyczne produkujące winogrona z przeznaczeniem na wino
lub na wódki i koniaki . Średnia powierzchnia gospodarstwa winiarskiego wynosi 9,1
hektara, przy czym występują znaczne różnice regionalne – od 2,4 ha w Szampanii,
14,4 ha w Akwitanii (region winiarski Bordeaux) do 25 ha na Korsyce. Winnice
produkujące winogrona konsumpcyjne zajmują 6200 hektarów. Około 3000 ha
zajmują szkółki szczepów i winorośli, zlokalizowane głownie na południu Francji. Od
roku 2000 powierzchnia winnic produkujących winogrona z przeznaczeniem na
wino zmniejszyła się o 11 %, głównie w Dolinie Rodanu oraz w Langwedocji.
57 000 gospodarstw winiarskich produkuje wino , którego pochodzenie jest
prawnie chronione (AOP- Appellation d’Origine Protégé- Chronione Oznaczenie
Pochodzenia). Zajmują one ponad 62 % całkowitej powierzchni winnic.
W niektórych regionach – Szampania, Akwitania, Burgundia-Beaujolais, Alzacja
Wschodnia, Savoie-Jura- produkuje się wyłącznie wina AOP.
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Tabela 27. Producenci wina we Francji w latach 1995-2009

Rok

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Całkowita
Producenci wytwarzający
liczba
na sprzedaż
producentów
w tys.
291
272
261
250
233
224
212
202
192
183
178
166
155
144
138

tys.
162
151
151
146
135
129
124
121
112
109
115
108
102
96
93

mln hl
54,6
58,1
54,2
53,1
61,8
58,6
54,5
51,2
46,8
57,9
52,9
52,6
46,2
42,6
47,4

tys. ha
856
848
832
836
843
839
842
838
829
829
837
830
826
794
783

Producenci wytwarzający
dla własnej konsumpcji
tys.
129
121
110
104
97
94
88
80
80
74
63
58
52
48
45

mln hl
0,9
1,2
0,9
1,0
1,0
1,0
0,8
0,7
0,6
0,8
0,4
0,4
0,3
0,2
0,2

tys. ha
31
34
40
36
28
32
21
20
19
18
13
12
10
10
10

Źródło :France AgriMer

Różnice między regionami w wielkości winnic, produkcji wina i jego cenami są
ogromne. Także w ramach regionu różnice cenowe są niekiedy znaczne. Ceny
hurtowe(bez podatków) litra wina wahają się od około 0,41 EUR dla wina
stołowego do prawie 14 EUR dla szampana. Natomiast ceny hurtowe
renomowanych win z regionu Boredaux, pochodzących ze słynnych winnic
i winiarni, takich jak np. Château Margot, Château Mouton-Rothschild i innych,
zawierają się między 9 i 36 EUR za litr, natomiast gdyby uwzględnić wina gorszej
jakości wytwarzane w regionie, wtedy różnice między cenami tych win i win
wybitnych są prawie trzydziesto-krotne.
1.3 Producenci i pośrednicy na rynku wina
Głównymi podmiotami na francuskim rynku wina są plantatorzy, producenci wina
oraz pośrednicy -handlowcy i brokerzy. Istotną rolę odgrywają także duże sieci
handlowe. Interesy producentów i pośredników są często sprzeczne
i doprowadzają do konfliktów, które odżywają cyklicznie w okresach nadprodukcji
wina.
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W roku 1971 niskie zbiory i wysoka jakość wina doprowadziły do znacznych
wzrostów cen. Ceny wina w 900 litrowej beczce z Château Talbol wzrosły z 10 000
franków w 1969 do 55 000 w 1972. Boom lat 1970tych napędzany był także
popytem zagranicznym. USA podwoiły import win z Bordeaux do 130 000 hl w 1972
roku. Napływał kapitał, zachęcany perspektywą wysokich zysków. Zagraniczne firmy
kupowały winnice w regionie. Jak zwykle bańka prosperity w końcu pękła. Recesja
światowa zapoczątkowana w 1973 roku zredukowała popyt i ceny zaczęły
gwałtownie spadać , zwłaszcza wina gorszej jakości. Narastały konflikty między
producentami i handlowcami. Producenci oskarżali pośredników, iż narzucają zbyt
wysokie marże handlowe zagarniając dla siebie większość zysków. Na znak protestu
wielu producentów wystąpiło z Międzybranżowej Rady Wina Bordeaux ( Conseil
Interprfessionnel des Vins de Bordeaux), wspólnej organizacji handlowców
i producentów. W roku 1975 doszło nawet do rozruchów. Wybuchały także
skandale szkodzące reputacji wina z Bordeaux. Najbardziej znanym był skandal,
w który zamieszana była znana firma handlowa Cruse , a jego autorem był Pierre
Bert, który zmieszał bordoskie wino AOC z winem stołowym spoza regionu i po
zafałszowaniu dokumentacji sprzedawał je jako wino czerwone AOC Bordeaux,
narzucając znaczny margines zysku. Bert został osądzony i skazany na rok więzienia.
Układ sił przesunął się w kierunku właścicieli winnic i producentów wina. Niektóre
châteaux zerwały kontakty z handlowcami i sprzedawały wino bezpośrednio na
rynek krajowy. Także niektórzy kupcy zagraniczni rozpoczęli kupować bezpośrednio
od producentów, omijając pośredników. Oczywiście handlowcy-pośrednicy nie
zniknęli z rynku. Wielu wytwórcom brakowało wiedzy i umiejętności handlowych
oraz kapitału do zakupu linii butelkowania wina. Równocześnie struktura
własnościowa dużych domów handlowych ulegała zmianie. Domy handlowe zostały
kupione przez wielkie firmy zagraniczne ,takie jak Bass, Allied Breweries,
Seagrams,itp. Koncentracja kapitału po stronie handlu sprawia, że obecnie na 30
największych domów handlowych przypada ponad 85 % biznesu winiarskiego
w Bordeaux.
Koncentracja kapitału następowała także wśród producentów. Jej przejawem był
znaczący spadek liczby producentów, będący m.in. wynikiem fuzji i przejęć oraz
wzrostu przeciętnej wielkości areału winnic przypadającej na jednego producenta –
z 2,5 do 10 hektraów.Także formy biznesu producentów ulegały rozwojowi. Np.
firma Baron Philippe de Rothschild S.A. jest nie tylko holdingiem producenckim lecz
także dużym domem handlowym, posiadającym sieć dystrybucji zorganizowaną
w oparciu o stowarzyszone firmy winiarskie. Wykorzystując swoją pozycję na rynku
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wielcy producenci podejmowali próby dyktowania cen. W 2005 roku ,w reakcji na
spadek ceny do 700 EUR za 900 litrową beczkę, przegłosowali postanowienie, że
jeśli ktoś sprzeda handlowcom wino poniżej 1000 EUR można go będzie pozbawić
oznaczenia AOC. Ponieważ jednak popyt na wino był ciągle słaby, odstąpiono od
takiej restrykcji.
Dzisiaj bardziej od podziału producenci- handlowcy ważniejszy jest podział
w zakresie jakości wina. Czołowi producenci, najbardziej znane châteaux, nie mają
problemu ze sprzedażą swoich win, które osiągają wysokie ceny na rynku
światowym. Ze względu na ograniczoną i mało elastyczną podaż o cenie decyduje
głównie popyt, który nieustannie rośnie, zwłaszcza ze strony nowych konsumentów
wina z krajów azjatyckich. Równocześnie tysiące małych producentów wina
napotyka na wiele trudności w prowadzeniu winnic i sprzedaży wina. Wielu z nich
wycofuje się z branży.
Przywracaniu równowagi rynkowej i łagodzeniu konfliktom interesów służą
rozwiązania instytucjonalne, takie jak obowiązek przeznaczania nadwyżek produkcji
do destylacji oraz zachęcanie subwencjami finansowymi do rugowania winnic.
Każdego roku miliony litrów wina podlegają destylacji a premie za rugowanie
winorośli i ograniczenie powierzchni winnic osiągają 12 000 EUR za hektar.
Przedsięwzięcia te są skuteczne jedynie częściowo. Nadwyżki produkcji wina
w stosunku do popytu krajowego nadal destabilizują francuski rynek wina
i wywołują napięcia społeczne, przybierające niekiedy dość radykalne formy.
W Langwedocji, gdzie powierzchnia upraw winorośli jest ogromna, problemy
ekonomiczne sektora wywołane nadprodukcją wina doprowadzają winiarzy do
desperackich akcji niszczenia transportów wina, blokad autostrad, wylewania wina
importowanego z Hiszpanii czy z Chile. Właściciele winnic oskarżają o zaistniałą
sytuację pośredników- handlowców, którzy bogacą się ich kosztem. Oskarżenia
kierowane są także do dużych sieci supermarketów, które zamawiając znaczne
ilości wina dyktują ceny zakupu. Istotne przyczyny sytuacji francuskiego sektora
winiarskiego tkwią jednak w strukturalnych zmianach rynku światowego. Rosnące
na znaczeniu wina z Nowego Świata zdobywają coraz większe udziały na rynkach
wielu krajów stanowiąc groźną konkurencję dla win francuskich, zwłaszcza tych
mniej renomowanych , których we Francji produkuje się najwięcej.

109

Wino Starego Świata
1.4. Konsumpcja wina

Francuzi piją coraz mniej wina. Całkowita konsumpcja wina wykazuje trend
malejący. W latach 1986-1990 średnia konsumpcja wynosiła prawie 42 miliony
hektolitrów rocznie, natomiast w kolejnej pięciolatce spadła do 37,3 mln hl
i w dalszym ciągu zmniejszała się do około 30 mln hl w 2011 roku. W okresie
dwudziestu lat 1990-2011 spadek konsumpcji wynosi 28 % ,a w wielkościach
absolutnych prawie 12 milionów hektolitrów. Jest to więcej aniżeli produkuje
dzisiaj Australia w ciągu roku.
Spadek konsumpcji całkowitej wynika m.in. ze zmniejszania się konsumpcji per
capita. Dzisiaj Francuz wypija przeciętnie w roku mniej wina aniżeli w roku 1850,
kiedy konsumował 60 litrów. Do początku XX wieku konsumpcja per capita rosła,
osiągając apogeum 170 litrów w 1910 roku. Od tego czasu nieustannie spada – 150
litrów w 1950r., 129 l w 1960r., 91 l w 1980r., 74 l w 1990r., 65 l w 1995r. W roku
2010 konsument francuski wypijał średnio tylko 46 litrów wina rocznie. Od 1990
roku konsumpcja wina per capita zmniejszyła się o 29 %, do poziomu mniejszego
o 19 litrów rocznie.
Wykres 26. Konsumpcja wina we Francji w latach 1999-2011 w milionach
hektolitrów
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Źródło: OIV Statistical Report on World Vitiviniculture 2012
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Wykres 27. Konsumpcja wina per capita we Francji w latach 2000-2010 w litrach
rocznie
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Spadek konsumpcji wina we Francji wynika z dwóch zasadniczych przyczyn.
Pierwsza z nich jest niewątpliwie związana z efektem substytucji, druga natomiast
ze zmianą struktury konsumpcji wina. Wino, tradycyjny napój narodowy, jest coraz
bardziej zastępowany innymi napojami (piwem, Coca-Colą, itp. ), co w tendencji
prowadzi do znacznego spadku konsumpcji wina przypadającej na przeciętnego
konsumenta. Niebagatelną rolę odegrały tutaj kampanie antyalkoholowe
inicjowane przez francuskie Ministerstwo Zdrowia, w tym zmniejszenie
dopuszczalnej ilości alkoholu we krwi u kierowców. Coraz więcej Francuzów
ogranicza picie wina lub w ogóle go nie pije.
Spadki konsumpcji odnotowały także Włochy i Hiszpania, lecz we Francji spadek
był największy. Równocześnie następowała zamiana struktury konsumpcji .Wina
stołowe i gorszych gatunków traciły na znaczeniu, natomiast rósł udział win
jakościowych. Można to przypisać m.in. wzrostowi zamożności konsumenta
francuskiego, który, zgodnie z prawem Engla, zastępuje produkt podstawowy (wino
stołowe) dobrem wyższego rzędu (winem o wyższej jakości).Konsumentów
francuskich stać na zapłacenie wyższej ceny w zamian za wyższą jakość.
Świadectwem tych zmian jest drastyczny spadek udziału wina stołowego w całości
sprzedaży i wzrost sprzedaży wina regionalnalnego charakteryzującego się lepszą
jakością i umiarkowaną ceną.Równocześnie 50 % sprzedaży stanowi wino
jakościowe.
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Zmianie ulegają również obyczaje konsumpcyjne wyrażające się m.in. w tym, że
maleje liczba pijących wino regularnie, a coraz więcej Francuzów w ogólne nie pije
wina. Wyniki ankiety Viniflor wskazują, że w 1980 roku we Francji było 19 milionów
konsumentów pijących wino regularnie, w tym 7 milionów kobiet. Pijących wino
okazjonalnie było 12 milionów.W 2005 roku konsumentów regularnych było tylko
10 milionów, w tym 3 miliony kobiet, natomiast pijących wino okazjonalnie było już
20 milionów. Prognoza wskazuje, iż w 2015 roku konsumentów regularnych będzie
tylko 7 milionów a okazjonalnych 22 miliony, po równo mężczyzn i kobiet. Spadek
konsumpcji wina występuje głównie wśród pijących wino regularnie. Odnotować
należy rosnący odsetek konsumentów nie pijących wina, których w roku 1980 było
19 % natomiast w roku 2005 ich udział wzrósł do 38 %.Największa liczba
konsumentów wina to osoby w wieku 50-60 lat, natomiast 30-40 latkowie to
głownie konsumenci okazjonalni. Kolejne generacje rozpoczynają pić wino
w późniejszym wieku. Powyższe tendencje potwierdzają także badania
przeprowadzone przez FranceAgriMer wśród ludności powyżej 14 roku życia.
Tabela 28. Regularni i okazjonalni konsumenci wina we Francji w latach 19802005
Rodzaj konsumentów

1980
50,7%

1990
30,2%

2005
20,7%

Konsumenciregularni

M
K
69,2%
36,8%
30,1%
M
K
21,6%
36,6%
80,8%
19,2%
M
K
9,2%
26,6%

M
K
40,3% 17,4%
36,9%
M
K
33,8% 39,7%
67,1%
32,9%
M
K
21,9% 42,9%

M
K
30,1% 12,0%
41,3%
M
K
41,3% 41,3%
62,0%
38,0%
M
K
28,6% 46,6%

Konsumenci
okazjonalni
RAZEM
Nie piją wina

Źródło: France AgriMer, Enquete Viniflor: konsument regularny – pije wino codziennie lub prawie
codziennie, okazjonalny – pije wino 1-2 razy na tydzień lub rzadziej, M-mężczyzna, K- kobieta

1.5.Handel zagraniczny
Wina bordoskie ,burgundzkie i szampany były od dawna przedmiotem eksportu do
wielu krajów. Obecnie eksport stanowi prawie 30 % całej produkcji wina we Francji
i jest istotnym elementem równoważącym rynek. Eksport redukuje nadwyżkę
produkcji wina nad jego krajowym popytem zapewniając bezpieczeństwo
biznesowe sporej części plantatorów i producentów wina.
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W okresie 1990-2011 eksport francuskiego wina zmieniał się w zależności od roku.
W zmianach eksportu wyróżniają się dwa okresy : lata 2000-2005 kiedy eksport
osiągał stosunkowo wysoki poziom w granicach 15 milionów hektolitrów rocznie
oraz okres 2006-2011 charakteryzujący się spadkiem przeciętnego poziomu
eksportu do 14 milionów hektolitrów. W roku 2011 Francja wyeksportowała 14,2
milionów hektolitrów o wartości 7,7 miliarda EUR. W długim okresie pozycja
eksportu Francji na rynku światowym stopniowo maleje. Jeszcze w latach 1980tych
udział wina francuskiego w eksporcie światowym wynosił 21 %, natomiast w roku
2011 spadł do 14 %.
Wykres 28. Eksport wina francuskiego w latach 1990 - 2011 w milionach
hektolitrów
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Wykres 29. Wartość eksportu wina z Francji w latach 2005-2011 w miliardach EUR
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W eksporcie dominuje wino jakościowe . W roku 2011 wyeksportowano 8,5 miliona
hektolitrów
wina jakościowego AOP (Chronione Oznaczenie Pochodzenia)
o wartości 4,2 miliarda EUR a jego udział w całym eksporcie wina francuskiego
wzrósł do prawie 60 %.
Wśród wina jakościowego prym w eksporcie wiedzie wino AOC, którego wolumen
osiąga 3,5 mln hl, a wartość 2,2 mld EUR. Najwięcej wina AOC eksportuje się
z Bordeaux (1,3 mln hl o wartości 1,2 mld EUR) oraz z Burgundii (0,4 mln hl
o wartości 0,38 mld EUR). Eksport szampana wynosi 0,5 mln hl o wartości 1,1 mld
EUR. Pozostałą część eksportu stanowi wino posiadające geograficzne oznaczenie
pochodzenia. Wino eksportowane w butelkach stanowi 80 %, a luzem 20 % całości
eksportu, natomiast wartość eksportu wina butelkowanego, łącznie z winem
musującym, sięga aż 96 % całkowitej wartości eksportu.
Tabela 29. Struktura wartości eksportu wina w latach 2000-2010 w miliardach
EUR oraz cena eksportu litra wina w EUR
Rok/ rodzaj wina/ cena
Wartość całkowita
w tym: wino butelkowane
wino luzem
wino musujące

Wartość w roku w mln EUR
2000
2010
4,4
6,3
3,1
4,1
0,2
0,2
1,1
2,1

Cena za litr w EUR
2010
4,5
0,9
15,6

Źródło: Global wine, Il numeri del vino

Ponad 66 % wolumenu eksportu trafia na rynki krajów Unii Europejskiej, w tym
najwięcej do Niemiec ( 18 %), Wielkiej Brytanii (15 %) Belgii (11%) oraz Holandii
(8 %). W ostatnich latach dynamika wzrostu eksportu do krajów trzecich, do USA
(7 % eksportu), Chin ( 8 % eksportu), Japonii, Kanady i Hong Kongu jest dwukrotnie
wyższa aniżeli do krajów europejskich. Największą dynamiką wzrostu
charakteryzuje się eksport na rynek azjatycki, szczególnie do Chin, które stają się
największym importerem wina z Bordeaux. W roku 2011 po raz pierwszy wartość
eksportu do krajów trzecich przekroczyła 1,6 mld EUR i była większa aniżeli do Unii
Europejskiej [Agreste Conjuncture 2011].
Eksport wina przynosi francuskim winiarzom spore przychody. W okresie 20052011 wartość eksportu wina wzrosła o 27 % i w roku 2011 przekroczyła 7 miliardów
EUR. Wielkość przychodów z eksportu od lat plasuje Francję na pierwszym miejscu
wśród największych eksporterów wina na świecie. Jest to wynikiem korzystnej
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struktury eksportu, w której znaczący udział wina wysokiej jakości oraz szampana
zapewnia wysokie ceny sprzedaży.
Pomimo dużych ilości wina sprzedawanego za granicę i wysokich przychodów
z eksportu udział Francji w światowym rynku wina zmniejsza się. Jest to wynikiem
dwóch zjawisk. Z jednej strony narastająca konkurencja win z Nowego Świata
utrudnia eksport producentom francuskim, którzy z opóźnieniem dostosowują się
do nowych uwarunkowań i standardów coraz bardziej globalnego rynku wina.
Z drugiej strony spadająca konsumpcja krajowa sprzyja powstawaniu nadprodukcji.
W rezultacie wino nie może uzyskiwać wyższych cen, a znaczne jego ilości, nawet
win jakościowych, są przeznaczane do destylacji. W konsekwencji rentowność
upraw winorośli i produkcji wina spada. Wielu mniejszych winiarzy popada
w kłopoty finansowe i wycofuje się z rynku. Uderza to również w krajowy rynek
pracy bowiem sektor winiarski we Francji daje zatrudnienie ponad 300 000 osób.
Wykres 30. Udział Francji w światowym eksporcie wina w latach 1980-2011 w %
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Źródło: OIV

Wysokie koszty produkcji i ceny ziemi oraz stosunkowo małe rozmiary winnic
sprawiają, iż lansowanie marek win francuskich jest utrudnione. Równocześnie
kapitał francuski ucieka za granicę, inwestując w winnice i produkcję wina tam,
gdzie czynniki produkcji (ziemia, siła robocza) są tańsze, głównie w krajach Nowego
Świat - w Chile, Kalifornii, Argentynie, Nowej Zelandii. Zarówno wielkie firmy
francuskie, jak Pernod-Ricard czy LVMH, jak i znane firmy rodzinne z Bordeaux
i Burgundii posiadają winnice w wielu krajach, a także są właścicielami znanych
marek alkoholi [Auriol et al.2004]
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W marcu 2006 roku Unia Europejska i USA rozwiązały w końcu problem nazw
pochodzenia i technik produkcji wina. Z jednej strony ustalenia te są korzystne dla
eksportu wina francuskiego, zwłaszcza na rynek amerykański, z drugiej jednak
znoszą bariery pozataryfowe dla eksportu wina z USA do Europy, co intensyfikuje
konkurencję dla win francuskich.Stany Zjednocznone zobowiązały się nie używać
nazw zastrzeżonych we Francji, takich jak Szampan i Burgund, choć nazwy już
używane, np. Korbel California Champagne mogą nadal być stosowane. W ramach
UE nazwa Champagne była już wcześniej zastrzeżona a wina musujące wytwarzane
w innym kraju , nawet przy pomocy technologii stosowanej w Szampanii, muszą
nazywać się inaczej, np. w Hiszpanii noszą nazwę Cava a we Włoszech – Proseco.
Europa z kolei skłonna jest zaakceptować wina amerykańskie starzone
przyspieszoną metodą dodawania do wina wiórków dębowych. W krajach Unii
Europejskiej starzenie wina musi obywać się w beczkach z dębu, najczęściej
amerykańskiego lub francuskiego. „Wynalazek” winiarzy amerykańskich wypływa
z pragmatyzmu biznesowego. W krajach europejskich wino przebywa w beczkach
kilkanaście miesięcy. Regulują to odpowiednie przepisy- np. w Hiszpanii wino
czerwone może nosić nazwę Reserva jeśli dojrzewa dwa lata, w tym przynajmniej
rok pozostaje w beczkach dębowych, natomiast wino określane mianem Gran
Reserva musi dojrzewać przez 5 lat, w tym co najmniej rok w beczkach a pozostały
czas w butelkach. Niektórzy producenci poddają starzeniu w beczkach także wino
białe. Dojrzewanie wina w beczkach dębowych nadaje mu odpowiedni kolor i smak.
Wyższa jakość wina starzonego pozwala uzyskiwać wyższe ceny. Jest to jednak
związane z zamrożeniem kapitału na dłuższy czas i koniecznością finansowania
bieżącej działalności przy pomocy kredytów i związanych z tym dodatkowych
kosztów. Ponadto odłożenie w czasie realizacji przychodów wiąże się z ryzykiem.
Z jednej strony nigdy nie można być całkowicie pewnym, czy starzone wino osiągnie
wysokią jakość. Na szczęście doświadczeni winiarze potrafią takie ryzyko ograniczyć
do minimum. Znacznie ważniejsze i mniej przewidywalne jest ryzyko rynkowe,
związane z przyszłą koniunkturą rynkową i kształtowaniem się popytu na wino,
w kraju i za granicą. Amerykańska metoda starzenia wina przy pomocy wiórków
dębowych jak mniej kosztowna (wiórki są znacznie tańsze aniżeli beczka) i szybsza.
Cyrkulacja kapitału przebiega szybciej, co zmniejsza jego koszt. Czy uzyskiwane tym
sposobem wino jest gorszej jakości aniżeli wino dojrzewające w beczkach? Winiarze
francuscy czy hiszpańscy są całkowicie przekonani o wyższości win starzonych
w beczkach. Nie jest jednak pewne, czy konsument międzynarodowy jest w stanie
rozróżnić wina starzone odmiennymi metodami. W wyborze wina będzie raczej
kierował się ceną.
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Francja jest także importerem wina. W roku 2011 import wina wyniósł 6,8 milina
hektolitrów ,a jego wartość 618 milionów EUR. Prawie 90 % importu wina pochodzi
z trzech krajów, z Hiszpanii 66 % , z Włoch 14 % i z Portugalii 8 %. W krajach tych
kupuje się wino najtaniej, zwłaszcza wino luzem, którego udział w całości importu
wynosi 80 %. Najniższe ceny posiada wino importowane z Hiszpanii. W 2011r
import wina luzem wyniósł 5,3 mln hl , a wina butelkowanego tylko 1,4 mln hl.
Wykres 31. Import wina do Francji w latach 2000-2011 w mln hl
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Wykres 32. Średnia cena importu do Francji jednego litra wina luzem i
butelkowanego w 2011 roku w EUR/l
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Bilans finansowy handlu winem jest więc dodatni.Nadwyżka w kwocie ponad 7
miliardów EUR zasila krajowy sektor winiarski. Wysoka wartość eksportu
w stosunku do importu wynika z faktu, iż w wysyłanych za granicę winach
francuskich producentów przeważają wina jakościowe, za które uzyskuje się wyższe
ceny, natomiast do Francji sprowadza się duże ilości taniego wina luzem, które
miesza się z innym, niedrogim winem pochodzenia krajowego. Część importu wina
jest reeksportowana przez firmy francuskie, które na zlecenie producentów
zagranicznych wino butelkują i pakują.
1.6 Bilans rynku wina we Francji
Produkcja wina we Francji przewyższa krajową konsumpcję o kilkanaście milionów
hektolitrów rocznie i łącznie z zapasami z ubiegłych lat tworzy stałą nadwyżkę
podaży na rynku.Nadwyżki podaży są permanentnie „zdejmowane” z rynku poprzez
przeznaczanie tysięcy hektolitrów wina do destylacji. Także eksport przyczynia się
do ograniczania nadmiaru wina.
Wykres 33. Bilans rynku wina we Francji w latach 2000 – 2010 w mln hl
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Źródło: obliczenia własne

O bilansie rynku wina stanowi całkowita podaż oraz popyt. Na podaż składa się
produkcja krajowa wina plus import, natomiast popyt całkowity jest sumą
konsumpcji krajowej oraz eksportu. Różnica między podażą i popytem wina
w danym roku wskazuje na nadmiar lub niedobór podaży i określa stan
nierównowagi rynkowej. Na rynku wina we Francji występuje stały nadmiar podaży.
W latach 2000-2010 jego rozmiary wahały się w granicach od około 2 do ponad 15
milionów hektolitrów w zależności od wielkości produkcji i eksportu wina w danym
roku. Permanentny nadmiar wina na rynku wpływa niekorzystnie na rentowność
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sektora winiarskiego,zwłaszcza plantatorów i producentów wina niskiej jakości.
Nierównowaga rynkowa ma niewielki wpływ na wino najwyższej jakości, lecz udział
bordoskich i burgundzkich „wielkich win” w całym rynku krajowym jest nieznaczny.
1.7 Kategorie, klasyfikacja i regulacja win francuskich
Francja posiada jedne z najbardziej rygorystycznych regulacji upraw winorośli
i produkcji wina. Urzędy państwowe nadzorują i kontrolują przestrzegania
przepisów krajowych, regionalnych i europejskich. W celu zapobiegania
fałszerstwom i oszustwom powołany jest specjalny organ śledczy – Repression de
Fraudes . Kontrola jakości wina sprawowana jest przez system AOCKontrolowanych Oznaczeń Pochodzenia. Producenci wina mający prawo oznaczać
swoje wino jako AOC muszą spełniać wiele, regulowanych prawnie, warunków.
System AOC, któremu podlega ponad kilkaset gmin winiarskich we Francji, w tym
60 AOC w regionie Bordeaux, ma być gwarantem wysokiej jakości wina.
Francuski system oznaczeń pochodzenia przyczynił się do produkowania win
doskonałej jakości. Obejmuje on ponad połowę win produkowanych w tym kraju
,które stanową większość ogólnej wartości sprzedaży wina. System francuski
znalazł naśladowców w innych krajach europejskich – we Włoszech jako
Denominazione di Origine Controllata i w Hiszpanii jako Denominacion de Origen
Controlada.
Warto jednak zauważyć, iż system kontroli jakości wina jest inicjowany
i prowadzony przez producentów a nie narzucany z zewnątrz. Przepisy oznaczeń
pochodzenia mają moc prawa i dotyczą wielu elementów produkcji wina. Wszystkie
winogrona muszą pochodzić z winnic zlokalizowanych w granicach terenu objętego
ochroną pochodzenia, a wydajność z hektara musi być kontrolowana
i utrzymywana na niskim poziomie. Dla produkcji wina czerwonego można
wykorzystywać tylko sześć rodzajów winogron, w tym słynne Cabernet Sauvignon
Merlot oraz niewielkie ilości mniej znanych szczepów. Zbiory muszą odbyć się do
określonej daty po osiągnięciu przez winogrona minimalnego poziomu naturalnego
cukru. Wino w ostatecznej postaci może być mieszanką rodzajów winogron,
natomiast butelka musi zawierać wskazanie pochodzenia wina na etykiecie.
W Bordeaux obszar chroniony oznaczeniem pochodzenia AOC Bordeaux wynosi
60 561 hektarów. Przepisy nie ograniczają gęstości nasadzenia winorośl lecz
limitują wydajności - 55 hektolitrów/hektar dla win czerwonych i 65 dla win białych,
określają minimum zawartości cukru naturalnego na poziomie 178 gr/litr i alkoholu
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10,5 % oraz wprowadzają obowiązek przeprowadzania testu jakości wina. Podobne
regulacje dotyczą wszystkich 475 AOC - oznaczeń pochodzenia wina w całej Francji.
Przykładowe wymogi dotyczące prawa do chronionych oznaczeń pochodzenia
wina:
Péssac-Léognan : obszar 1600 ha, rodzaje winogron – Cabernet Sauvignon,
Cabernet Franc, Malbec, Merlot, Carmenere, Petit Verdot dla win czerwonych oraz
Sémillon, Sauvignon Blanc i Muscadelle dla win białych, gęstość uprawy 6 500
winorośli na hektar, podstawowa wydajność 45 hektolitrów z hektara, minimalna
zawartość naturalnego cukru 178 gramów/litr, minimalny poziom alkoholu 10,5 %,
obowiązkowe testy jakości przez komisji certyfikacyjną.
Médoc : obszar 4 500 ha, winogrona – Cabernbet Sauvignon, Cabernat Franc,
Carmenere, Malbec, Merlot, Petit Verdot, gęstość uprawy – 6500 do 10000
krzewów na hektar, wydajność 50 hektolitrów/ hektar, minimalny poziom cukru –
170 gramów/litr, alkoholu- 10 %, obowiązkowe testy certyfikacji jakości.
Mniejsze obszary winnic objęte certyfikatem pochodzenia, takie jak St Julien,
Margaux czy St Estèphe, sa jeszcze bardziej restrykcyjne. Niektóre châteaux stosują
specjalne wymagania dla swoich win tworząc wina flagowe, a pozostałe
umiejscawiają na drugim miejscu.
Wina legitymujące się oznaczeniem pochodzenia muszą być sprawdzane przez
komitet składający się z producentów, handlowców, przedstawiciela INAO Narodowego Instytutu Oznaczeń Pochodzenia i niekiedy niezależnych krytyków.
Testy są przeprowadzane na ślepo i mają zapewniać każdego roku spójność
i zgodność regionalnego charakteru wina . Teoretycznie nawet bardzo dobre wino
może być odrzucone jeśli nie zostanie ocenione jako charakterystyczne dla danego
regionu. Wina oceniane są zazwyczaj przed upływem grudnia w roku zbiorów. Wina
czerwone są wówczas jeszcze bardzo młode. Jeśli wino nie spełni wymagań dla
uzyskania oznaczenia pochodzenia, wówczas jest klasyfikowane jako wino stołowe.
Francuski system chronionych oznaczeń pochodzenia AOC jest skomplikowany.
Jednak wielu producentów wina we Francji uważa, iż system ten pozwala
zachowywać cechy charakterystyczne francuskich win wysokiej jakości, cechy
bezpośrednio wypływające z terroir. To właśnie wyróżnia wina francuskie spośród
zunifikowanych win produkowanych dla masowego klienta w wielu krajach Nowego
Świata. Winiarze z Bordeaux trzymają się ściśle tradycyjnych szczepów winorośli
i nie wprowadzają nowych. Nowe popularne szczepy, takie jak np. Syrah,
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oznaczałyby wejście w bezpośrednią konkurencję z winami z całego świata (np. z
winami australijskimi), konkurencję opartą głównie na cenach a nie nawiązującą do
koncepcji terroir.
Koncepcja terrior
Terroir to określenie typowe dla winiarstwa francuskiego , do którego odwołują się
także niektórzy producenci wina w innych krajach. Słowo terroir w języku
francuskim odnosi się do ziemi , gruntu, przeznaczonej dla działalności rolniczej.
Określenie sentir le terroir (czuć, odczuwać ziemię) oznacza wskazywać (zdradzać)
swoje pochodzenie, wskazywać zalety i wady swojego miejsca pochodzenia.
Wino pochodzące z określonego terroir jest jedyne w swoim rodzaju, jest
niepowtarzalne. O wyjątkowych cechach terroir stanowi zespół czynników,
z których najważniejsze to ziemia , jej rodzaj (kompozycja gleby) i położenie
w terenie( nachylenie terenu oraz położenie w stosunku do słońca ) oraz
mikroklimat ( ilość i okres opadów, wahania temperatury, kierunki wiatrów i
napływu wilgotności z przepływających niedaleko winnic rzek lub pobliskich wód
oceanu).Lecz terroir to nie tylko gleba i klimat, to przede wszystkim człowiek z jego
umiejętnościami i pasją- winiarz uprawiający winnice z zamiłowania i wkładający
swoją miłość i duszę w produkowane wino.
Z każdego terroir otrzymuje się wino o odmiennych, charakterystycznych cechach kolorze, smaku, aromacie, mocy, zdolności do starzenia. Wino pochodzące z dwóch
sąsiednich winnic w Burgundii, obsadzonych tym samym szczepem Pinot Noir, lub
w Bordeuax obsadzonych Cabernet-Sauvignon, nie będzie identyczne, bowiem
działki różnią się np. nieco innym nachyleniem terenu w stosunku do słońca. Słynne
francuskie białe wino Pouilly-Fumé pochodzi z winnic położonych wzdłuż brzegów
Loary gdzie poranne opary rzeki owiewają, odymiają, krzewy i winogrona nadając
im wyjątkowe właściwości. Nawet w ramach tej samej parceli jakość wina może być
różna. Łagodne stoki winnic burgundzkich rozciągające się po prawej stronie wzdłuż
drogi z Dijon do Beaune mają coraz większe nachylenie. Najlepsze wina noszące
nazwę Grand Cru pochodzą z górnych, najlepiej naświetlonych i nasłonecznionych,
części parceli. Wino z dolnej części parceli jest już inne i nie osiąga tak wysokiej
jakości i ceny.

Wino Starego Świata

121

Kategorie wina
We Francji wyróżnia się trzy podstawowe kategorie wina : wino stołowe, wino
z danego obszaru, regionu (Vin de pays) oraz wino jakościowe z oznaczeniem
pochodzenia .
•

Wino stołowe

Wina te mogą stosować nazwę „francuskie wino stołowe”(vin de table francais)
jeśli pochodzą z Francji, z jednego lub różnych regionów. Jeżeli wino jest mieszanką
win z różnych krajów Unii Europejskiej, wówczas nosi nazwę „mieszanka wina
z różnych krajów UE”( mélange de vins de différents pays de la Communoté
Europeénne). Mieszanki z winami spoza UE są niedozwolone. Udział win stołowych
w produkcji całkowitej zmniejsza się, a wina te są często przeznaczane do destylacji.
•

Wino regionalne (Vin de pays)

Kategoria Vin de pays, która została utworzona w 1983 roku, umożliwia zaznaczanie
szczepu winogron na etykiecie choć nie jest dozwolone mieszanie szczepów. Wina
te stanowią około 25 % produkcji globalnej i w dużej części są eksportowane. Jest
to wino stołowe posiadające oznaczenie pochodzenia z danego obszaru. Wino musi
pochodzić z oznaczonego obszaru, którego nazwę nosi i być produkowane zgodnie
z przepisami, takimi jak minimalna wydajność, minimalna zawartość alkoholu, itp.
We Francji jest około 150 win regionalnych podzielonych na trzy kategorie : wino
z oznaczeniem departamentu, danego obszaru lub regionu. Wina te podlegają
kontroli.
•

Wino jakościowe VQDS i AOC

Wina najwyższej jakości należą do win oznaczonych jako AOC lub VDQS. Wina
jakościowe pochodzące z konkretnego regionu mogą posiadać także oznaczenie
VDQRD – Vins de Qualité Provenant de Régions Déterminées (Wina Jakościowe
Pochodzące z Określonych Regionów) .VDQRD jest klasyfikacją europejską wina
jakościowego, odpowiadającą we Francji winom AOC i VDQS, we Włoszech winom
DOC i DOCG, w Hiszpanii winom DO i DOC oraz w Niemczech winom Qualitatswein.
Wino VDQS- Vin Délimité de Qualité Supérieure (Oznaczone Wino Wyższej Jakości)
jest kategorią pośrednią między Vin de pays i winem AOC. Wina należące do tej
kategorii muszą spełniać określone warunki w zakresie produkcji,określone przez
INAO – Institut National des Appellations d’Origine (Krajowy Instytut Oznaczeń
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Pochodzenia), takie jak wyznaczony obszar produkcji, minimalna zawartość
alkoholu, maksymalna wydajność z hektara, określone normy analityczne
i organoleptyczne. Przepisy wymagają aby etykieta takiego wina była zatwierdzana
przez organizację winiarską. Wina te podlegają kontroli.
•

Wino AOC – Appellation d’Origine Controlée( Kontrolowane Oznaczenie
Pochodzenia)

We Francji jest obecnie 475 AOC i z tych winnic pochodzą wszystkie wina
jakościowe, co stanowi ponad 50 % całej produkcji i ponad 75 % przychodów
całkowitych ze sprzedaży wina. Wina AOC pochodzą z ściśle określonej parceli,
tzw.terroir, która spełnia wymogi INAO i jest oficjalnie uznana. Są to wina
z najbardziej prestiżowych winnic, a zasady ich produkowania są bardziej
rygorystyczne aniżeli wina VQDS. Zasady te określają m.in. obszar winnicy
i produkcji, maksymalną wydajność z hektara, minimalny poziom alkoholu,
parametry analityczne, a niekiedy także warunki starzenia wina. Wszystkie wina
AOC poddawane są analizie i kontroli i oraz są oficjalnie uznawane przez INAO.
System AOC – Kontrolowanego Oznaczenia Pochodzenia
We francuskim systemie AOC szczep wina nie jest traktowany jako atrybut jakości.
Wiele win francuskich jest produkowanych z mieszanek szczepów. Np. czerwone
wina z Bordeaux są wytwarzane z mieszanek Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet
Franc i innych szczepów. W Burgundii wykorzystuje się Pinot Noir i Gamey. Ten
ostatni szczep jest tradycyjnym szczepem w produkcji wina w regionie Beaujolais.
Jedynie w Alzacji wina są wytwarzane i oznaczane jednym szczepem winogron,
takim jak Gewurtztraminer, Sylvaner czy Riesling.
W wielu AOC wyznaczane są ograniczenia wydajności winogron z hektara. Ma to
być gwarantem jakości wina. Panuje powszechne przekonanie, że mniejsza ilość
winogron na krzakach zwiększa zawartość cukru winogron co przyczynia się do
bardziej intensywnego zapachu wina i większej zawartości alkoholu. Ponadto
twierdzi się, że bardziej uboga gleba rodzi lepszej jakości winogrona. Niestety
w okresach kryzysowych niektórzy winiarze przekraczają dozwolone limity w celu
zwiększenia produkcji wina.
Limity dla AOC Bordeuax wynoszą od 45 do 55 hl/ha niesfermentowanego soku dla
wina czerwonego i do 65 hl/ha dla wina białego. Dla win z innych regionów Francji
narodowy organ Viniflhor wyznaczył limity 80 hl/ha dla regionalnych win niższej
jakości (vins de pays) i 90 hl/ha dla win stołowych. Wyjątek stanowi region
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Charentes gdzie limit wynosi 130 hl/ha . Winogrona z tego regionu są prawie
w całości wykorzystywane do procesów destylacji przy produkcji koniaku, które
wymagają większych ilości surowca. Oczywiście niska wydajność winogron
z hektara nie jest warunkiem bezwzględnym dla osiągania wysokiej jakości i cen
wina. Na przestrzeni dekad przeciętna wydajność winnic regionu Bordeaux rosła
z około 30 hl/ha w latach 1950tych do 40 hl/ha w latach 1960tych i do 58 hl/ha
w okresie 1995-1999. W tym czasie oceny jakości win z Bordeaux utrzymywały się
na wysokim poziomie. Także ceny wina były wysokie.
W 1974 roku INAO wprowadził korektę przepisów, zgodnie z którą wyznaczone
limity są tylko wskaźnikiem, od którego producenci mogą odchylać się do 40 %.
Wyznaczony, górny limit wydajności (plafond limite de classement) jest co roku
przedmiotem negocjacji producentów z INAO. Zwłaszcza w okresach dobrych
zbiorów producenci postulują o zwiększenie limitu i najczęściej je otrzymują.
Faktyczne wydajności winnic są często znacznie wyższe od wyznaczonych limitów
lecz nieprzestrzeganie przepisów grozi degradacją klasyfikacji do poziomu wina
stołowego i oznacza ogromne straty dla producenta.
Wyznaczanie limitu odbywa się na około 10 tygodni po zbiorach, co daje
producentom i handlowcom czas na dostosowanie się do warunków rynkowych.
Zdarza się, iż producenci otrzymują zezwolenie na duże odstępstwo w górę od
limitu, tak jak to miało np. miejsce w 1999 roku dla zbiorów w Burgundii.
Wyprodukowane ilości wina są wówczas bardzo duże. Powstałe nadwyżki wina
można upłynnić w trojaki sposób. Pierwszy, polega na składowaniu wina w tzw.
sekretnej piwnicy (cave sectète) i uzyskaniu pozwolenia na sprzedaż. Drugi sposób
polega na zaklasyfikowaniu nadwyżki wina do niższej kategorii a trzeci to oczywiście
przeznaczenie wina do destylacji, co skutkuje znacząco niższymi cenami
i przychodami producenta. INAO kontroluje jednak szczegółowo i często realizację
przepisów i rzadko zezwala na odstępstwa. W warunkach nadprodukcji działania
zmierzają raczej do ograniczania podaży i podnoszenia jakości wina.
Francuskie wina najlepszej jakości, oznaczane jako AOC, posiadają także swoje
marki, zastrzeżone nazwy umieszczane na etykiecie butelki wina. Wiele słynnych
win z Bordeaux występuje pod marką château, czyli danego miejsca winnicy
i produkcji wina. W Burgundii używa się tradycyjnej nazwy i marki – clos, np.,Clos
de Lambrey, Clos Veaugeaut.
Francuski system AOC jest na tyle skomplikowany, że obecnie stanowi przeszkodę
w ekspansji win francuskich na rynki zagraniczne, gdzie konsumenci mają ogromne
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trudności w rozpoznawaniu oznaczeń AOC i kojarzeniu ich z jakością wina.
W rezultacie udział win francuskich w światowym eksporcie wina maleje, co
stwarza poważne problemy związane z nadprodukcją wina we Francji, presją na
obniżkę cen i spadkiem rentowności produkcji wina.
INAO- Krajowy Instytut Oznaczeń Pochodzenia wina
Kontrolowanie pochodzenia wina ma swoje początki w 1935 roku, kiedy powstał
INAO – Institut National des Appelletions d’Origine (Krajowy Instytut Oznaczeń
Pochodzenia). Było to reakcją na liczne fałszerstwa wina. Chodziło o ochronę
producentów przed fałszerzami, którzy sprzedawali wino pod nazwą nie swojej
winnicy. Sposób ochrony jest dość prosty – ściśle wyznaczony teren pochodzenia
wina i wspólne zasady produkcji. Ustalenia te muszą następnie być zatwierdzone na
szczeblu krajowym przez INAO i przekazane do Ministra Rolnictwa, który wydaje
odpowiedni dekret. Tak więc inicjatywa prywatna staje się ogólnym prawem. Jest
to wyjątek w prawie międzynarodowym. INAO jest mieszanką prawa publicznego
i prywatnego. Jest to niewątpliwie francuska specyfika.
INAO utworzono dla ochrony najlepszych terroirs, lecz obecnie funkcja tej
organizacji zmieniła się. Wraz z załamaniem się pozycji wina stołowego
i umocnieniem znaczenia AOC wielu winiarzy usiłuje włączyć swoje winnice i wino
do tej klasy wywierając formalne i nieformalne naciski na INAO. Gwarancja
pochodzenia wina oznaczona na etykiecie stała się symbolem jakości i przepustką
na rynki wina. Okazuje się, że po uzyskaniu AOC, takie czynniki w produkcji wina jak
wiedza, respektowanie filozofii terroir stają się mniej ważne aniżeli ocena
sensoryczna. Kontrola to głównie etykietowanie, analiza próbek i degustacja,
wykonywane pod dyktando miejscowego oddziału INAO. Właściwie niewiele
miejsca pozostaje na indywidualizm winiarza i innowacyjne rozwiązania.
Rozpoznanie przez konsumenta wszystkich 475 AOC jest niemożliwe. Nawet tak
wytrawny konsultant jak Michel Roland, doradzający winiarzom z Napa Valley
i w Argentynie przyznaje, iż nie jest w stanie znać wszystkich win posiadających
oznaczenie pochodzenia. Można nawet mówić o inflacji AOC, co w konsekwencji
zmusiło francuskie Ministerstwo Rolnictwa do zaostrzenia regulacji przyznających
nowe świadectwa pochodzenia. Otrzymanie AOC powinno, zdaniem producentów,
umożliwić im lepszą pozycję na rynku, większą sprzedaż i dochody. Przekonanie to
ma oczywiście uzasadnienie dla okresów dobrej koniunktury, natomiast dłuższy
spadek popytu nieuchronnie prowadzi do nadprodukcji.

Wino Starego Świata

125

W 2006 roku INAO podjął decyzję o podziale win AOC na dwie kategorie. Przepisy
dotyczące najlepszych AOC nie zostały zmienione, natomiast w odniesieniu do
drugiej grupy postanowiono stosować bardziej elastyczne zasady produkcji wina
i marketingu, takie jak np. umożliwienie stosowania wiórków dębowych w procesie
produkcji, oznaczanie na etykiecie rodzaju szczepu winogron czy rodzaju
świadectwa pochodzenia. Zmiany te mają ułatwiać konsumentowi wybór wina.
Pomimo tego regulacje rynku wina we Francji dokonywane przez INAO są
traktowane przez handlowców jako istotne utrudnienia w zdobywaniu rynków
zbytu.
Systemowi temu przeciwstawia się często liberalne funkcjonowanie rynku
winiarskiego w krajach Nowego Świata, szczególnie w Australii, gdzie winiarze
mogą swobodnie mieszać rodzaje winogron pochodzące z różnych winnic
i obszarów kraju po to , aby utrzymywać stałą jakość wina każdego roku. W ten
sposób wytwarza się wino dla nowych konsumentów, wino odpowiednio
opakowane oraz „podane” przy pomocy marketingu na rynki rożnych krajów.
Stosując wydajne technologie produkcji (winifikację w niskich temperaturach, co
m.im. pozwala wydobywać bukiet zapachów) i odpowiednie szczepy winogron,
a w uprawie winorośli nawadnianie i mechanizację, producenci osiągają niskie
koszty produkcji. Dużo inwestuje się w lansowanie marki. Należy jednak pamiętać,
iż ponad połowa eksportowanych win australijskich to wina sprzedawane po
cenach miedzy 1,50 a 3 EUR. Nie są to wina konkurencyjne dla jakościowych win
z Bordeaux czy Burgundii, są jednak silną konkurencją dla ogromnej masy
francuskiego wina niższych kategorii, zwłaszcza wina regionalnego i stołowego.
Warto jednak zaznaczyć, iż winiarze z Nowego Świata potrafią wytwarzać wina
najwyższej jakości, oferując je w ograniczonych ilościach w najlepszych
restauracjach na świecie , jak np. jedno z najlepszych win australijskich Penfolds
Grange .
Wino stołowe nie podlega regulacjom INAO i każdy handlowiec może próbować
wprowadzać na rynek nowe marki i podobnie jak robią to amerykanie z firmy Gallo
czy Australijczycy z Jacob’s Creek kupować wino w całej Francji, a także w innych
krajach Unii Europejskiej i tworzyć mieszanki, nawet z win różnych roczników
( podawanie roku produkcji wina stołowego nie jest obowiązkowe). Sukces
handlowy win australijskich polega m.in. na produkowaniu wina z mieszanek
winogron na skalę przemysłową. Nie jest to zjawisko nieznane we Francji. W latach
1950tych produkowano na szeroką skalę popularne wino Magnat Villege, które
było mieszanką wina z Południa Francji oraz z Algierii. Wraz z zakończeniem
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importu z Algierii w 1965 roku wino stołowe nie nadawało się do picia, a handlowcy
upłynniali je w dużych sieciach dyskontowych.
INAO reguluje kształt kieliszka do degustacji wina
Jako cekawostkę można wskazać mniej poważne działania, jakimi zajmuje się INAO.
W 1970 roku zatwierdziła normę NF V 09-110 definiującą kształt i wymiary kieliszka
do degustacji wina. W tamtym okresie każdy region posiadał swoje kieliszki do
degustacji: kieliszek balonowaty w Burgundii, mały, otwarty kieliszek balonowaty w
Beaujolais, itp. Jedynym standardem był srebrny próbnik wina, który specjaliści
degustatorzy nosili zawsze ze sobą. Próbnik pozwalał ocenić bukiet zapachowy wina
a także jego czystość. Niestety, ze względu na kształt próbnika, zapachy wina
rozchodziły się w powietrzu. Georges Vedel, odpowiedzialny za INAO w Burgundii,
zaproponował zastąpienie we wszystkich regionach próbnika przez kieliszek.
W 1968 roku zlecił grupie badaczy opracowanie uniwersalnego kieliszka, którego
model został opatentowany w 1970 r. Upłynęło kilkanaście lat zanim nowy kieliszek
przyjął się jako standard.
Opis produktu
Przepisy regulują nie tylko uprawę winorośli i produkcję wina, lecz także opis
produktu, czyli konieczne oznaczenia jakie muszą znajdować się na butelce
wina.Informacje zamiszczane na etykietach butelki wina można podzielić na
obowiązkowe i dobrowolne. Informacje obowiązkowe wynikają z przepisów
krajowych lub unijnych , w przypadku wina wyprodukowanego w kraju należącym
do Unii Europejskiej.
Przykładem mogą być obowiązkowe i dobrowolne informacje umieszczane na
butelce wina z Bordeaux :
•
−

−
−
−

Informacje obowiązkowe
AOC Appellationd‘Origine Conrôlée , co oznacza iż winogrona wykorzystane
do produkcji wina pochodzą z zaznaczonego obszaru, a wino spełnia
wszelkie wymogi produkcyjne wyznaczone przez producentów z tego
obszaru. Np. AOC Saint- Emilion, AOC Pomerol, AOC Médoc, AOC Margaux,
AOC Graves, AOC Fronsac, AOC Sauternes , itd.
Ilość wina zawartego w butelce. Standardowo jest to 750 mililitrów, choć są
również butelki o innej zawartości.
Dokładną zawartość (procent) alkoholu
Numer kontrolny lub numer identyfikacji serii
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Mis en bouteille à la propriété, wskazuje iiż wino zostało butelkowane
u właściciela winnicy.
Kraj pochodzenia musi być wskazany dla wina przeznaczonego na eksport
Od roku 2000 umieszcza się także napis Vin de Bordeaux lub Grand Vi
Vin de
Bordeaux w celu wskazania, iż jest to wino wysokiej jakości.
Informacje dobrowolne :
Nazwa producenta
Rok zbioru , wskazuje że wszystkie winogrona były zebrane w danym roku.
Forma graficzna , która często zawiera obrazek Château.
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Francuskie wina AOC zawierają na etykietach zbyt wiele informacji wymaganych
przepisami, które są niezrozumiale dla większości konsumentów, zwłaszcza
zagranicznych. Im wyższa jakość i rzadkość wina, tym więcej informacji na etykiecie.
W odróżnieniu od win francuskich, wina z Nowego Świata zawierają niewiele
informacji – są proste i czytelne dla konsumenta, natomiast akcent jest położony na
markę i jej znak graficzny.
1.8 Sprzedaż wina
Najważniejsze znaczenie w sprzedaży wina we Francji mają dwa sektory
gospodarcze. Pierwszym jest handel detaliczny, gdzie najwięcej wina sprzedają
duże sieci handlowe oraz specjalistyczne sklepy winiarskie. Wzrasta również
znaczenie sklepów internetowych. Drugim, ważnym sprzedawcą wina jest sektor
HRK – hoteli, restauracji , kawiarni i barów.
Sprzedaż wina w sklepach detalicznych
Najważniejszym dystrybutorem wina we Francji są sklepy. Dominującą rolę
odgrywają duże sieci handlowe i supermarkety, których udział w całej sprzedaży
detalicznej wina wzrasta z 62 % w 2005 roku do 65 % w 2011 roku. Odbywa się to
kosztem małych sklepów oraz winiarskich sklepów specjalistycznych. Ilość wina
sprzedawanego co roku w dużych sieciach handlowych i supermarketach oscyluje
w granicach 9,4-9,5 milionów hektolitrów a wartość sprzedaży pomiędzy 3,1-3,4
miliarda EUR. Średnia cena litra wina kupowanego w detalu wzrosła nieznacznie,
z 2,86 EUR w 2005r. do 3,06 EUR w roku 2009. W winiarskich sklepach
specjalistycznych średnia cena jest wyższa i wynosi około 4,5 EUR/l.
Francuskie gospodarstwo domowe wydaje na kupno wina w sieci sklepów
detalicznych średnio ponad 130 EUR, kupując przeciętnie około 38 l wina w roku.
Udział dużych sieci i supermarketów w całej sprzedaży detalicznej wina
jakościowego VQPRD wynosi ponad 61 % , wina regionalnego około 65 %, a udział
w sprzedaży wina stołowego utrzymuje się na poziomie 72 % [FranceAgriMer].
Zmiany w strukturze sprzedaży wina są następstwem zmian popytu konsumenta
francuskiego, który preferuje coraz bardziej wina o wyższej jakości i sprawdzonym
pochodzeniu, pomimo iż ich ceny są wyższe aniżeli win stołowych. Udział win
stołowych w całości sprzedaży drastycznie maleje, zarówno w wolumenie jaki
wartości, z 26,5 % w 2001 r. do 8 % w roku 2009. Równocześnie wzrasta sprzedaż
win regionalnych, posiadających oznaczenie pochodzenia i charakteryzujących się
wyższą jakością od win stołowych i stosunkowo niskimi cenami. W latach 2001-
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2009 wielkość sprzedaży wina regionalnego wzrosła o 0,7 miliona hektolitrów
(o ponad 70 %), natomiast wartość sprzedaży zwiększyła się o 251 milionów EUR,
czyli również o około 70 %. Udział win jakościowych jest największy i stanowi 53 %
całego wolumenu oraz 73 % przychodów ze sprzedaży wina i utrzymuje się na
względnie stałym poziomie
W sprzedaży dominują wina czerwone, stanowiące średnio 73 % całości, zarówno
w wolumenie jaki i wartości. Udział win białych wynosi około 15 %, a różowych 12
%. Francuzi kupują przede wszystkim wino produkcji krajowej.Wina zagraniczne
maja znaczenia marginalne. Ich udział w sprzedaży wina w sieciach handlowych
i supermarketach wynosi zaledwie 1,5 % i nie ulega zmianie.
Wielkie sieci handlowe we Francji organizują dwa razy do roku, wiosną i jesienią,
targi wina. Konsumenci mają wówczas do dyspozycji dużą ofertę win francuskich po
korzystnych cenach. Eksperci doradzają kupującym jakie wina warto kupić biorąc
pod uwagę relacje ceny do jakości. Sieci handlowe, takie jak Casino, Auchan,
Leclerc, Hyper U, Intermarché, osiągają w czasie trwania targów bardzo duże
przychody ze sprzedaży wina. Np. sieć Hyper U realizuje tylko podczas targów
wiosennych przychody rzędu 12 milionów EUR. Na targach wiosennych oferta jest
mniej zróżnicowana w porównaniu do targów jesiennych. Mniejsza jest oferta win
z Bordeaux, natomiast znacznie bogatsza jest paleta win „ na lato”, tzn. win białych
i różowych. Często są to wina przeznaczone do szybkiej konsumpcji, mniej do
uzupełniania domowej piwniczki. Dla sieci handlowych targi są także okazją do
upłynnienia niesprzedanych w zimie zapasów wina. Są to więc swoistego rodzaju
wyprzedaże wina, które niekoniecznie stanowią dobrą okazję dla konsumenta.
Ceny win oferowanych na targach sieci Auchan w dniach 12-22 marca 2012 wahały
się w przedziale od 4 do 18 EUR. Wprawdzie na targach, zwłaszcza jesiennych,
można kupić wina grands crus z Bordeaux ,których ceny są odpowiednio wysokie,
to jednak ceny połowy win z głównej oferty ,składającej się z w 200-500 win,
oscylują wokół 6 EUR.
We Francji coraz większą popularnością cieszy się dystrybucja wina przez Internet.
Przybywa sklepów internetowych gdzie swoje oferty umieszczają wytwórcy,
spółdzielnie winiarskie, handlowcy, hurtownicy oraz importerzy. Jednym
z największych sklepów internetowych jest châteauonline.fr , który oferuje ponad
2000 win w trzech przedziałach cenowych – do 10 , od 10 do 30 i ponad 30 EUR –
realizując wysyłkę przez całą dobę.
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Inną formą sprzedaży są specjalistyczne sklepy winiarskie. Największą sieć pond 400
sklepów w całej Francji posiada firma Nicolas, założona w XIX wieku. Obecnie
sklepy wchodzą w skład dużej grupy handlowej Castel. Sklepy z winem Nicolas
działają także w Anglii, Belgii oraz w Niemczech. Inną , znacznie mniejszą siecią
sklepów winiarskich, działającą głównie w regionie paryskim, jest Repaires de
Bacchus.
Wykres 34. Struktura sprzedaży detalicznej wina we Francji w latach 2005-2009

2005

2009
duże sieci
handlowe i
supermarkety

1%
16%

1%
15%

sklepy
dyskontowe
20%

21%

sklepy
specjalistyczne

62%

64%

inne sklepy
Źródło: FranceAgriMer

Wykres 35. Kanały komercjalizacji wina producentów indywidualnych we Francji
w 2010 roku
3%

4%

1%
Sprzedaż pośrednikom-kupcom lub
grupom producenckim
Sprzedaż bezpośrednia konsumentom

28%

Sprzedaż do dużych sieci handlowych
64%

Sprzedaż do sklepów
inne

Źródło: Agreste Premium, 2011
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Tabela 30. Sprzedaż wina w dużych sieciach handlowych i w supermarketach we
Francji w latach 2001-2009
Rodzaj wina
krajowego
STOŁOWE, w tym
- czerwone
- białe
- różowe

2001

2009

mln hl
2,6 (26,5%)
1,9
0,4
0,3

mln EUR
373 (12%)
275
58
40

mln hl
1,7 (18%)
1,0
0,4
0,3

mln EUR
278 ( 8 %)
158
63
57

REGIONALNE, w tym
- czerwone
- białe
- różowe

1,9 (19%)
1,2
0,1
0,6

357 (11,4%)
207
30
120

2,6 (27,4%)
1,3
0,3
1,0

608 (17,6%)
208
105
222

JAKOŚCIOWE VQPRD
- czerwone
- białe
- różowe

5,2 (53%)
3,6
1,0
0,6

2 339 (75%)
1 615
458
265

5,0 (53%)
3,1
0,9
1,0

2 490 (73%)
1 545
523
421

WINA ZAGRANICZNE

0,15 (1,5%)

50 (1,6%)

0,16 (1,6%)

51 (1,4%)

RAZEM

9,8 (100%)

3 119(100%)
(100%)

9,5 (100%)

3 427(100%)
(100%)

Źródło: FranceAgriMer

Sprzedaż wina w sektorze HRK – hotele, restauracje, kawiarnie
Kultura i tradycja gastronomiczna Francji jest nierozerwalnie związana z winem,
które konsumuje się nie tylko w domu, lecz także w setkach tysięcy restauracji,
barów i kantyn. Sektor restauracyjny jest ważnym składnikiem popytu na wino
w całym kraju. Sektor HRK składa się z restauracji klasycznych , restauracji
hotelowych, piwiarni, barów i kafeterii a także restauracji pracowniczych
w przedsiębiorstwach i instytucjach administracyjnych, restauracji i kantyn
w szkołach , na uniwersytetach oraz w szpitalach. We Francji jest około 175 000
podmiotów sektora HKR, w tym ponad 30 000 kawiarni, ponad 30 000 restauracji
hotelowych oraz około 115 000 restauracji tradycyjnych. W roku 2010 sektor ten
osiągnął obroty pond 59 miliardów EUR (kawiarnie-5,9 mld, restauracja hotelowe
prawie 19 mld , restauracje tradycyjne 35 mld EUR).
Agencja marketingowa TNS SECOBIP przeprowadziła w 2006 szerokie badania
dotyczące konsumpcji wina we francuskim sektorze restauracyjnym. Badanami
objęto 114 tysięcy podmiotów sektora restauracyjnego, które rocznie wydają około
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5 miliardów rożnego rodzaju posiłków. Podobne badania zrealizowała w 2010 roku
firma CDH Expert.
Ponad 88 % zakupów wina w sektorze realizują restauracje tradycyjne.
W restauracjach wino stanowi średnio 17 % wartości zakupów. Jest to druga
pozycja po zakupach świeżych surowców (25 %) i mrożonek (12%). Jedna
restauracja kupuje średnio 1740 litrów wina rocznie wydając na ten cel około 7000
EUR, co daje średnią cenę zakupu 3,9 EUR za litr. 54 % zakupów stanowi wino
jakościowe,32 % wino stołowe i 14 % regionalne.Ponad 58 % wina kupowanego
przez restauracje stanowi wino czerwone, 24 % białe i około 18 % różowe.
Najwięcej wina kupują restauracje w regionie Paryża i Bordeaux , gdzie 72 %
restauracji kupuje wino regularnie. Najmniej wina kupują restauracje
w Langwedocji. Ponad 60 % restauracji kupuje wino bezpośrednio od dostawców
(winnice, spółdzielnie winiarskie, handlowcy).Duże restauracje i ich sieci dążą do
koncentrowania zakupów u jednego, ogólnego dostawcy, niekoniecznie związanego
bezpośrednio z produkcją wina.
Największy udział rynkowy w sektorze HKR maja wina z regionu Bordeaux (12,2 % ),
Prowansji (10,2%), Doliny Rodanu (9,4%), Loary (8,9%), Szampanii (8,9%) oraz
Burgundii (8,7%). Udział rynkowy win zagranicznych jest niewielki i w 2010 roku
wynosił niecałe 3% [Etudes FranceAgriMer 2010].
Odnotowuje się wzrost sprzedaży wina na kieliszki, spada natomiast sprzedaż wina
w karafce i w całej butelce. Jest to m.in. związane ze spadkiem konsumpcji wina we
Francji i zmianą struktury konsumpcji wina – coraz więcej osób pije wino
okazjonalnie i w mniejszych ilościach.
1.9 Struktura własnościowa francuskiego sektora winiarstwa
Zdecydowana większość producentów wina to małe firmy rodzinne oraz większe
przedsiębiorstwa spółdzielcze. Koncentracja kapitału widoczna jest szczególnie
w produkcji win wysokiej jakości, gdzie duże firmy, często notowane na giełdzie,
odgrywają istotna rolę także w dystrybucji wina na cały świat. Przedsiębiorstwa
międzynarodowe przejmują winnice w renomowanych regionach Bordeaux oraz
Burgundii i drogą intensywnego marketingu kreują marki wina przyjazne
konsumentom na całym świecie. Na rynku krajowym dużą rolę odgrywają
spółdzielnie winiarskie, które zrzeszają tysiące indywidualnych plantatorów.
Spółdzielczość jest kolejną, ważną formą koncentracji kapitału na francuskim rynku
wina.
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1.10 Największe francuskie firmy w sektorze winiarskim
Największe firmy na rynku wina angażują kapitały w winnice i produkcję wina
wysokiej jakości. Szukają także korzystnych ekonomicznie inwestycji w przemysł
winiarski na całym świecie. We Francji możliwości ekspansji w regionach wysokiej
jakości wina są ograniczone przez sztywne przepisy, chroniące obszary winnic i ich
właścicieli. Dlatego coraz więcej francuskich firm winiarskich inwestuje w innych
krajach, tam gdzie tereny nadające się pod uprawę winorośli są dostępne
i stosunkowo tanie i gdzie nie ma sztywnych regulacji administracyjnych. Główne
kierunki ekspansji to kraje Nowego Świata - Argentyna, Chile, Urugwaj, USA,
Australia, Afryka Południowa. Jeden z francuskich producentów wina swoje
inwestycje w Chile wyjaśnia tym, iż we Francji system podatkowy ogranicza
możliwości rozwoju biznesu rodzinnego, jakim w większości są tysiące francuskich
winnic. Ceny ziemi i podatki zachęcają winiarzy francuskich do zakładania winnic
tam , gdzie nie ma takich ograniczeń administracyjnych a także skomplikowanego
systemu AOC.
Francuscy producenci wina zakładają lub przejmują winnice w innych krajach i tam
przenoszą wiedzę i doświadczenie w produkowaniu wina. Charakterystycznym
przykładem są inwestycje rodziny Rotschildów, właścicieli Château MoutonRothschild, w Kalifornii, która we współpracy z Robertem Mondavim przyczyniła się
pod koniec lat 1970tych do rozwoju wysokiej jakości wina w stylu Bordeuax w tym
regionie. Także w Chile Rotschildowie prowadzą winnice i wytwarzają wino
wysokiej jakości – Viña Concha y Toro czy Los Vascos. Inne wielkie firmy, takie jak
notowane na giełdzie paryskiej LVMH i Pernod- Ricard a także Grupa Castel,
inwestują w winnice i produkcję wina na całym świecie.
Do największych, francuskich firm działających w branży winiarskiej na skalę
światową należą Grupa LVMH, Pernod –Ricard oraz Grupa Castel.
Grupa LVMH – Moët Hennessy- Louis Vuitton posiada prawa do 60 luksusowych
marek wina i wyrobów spirytusowych, mody i wyrobów skórzanych, kosmetyków
i perfum, zegarków, itp. Wśród produktów winiarskich dominują najbardziej
prestiżowe i drogie szampany, takie jak Dom Pérignon, Voeuve Cliquet, MoëtChandon, a flagowym produktem spirytusowym jest koniak Hennessy. Najbardziej
znaną marką firmy w zakresie wina jest bordoskie Château d’Yquem . Wyroby
skórzane to przede wszystkim ekskluzywne torebki damskie Louis Vuitton a wśród
kosmetyków perfumy Diora. W 2011 roku przychody firmy osiągnęły ponad 23
miliardy EUR a zysk przekroczył 3 miliardy EUR. Sprzedaż wyrobów spirytusowych
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i wina przeniosła ponad 3,5 miliarda przychodów i 1,1 miliarda EUR zysku. W roku
2010 sprzedano 55,2 miliony butelek szampana i 59,8 milionów butelek koniaku.
W sektor winiarski i spirytusowy zainwestowano 94 miliony EUR. Produkty
winiarskie sprzedawane są na całym świecie, przy czym największe przychody firma
uzyskuje z rynków europejskich 33 % , z rynku USA 23 % oraz z rynku japońskiego
9 % i innych krajów azjatyckich 25 %.
Pernod- Ricard, czwarta winiarska grupa na świecie, działa na pięciu strategicznych
rynkach- w Australii, Nowej Zelandii, Hiszpanii, Argentynie i Francji. W Australii
firma produkuje wino sprzedawane pod marką Jackob’s Creek z Orlando Wyndham
, które okazało się dużym sukcesem handlowym. Jego sprzedaż rośnie o ponad 10
% rocznie, a w latach 2010-2011 sprzedano 6,8 milionów skrzynek wina .Inne
flagowe marki wina to Campo Viejo (Rioja- Hiszpania), Graffigne (Argentyna) ,
szampany Mumm i Perrier-Jouët, wina musujące Café de Paris, Mumm Napa,
Carrington oraz aperitiwy Ambassaduer i Dubonnet. W roku 2011 przychody ze
sprzedaży wyniosły 7,6 miliarda a zysk operacyjny 1,9 miliarda EUR. Głównymi
napojami alkoholowymi firmy Pernod-Ricard są jednak whiskies (Chivas Regal, The
Glenlivet) wódki (Absolut, Wyborowa, Żubrówka, Luksusowa) rum (Havana Club),
koniaki (Martell) i likiery (Malibu, Kahlua)
Grupa Castel to przedsiębiorstwo rodzinne założone w 1949 roku. Grupa jest
właścicielem winnic w regionie Bordeaux, Prowansji, Langwedocji , Doliny Loary,
Burgundii i Doliny Rodanu. W sumie obszar winnic we Francji wynosi 1400
hektarów. Castel posiadają także 1600 ha winnic w Afryce, w Tunezji i Maroko.
W Maroko winnice w Meknes i Boulaouane należące do Castel przekraczającą 1000
hektarów.Firma wchodzi również do Chin tworząc przedsięwzięcia winiarskie joint
venture z przedsiębiorstwami chińskimi. Rocznie sprzedaż wina przekracza 450
milionów butelek. 80 % wina jest sprzedawane we Francji a 20 % za granicą. We
Francji firma sprzedaje wino w przejętej , największej sieci specjalistycznych
sklepów winiarskich Nicolas.Grupa Castel jest właścicielem 21 posiadłości
winiarskich (châteuax) w Bordeaux i Prowansji i komercializuje we Francji oraz za
granicą kilka marek wina, takich jak Famille Castel, Malesan, Baron de Listac, Vieux
Pape, Patriarche i inne.
Inwestycje zagraniczne w winnice we Francji
Kapitał zagraniczny napływa do francuskiego sektora winiarskiego z umiarem
i w sposób selektywny. Inwestycje koncentrują się głównie w regionie Bordeaux
oraz Burgundii, czyli w obszarach produkcji wina jakościowego AOC. Większe
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zakupy winnic i winiarni przez inwestorów zagranicznych są ograniczane barierą
cenową. Grunty położone w regionach produkcji wina wysokiej jakości są bardzo
drogie.Ponadto, uprawę winnicy i produkowanie wina należy powierzyć
specjalistom, których wynagrodzenie jest wysokie.
W ostatnich latach wzrasta popyt na wino francuskie w Chinach oraz w Japonii.
Bogacący się Chińczycy warstwy średniej upodobali sobie wino z Francji, zwłaszcza
z Bordeaux.Korzystne perspektywy rozwoju popytu skłaniają Chińskich inwestorów
do kupowania winnic we Francji, produkowania wina i eksportowania go
bezpośrednio do Chin. Jest to bardzo lukratywny biznes. Chińczycy, podobnie jak
Japończycy, kupują winnice głównie dla ich wartości jako marki wysokiej jakości
wina, którą komercjalizują w swoich krajach uzyskując dzesięcokrotne przebicie
cenowe.
Na razie inwestycje chińskie są stosunkowo niewielkie, rzędu kilku milionów euro.
Można jednak spodziewać się, iż niedługo pojawi się inwestor z dużymi pieniędzmi ,
gdyż kupno grand cru to wydatek powyżej 100 milionów EUR. Od 2008 roku
Chińczycy kupili 30 posiadłości winiarskich w Bordeaux objętych oznaczeniem
Bordeaux Supérieur oraz Côte de Bordeaux, gdzie w regionie Saint-Emilion ceny
hektara winnicy wahają się od 15 000 do 200 000 EUR , natomiast w Margaux
osiągają ponad 1 milion EUR za hektar. Ostatnio Chińska firma hazardowa z Makao
kupiła za 8 milionów EUR XII wieczny zamek z winnicą w Gevrey Chamberin
w Burgundii. Eksperci francuscy uważają, iż, podobnie jak w regionie Bordeaux, są
to pierwsze oznaki fali kolejnych inwestycji chińskich w renomowane posiadłości
winiarskie we Francji [Le Nouvel Observateur,24.08,2012].
Z kolei Japończycy kupili Château Lagrange w regionie Saint Julien płacąc 1,1 mln
EUR za hektar, a 45 posiadłości winiarskich w Bordeaux jest własnością inwestorów
belgijskich. Oczywiście są to, podobnie jak 30 posiadłości chińskich, wielkości
marginalne, zważywszy iż w całym Bordeaux jest ich około dziewięć tysięcy.
Inwestycje zagraniczne w najlepsze winnice francuskie wywołują mieszane reakcje
społeczne i polityczne. Z jednej strony organizacje winiarskie podkreślają, iż
inwestycje chińskie są najlepszym ambasadorem wina bordoskiego na ogromnym
i dynamicznie rosnącym rynku chińskim. Lepiej, że Chińczycy inwestują we Francji,
a nie kupują winnice w USA, Ameryce Południowej czy w Australii. Działalność
gospodarcza pozostaje we Francji ,a i tak winnic nie można przenieść w inne
miejsce. Równocześnie nacjonaliści z partii Frontu Narodowego apelują, aby nie
wyprzedawać narodowych skarbów, jakimi są najlepsze francuskie winnice i wina.
Tak więc wino staje się nie po raz pierwszy przedmiotem sporów politycznych.
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1.11 Spółdzielczość winiarska we Francji
We Francji 75 % rolników należy do jakiejś spółdzielni .Również w sektorze
winiarskim rozwija się ruch spółdzielczy.Spółdzielnie winiarskie zrzeszone są
w Confédération des Coopératives Vinicoles de France ( Federacja Spółdzielni
Winiarskich we Francji).Właściciele mniejszych, także prestiżowych, winnic
zakładają spółdzielnie w celu wspólnej produkcji wina, która następnie jest
sprzedawane pod marką danego châteux oraz z zaznaczeniem na etykiecie, iż wino
napełniono do butelek w posiadłości (mise en bouteille à la propriéte). Produkcja
wina w jednym zakładzie dla wielu członków spółdzielni pozwala osiągać korzyści
skali prowadzące do niższych kosztów jednostkowych, zwłaszcza iż udział kosztów
stałych w produkcji wina jest wysoki (pomieszczenia produkcyjne, instalacje,
maszyny, itp.). Również finasowanie działalności produkcyjnej jest łatwiejsze i mniej
kosztowne dla spółdzielni, aniżeli pojedynczego producenta.
Prawie 900 spółdzielni zrzesza ponad 120 000 winiarzy, których winnice
o powierzchni 405 000 hektarów stanowią 52 % krajowego areału upraw winorośli.
We Francji 53 % gospodarstw winiarskich przetwarza całkowicie lub częściowo
swoje winogrona na wino w winiarniach spółdzielczych. Ogólnie w spółdzielniach
przetwarza się prawie 37 % zbiorów winogron. Natomiast 45 % gospodarstw
produkuje wino we własnych winiarniach. Spółdzielnie winiarskie są obecnie
największym producentem wina we Francji. Roczna produkcja spółdzielni
przekracza 24 miliony hektolitrów i obejmuje 40 % wszystkich win klasy AOC, 40 %
klasy VQDS i 74 % win klasy Vin de pays. Wartość sprzedaży win spółdzielczych
przekracza 5,5 miliarda EUR rocznie. Spółdzielnie zatrudniają 20 000 pracowników
[Les coopératives agricoles 2011].
W regionie Bordeaux spółdzielnie winiarskie produkują około 25 % całej produkcji
bordoskiego wina. W Szampanii, gdzie winnice są niewielkie, producenci szampana
kupują winogrona z różnych winnic. Produkcją i komercjalizacją wina zajmują się
często spółdzielnie, prze które przechodzi 37 % ilości wina. Kupcy komercjalizują
kolejne 35 % szampana a 28% producenci sprzedają bezpośrednio konsumentom
w kraju i za granicą. Najważniejszą rolę w komercjalizacji wina odgrywają nadal
spółdzielnie winiarskie oraz kupcy.
Do największych grup spółdzielczych należą : Groupe Val d’Orbieu, Nicolas
Feuillatte, Blassons de Bourgogne, Union Onboise, Union Champagne czy Union des
Vignerions des Côtes du Rhône. Natomiast wśród najbardziej znanych
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spółdzielczych marek wina można wskazać Celler des Dauphinois, Colombelle,
Blason de Bourgogne, Nicolas Feuillatte.
•

Spółdzielnia La Chablisienne

Francuskie spółdzielnie winiarskie posiadają długą tradycję. W 1923 roku winiarze
z Chablis w Burgundii założyli spółdzielnię La Chablisienne. Produkowane w regionie
słynne wina białe stanowią podstawę działalności około 300 plantatorów
zrzeszonych w organizacji spółdzielczej, uprawiających winorośl odmiany
Chardonnay na obszarze 1258 hektarów, co stanowi 25 % całego obszaru winnic w
regionie. Spółdzielnia produkuje rocznie około 6 milionów butelek wina osiągając
przychody ponad 35 milionów EUR. W ramach systemu AOC produkuje się różnej
klasy wina białe – 6 win posiada klasę najwyższą Grands Crus, 12 klasę Premier Crus
natomiast inne oznaczane są jako Chablis i Petit Chablis. Wśród Grands Crus
znajduje się jedyna winnica zamek – Château de Grenouilles. Spółdzielnia La
Chablisienne wyróżniania jest często jako najlepsza spółdzielnia winiarska we
Francji.
Ceny win są zróżnicowane i wahają się od kilkunastu do kilkudziesięciu euro za
butelkę. Oczywiście ceny win najwyższej klasy są największe. Obok jakości i renomy
istotnym czynnikiem wpływającym na cenę jest wielkość podaży wina związana
z rozmiarami winnicy. Wina Chablis Grand Cru są otrzymywane w sześciu
winnicach, których obszary upraw są niewielkie, od 0,3 do 7, 2 hektara. Średni wiek
winorośli, z której wytwarzane jest Chablis Grand Cru wynosi 33 lata. Zbiory
winogron wykonuje się ręcznie.
Wykres 36. Powierzchnia winnic Chablis Grand Cru w ha
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O ile ceny wina oznaczonego AOC Chablis sięgają 10 – 11 EUR za butelkę, ceny
Chablis Premier Cru przekraczają 20 EUR, o tyle wina Grand Cru osiągają ceny
w granicach 50-70 EUR ( np. za Chablis Grand Cru 2009 z Les Clos trzeba zapłacić
od 56 EUR, a z winnicy Bourgros 51 EUR). Ograniczona podaż przy wysokim popycie
podnosi cenę najlepszego wina 4-5 krotnie w stosunku do wina standardowego.
•

Spółdzielnia Cellier de Dauphins

Innym, ciekawym w swej formie zrzeszeniem winiarzy z południa regionu doliny
Rodanu jest Cellier de Dauphins. W 1965 roku powstała grupa zrzeszająca
spółdzielcze piwnice winiarskie, których obecnie jest 13. Zrzeszenie występuje
także pod nazwą Union de Vignerons des Côtes du Rhône (Związek Winiarzy z Côtes
du Rhône) i należy do niego około 3000 winiarzy. W 1967 roku utworzono
i zarejestrowano markę Cellier de Dauphins, pod którą sprzedaje się wina
wyprodukowane przez członków związku. Są to wina czerwone, różowe i białe
produkowane w ramach AOC Côtes du Rhône. Wino nalewane jest do specjalnie
zaprojektowanej butelki, które odróżniają wina Cellier de Dauphins od formy
butelek innych win francuskich i do dziś stanowi oryginalną cechę win z regionu
Doliny Rodanu. Niewątpliwym sukcesem handlowym było także wprowadzenie
w latach 1970tych małych, 25 cl butelek do wina z zakrętkami oraz opakowań
kartonowych. Małe butelki z winem sprzedają się doskonale w barach
i restauracjach masowej obsługi, w kantynach dużych przedsiębiorstw czy
instytucji. Serwowane są również w samolotach wielu linii lotniczych. Wino
w opakowaniu kartonowym jest natomiast sprzedawane w wielkich sieciach
handlowych. W sumie Cellier de Dauphines należy do najlepiej sprzedającej się
marki wina we Francji.
Obecnie zrzeszenie obejmuje uprawą winorośli 18 000 hektarów. Wino jest
produkowane na miejscu, u każdego z trzynastu członków, natomiast butelkowanie
i przechowywanie wina odbywa się w siedzibie zrzeszenia w Tulette. Produkcja
roczna sięga 900 000 hektolitrów, co stanowi około 30 % całej produkcji wina
w regionie Côtes du Rhône.Roczna sprzedaż przekracza 55 milionów butelek, w tym
około 14 milionów za granicą, natomiast przychód z sprzedaży przekracza 100
milionów EUR. W roku 2000 dokonano znaczących inwestycji w infrastrukturę
i nową technologię produkcji wina, m.in. zainstalowano nowe, sterowane
automatycznie zbiorniki do wina ze stali nierdzewnej, co zwiększyło całkowitą
pojemność zbiorników do 120 000 hektolitrów. Zainstalowano również
klimatyzowane linie nalewania wina do butelek o zdolności 300 000 butelek
dziennie, w tym linę do małych butelek i osobną do kartonów. Wybudowany
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magazyn o powierzchni 110 000 metrów kwadratowych może pomieścić
7 milionów butelek.
1.12 Nisze rynkowe - „ wina garażowe” i wina biologiczne
Kiedy na początku lat 1990tych Jean Luc Thunevin kupił 0,6 hektara działki tuż obok
miejskich terenów upraw warzyw w Saint Emilion z zamiarem uprawy winorośli
i produkcji wina, nie przypuszczał, że zaczyna tworzyć historię nowego,
znakomitego wina z Bordeaux - ”wina garażowego”. Dołączyli do niego kolejni
pasjonaci, którzy podobnie jak Jean Luc postanowili produkować wina
w niewielkich ilościach i według specjalnych zasad udowadniając, iż znakomite wino
można osiągać nie tylko w prestiżowych bordoskich winnicach i klasyfikowanych
châteaux. Winiarze rzucili wyzwanie zawodowym, społecznym i instytucjonalnym
barierom panującym od dawna w bordoskim świecie win, zwłaszcza możliwościom
powiększania winnicy w ramach przyznanej klasyfikacji.Okazało się że bez wielkich
kapitałów i legendarnych winnic możliwe jest produkowanie wina o najwyższej
jakości. Ponieważ w procesie produkcji stosuje się niewielkie kadzie, które
z powodzeniem mogłyby zmieścić się w domowym garażu , stąd przyjęła się nazwa
„wina garażowe”.
Technologia produkcji „win garażowych” jest pracochłonna i wymaga dużo czasu.
Zasady, jakie należy przestrzegać przy produkcji takiego wina to m.in. eliminowanie
trzech gron na cztery w okresie kiedy grona są jeszcze zielone (połowa czerwca),
usuwanie części liści na krzewach od strony wschodniej, a na trzy tygodnie przed
winobraniem usunięcie wszystkich liści. Ponadto zbiór winogron powinien być
wykonany w jak najkrótszym czasie i w najlepszych warunkach . Oddzielenie jagód
od szypułek musi odbywać się ręcznie a jagody wybiera się tylko najlepsze,
najbardziej dojrzałe. Winiarz cały czas skupia się na kontrolowaniu procesu
fermentacji i eliminuje wino, które nie spełnia jego oczekiwań. Tak postępuje
prawdziwy producent „wina garażowego”. Wszystkie te procedury mają zapewnić
wysoką jakość wina, porównywalną z winami z najlepszych châteaux. Mała
powierzchnia upraw oraz bardzo pracochłonny proces produkcji sprawiają, iż podaż
wina jest niewielka, co przy dużym popycie uzasadnionym wysoką jakością a także
pewną modą, gwarantuje wysokie ceny wina i dodatnią rentowność produkcji.
Jean Luc Thunevin, pionier nowej koncepcji produkcji wina, jest dziś właścicielem
9 hektarów winnicy w Saint-Emilion, noszącej nazwę Château Valandraud,
podobnie jak pochodzące stąd wino, które decyzją INAO z września 2012 roku
otrzymało klasyfikację Premier Grand Cru classé B. Po otrzymaniu wysokiej
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klasyfikacji wina, Jean Luc Thunevin podkreślił, iż „ umożliwi to łatwiejszy dostęp
do kredytów bankowych, polepszy obraz wina wśród klientów rosyjskich
i chińskich, poprawi płynność zapasów i zwiększy wartość posiadłości” [ Le Monde,
9 septembre 201].W Château Valandraud produkuje się od 15 000 do 20 000
butelek wina rocznie.
Do grona winiarzy garażowych dołączyli inni , tacy jak Michel Gracia zarządzający
posiadłością Château Gracia czy Stephen von Neipperg właściciel klasyfikowanego
cru Canon-La-Gaffelière, który nie otrzymawszy pozwolenia na włączenie do
sklasyfikowanej posiadłości dodatkowej działki, sam zorganizował małą produkcję
zgodnie z zasadami „wina garażowego” a wytwarzane tam , nieklasyfikowane wino
La Mondotte uzyskuje znacznie wyższe ceny aniżeli Canon-La-Gaffelière.Inny
plantator z Château le Pin w Pomerol uprawia winorośl na działce 2-hektarowej
wytwarzając około 6000 butelek wina rocznie. Wino uzyskuje bardzo wysokie oceny
krytyków, a jego ceny sięgają nawet kilkuset euro za butelkę. Wysokie ceny są
z pewnością wynikiem bardzo dobrej jakości wina i dużego popytu przy niewielkiej
podaży. Także bardzo duże nakłady pracy i zaangażowania stanowią istotny
składnik wysokich kosztów produkcji, które znajdują odbicie w cenach win,
przekraczających niekiedy w detalu poziom od 300 aż do 600 EUR za butelkę.
Inną niszą rynkową są wina biologiczne. Przykładem produkcji wina biologicznego
może być rodzinna winnica Château Canet w regionie Bordeaux o powierzchni 14
hektarów.W uprawie winorośli i produkcji wina stosuje się metody organiczne, bez
jakichkolwiek środków chemicznych, zgodnie ze standardami Ecocert (Certyfikatu
ekologicznego). Główna idea polega na respektowaniu uprawy naturalnej
wykonywanej w zgodzie z rytmem natury i naturalnymi procesami biologicznymi
oraz tradycyjną technologią produkcji wina. W uprawie winorośli stosuje się jedynie
nawozy naturalne, takie jak obornik, algi morskie, guano, humus. Nie używa się
chemicznych środków ochrony roślin i nie stosuje się sztucznego nawadniania. Do
produkcji wina nie używa się niedobrych winogron a temperatura winifikacji jest
dokładnie przestrzegana - 18 stopni dla wina białego oraz 20 i 28 stopni dla
czerwonego. Wina biologiczne produkuje się także w innych bordoskich châteaux,
takich jak Barril Haut i Tertre de la Moulegre a także w Burgundii w Domaine
Trapet, Domaine Darian czy Ratean. Wysokie koszty uprawy winnicy i produkcji
rzutują na ceny win biologicznych. Równocześnie zainteresowanie winiarzy
wytwarzaniem wina biologicznego jest niewielkie, głownie z racji wysokiej
pracochłonności i konieczności przestrzegania radykalnych zasad w uprawie
winorośli.
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W wielu krajach popyt na spożywcze produkty biologiczne wzrasta, szczególnie
wśród konsumentów legitymujących się wysokimi dochodami. Wina biologiczne
i garażowe będą obecne na rynkach i z pewnością znajdować będą zwolenników ,
lecz pozostaną na marginesie światowego biznesu winiarskiego.
1.13 Najważniejsze regiony winiarskie Francji
We Francji jest kilka głównych regionów uprawy winorośli i produkuji wina.
Wszędzie produkuje się wino białe i czerwone, choć w różnych proporcjach.
Najbardziej znane z win białych są Alzacja i Dolina Loary, natomiast słynne wina
Chablis wytwarzane są w Burgundii, a słodkie Sauternes w Bordeaux. Z kolei wina
czerwone to przede wszystkim Bordeaux i Burgundia oraz obszary Doliny Rodanu.
Szampania słynie ze znakomitych win musujących, które jako jedyne na świecie
mają prawo nosić nazwę szampana, natomiast najlepsze wina różowe pochodzą
z Prowansji. Najbardziej znane i cenione są wina pochodzące z kolebki winiarstwa
francuskiego – z Bordeaux i Burgundii. Tym dwóm regionom poświecimy nieco
więcej uwagi, prezentując ich charakterystyczne cechy.
Bordeaux
Bordeaux to symbol winiarstwa francuskiego, symbol wina najwyższej jakości
ukształtowany przez stulecia i rozpoznawany na całym świecie. Uprawa winorośli
i produkcja wina zawsze były głównym źródłem bogactwa mieszkańców miasta
i regionu Bordeaux. Już od XIV wielku przybywający do miasta cudzoziemcy,
portugalscy Żydzi, Holendrzy, Anglicy, Irlandczycy budują i rozwijają słynną dzielnicę
miasta – Quartier des Chartrons, gdzie koncentruje się handel winem, gdzie
w przepastnych piwnicach i magazynach beczki z winem czekały na załadunek na
żaglowce płynące do Anglii, Holandii i Niemiec. Przedsiębiorcy handlujący winem
uzyskiwali liczne przywileje od władz miasta i bez przeszkód wysyłali wino na rynki
wielu krajów, budując doświadczenie handlowe i rozwijając międzynarodową sieć
dystrybucji.
W regionie Bordeaux jest prawie 9000 châteaux produkujących i oznaczających
swoje wino i żaden konsument, a nawet wytrawny ekspert wina, nie jest w stanie
znać i rozróżniać wszystkie wina pochodzące z tej części Francji.
Tradycję wznoszenia zamku – château- w winnicy zapoczątkował w 1550 roku
Armaud de Pontac, budując wśród winnic zamek nazwany później Château HautBrion i poprzez wprowadzenie nowych szczepów winorośli oraz technologii
produkcji wina stworzył podwaliny dla jakościowego, czerwonego wina z Bordeaux.
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Sylwetka château widniejąca na etykietach win z Bordeaux stała się symbolem
najwyższej jakości i zastrzeżonym znakiem towarowym.
Château oznacza raczej winnicę produkującą wino, a nie zamek. Tzw. zamki
budowano wśród winnic nie dla celów mieszkalnych lecz dla nadania winu prestiżu.
Według przepisów château jest to dom przylegający do winnicy, w którym znajdują
się pomieszczenia do produkcji i przechowywania wina. Natomiast terminem cru
oznacza się wino w danej klasie, np. pierwsza klasa (premier cru), najwyższa klasa
(grand cru). Warto zaznaczyć, iż producenci z innych regionów Francji, np.
z Langwedocji, także oznaczają swoje wina nazwą konkretnego château. Ponieważ
jednak wina z południa Francji nie dorównują jakością i prestiżem winom
bordoskim, symbol zamku na etykiecie wina mający świadczyć o jego wysokiej
jakości zaczyna ulegać dewaluacji.
Najważniejsze odmiany (szczepy) czerwonych winogron uprawiane w Bordeaux to
Sauvignon-Cabernet, Merlot i Cabernet Franc. Wina powstają z mieszanek tych
szczepów a proporcje poszczególnych odmian winogron, z których wytwarza się
wino, są umiejętnością i tajemnicą miejscowych winiarzy, osiąganą i wypracowaną
przez stulecia. Właśnie łączenie odmian pozwala uzyskiwać niepowtarzalne walory
smakowe win z Bordeaux. Do produkcji win białych wykorzystuje się głównie
szczepy Sémillion i w coraz większym zakresie odmianę Sauvignon, pochodzącą
z regionów doliny Loary, gdzie powstają znakomite wina białe - Sancerre i PoullyFumé.
O jakości wina decyduje wiele czynników. Niewątpliwie do najważniejszych należy
odmiana winogron i uprawa winnicy. Poszczególne regiony winiarskie różnią się
pod tym względem. W zależności od warunków geologicznych i klimatycznych
różna jest intensywność nasadzenia winorośli, wydajność zbiorów winogron oraz
ilość wina wytwarzanego z hektara. Już w XVIII wieku bordoscy winiarze wiedzieli,
że gęstość nasadzenia musi być dostosowana do rodzaju terenu i jeśli jest zbyt
rzadka, np. 2000-3000 drzewek na hektar, winorośl jest za bardzo rozrośnięta,
a winogrona zbyt skoncentrowane, zbyt dojrzałe. Ma to oczywiście związek
z kosztami produkcji wina. Przepisy Unii Europejskiej zachęcają do karczowania
takich winnic i obsadzania na nowo lecz gęściej, 5000 drzewek na hektar. Winiarz
otrzymuje wówczas dopłatę sięgającą ponad 12 000 EUR na hektar. Winnice gęsto
obsadzone zawierają od 6000 krzaków na hektar w Pomerol, Saint-Emilion oraz
Fronsac do 10000 krzaków w Médoc
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Wielkości zbiorów w regionie bordoskim jest regulowana przepisami związanymi
z AOC. Dopuszcza się średnio 45 hektolitrów z hektara . Dlatego winnice gęsto
obsadzone dają winogrona lepszej jakości i w konsekwencji lepszej jakości wino.
Gęsto posadzone krzewy winorośli muszą konkurować ze sobą o składniki
pokarmowe szukając ich w głębokich warstwach ziemi - owoców jest wówczas
mniej i są lepszej jakości. Najczęściej krzewy sadzi się i przycina tak, aby plon
z jednego krzaka nie przekraczał ośmiu gron. Ogranicza to wielkość zbioru winogron
i podaży wina. Na koszty produkcji wina ma także wpływ sposób zbioru winogron.
Zbiór mechaniczny, o ile jest możliwy ze względu na nachylenie terenu, jest mniej
kosztowny aniżeli zbiór ręczny, wykonywany przy pomoce zatrudnionych
pracowników. Jednakże przy zbiorze maszynowym winogrona mogą ulegać
uszkodzeniu, a to może odbić się na jakości surowca i jakości wina. Dlatego
producenci najlepszych i drogich win preferują w swoich winnicach ręczne
zbieranie winogron. Nie bez znaczenia jest aspekt marketingowy – produkt
wykonywany ręcznie , hand made, jest kojarzony z wyższa jakością.
Technologia produkcji wina jest dzisiaj zmechanizowana. Procesy produkcyjne są
często sterowane i kontrolowane przez komputer. Wszystkie wielkie wina Bordeaux
muszą dojrzewać w beczkach dębowych, których pojemność wynosi 225 litrów.
Winiarze mówią, iż w beczce następuje „budowanie wina”, wino nabiera smaku,
aromatu, szlachetności. Do produkcji beczek używa się najczęściej dębu
francuskiego lub amerykańskiego. Beczki używane są tylko trzykrotnie, bowiem
starsze beczki nie pomagają już w budowaniu wina. Drewno dębowe jest bardzo
drogie, bowiem drzewo dębu musi rosnąć przynajmniej kilkadziesiąt lat aby nabrało
odpowiedniej jakości do celów produkcyjnych. Ceny drewna dębowego są często
ustalane na aukcjach. Ze względu na wielkość zasobów leśnych ceny dębu
amerykańskiego są niższe w porównaniu do dębu europejskiego. Dlatego
producenci coraz częściej wykorzystują do starzenia wina beczki z dębu
amerykańskiego. Niemniej składowanie wina w beczkach podnosi koszty produkcji
i tylko w przypadku win jakościowych, które mogą osiągać odpowiednio wysokie
ceny, używanie beczek ma uzasadnienie ekonomiczne. Wina stołowe, wina młode,
rozlewa się szybko do butelek i kieruje do sprzedaży.
W regionie Bordeaux powstają wina różnej jakości. Obok renomowanych grands
crus wytwarzanych w słynnych winnicach, produkuje się duże ilości wina gorszej
jakości. Na prawie 120 tysiącach hektarów winnic bordoskich sklasyfikowanych jest
60 AOC co stanowi 25 % wszystkich win AOC we Francji. Bordeuax słynie z win
czerwonych, które stanowią 80 % całej produkcji.
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Klasyfikowane wina najwyższej jakości stanowią stosunkowo niewielką część
produkcji wina w Bordeaux. W najważniejszym okręgu winiarskim Médoc znane
wina najwyższej jakości stanowią tylko 25 % całej produkcji. Resztę, 75 % ilości wina
zaliczane do niższych klasyfikacji cru bourgeois lub cru artisans wytwarzają mniejsi
producenci oraz spółdzielnie . Większość wina oznakowana jako AOC to wino mniej
prestiżowe, sprzedawane na rynku pod marką Bordeaux i Bordeaux Supéruieur.
Te ostatnie są winami mocniejszymi, dojrzewającymi rok w piwnicach. Wina te
posiadają bardzo dobrą relacje jakości do ceny i dobrze sprzedają się na rynkach
wielu krajów.
Ponieważ system klasyfikacji win bordoskich jest niezmienny od wielu lat, winiarze
aspirujący do najwyższej klasy nie mają szans aby dołączyć do niej, natomiast ich
wino jest często lepsze od popularnego wina Bordeaux. Rozwiązaniem tego
problemu było wprowadzenie i upowszechnienie AOC Bordeaux Supérieur.
Wprowadzenie tego oznaczenia okazało się także rozwiązaniem dla producentów
win klasowych, którzy nie chcąc zepsuć reputacji swojego wina mogą, w przypadku
gorszego roku i jakości wina, przeklasyfikować je na Bordeaux Supérieur. Wina
z takim oznaczeniem powstają w winnicach zajmujących ponad 10 500 hektarów
a produkcja roczna wynosi około 600 000 hektolitrów, rozlewanych w 80 % do
butelek. Dla porównania, zwykłego Bordeaux wytwarza się rocznie około 2,5
miliona hektolitrów, z czego 80 % jest sprzedawane luzem.
Wielu producentów ledwie wiąże koniec z końcem.O ile ceny win ze słynnych
winnic Bordeaux (np.Châteux Haut-Brion, Châteux Petrus ) osiągają ceny od
kilkuset do 2 000 EUR za butelkę w zależności od rocznika, o tyle inne wina z tego
regionu sprzedawane są po zaledwie kilka euro, a niektóre nie znajdują nabywców,
co doprowadza właścicieli winnic do upadku. Niesprzedane ilości wina, sięgające
milionów hektolitrów, muszą być przerabiane na etanol, wykorzystywany jako
dodatek do benzyny. Aby funkcjonować i rozwijać produkcję średnia cena za 900
litrowa beczkę (taką tradycyjną miarę używa się jeszcze w Bordeaux) powinna
wynosić 1370 EUR., czyli 1,52 EUR za litr. Wino popularne bardzo rzadko jest
w stanie osiągać taką cenę i wielu producentów pozostaje z niesprzedanym winem
lub sprzedaje je ze stratą. Duma bordoskich winiarzy nie pozwala im przyznać się,
że nadwyżki podaży wina muszą przeznaczać do destylacji, lecz jest to niestety fakt.
Część nadwyżek wykorzystują tzw. ruchome winiarnie , zmieniające nazwę
w zależności od potrzeb i oferujące wina będące mieszankami wina z Bordeaux
z winem z Południa Francji.
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W dystrybucji win bordoskich ważną rolę odgrywali pośrednicy. Jeszcze do polowy
XX wieku około 80 % win produkowanych w regionie Bordeaux trafiało na rynek za
pośrednictwem dystrybutorów, którzy kupowali zbiory od plantatorów, tworzyli
wina z mieszanek odmian, przechowywali je w swoich piwnicach i sprzedawali pod
własną nazwą.
Wykres 37. Najważniejsze regiony produkcji wina czerwonego – powierzchnia
w hektarach
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Pośrednicy(kupcy) mieli ogromny wpływ na rynek wina bordoskiego, zarówno na
jego podaż, popyt oraz ceny. Ich zasługą jest rozsławienie win bordoskich na całym
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świecie, a także ustanowienie słynnej klasyfikacji win z 1855 roku. Pośrednicy
i handlowcy odgrywają nadal ważną rolę w eksporcie wina – znają rynki zagraniczne
lepiej niż plantatorzy, mają większe doświadczenie w ocenie ryzyka handlowego na
rynkach o różnych systemach ekonomicznych i zwyczajach konsumenckich. Obecnie
w winiarskim regionie Bordeaux jest 300 domów handlowych i 93 pośredników.
Pośrednicy wprowadzają na rynek marki win i stosując techniki marketingowe
przyczyniają się do upowszechniania win wysokiej jakości. Na etykiecie wina
widnieje wówczas marka wina a nie nazwa château lub producenta. Do najbardziej
znanych marek wina bordoskiego należy Mouton-Cadet.
We Francji zawsze istniała walka producentów i handlowców wina o podział
zysków. Przez długi czas przewagę w tej walce posiadali handlowcy, którzy nie tylko
magazynują i sprzedają wino lecz także robią mieszanki różnych gatunków win.
Historycznie odegrali oni istotną rolę w eksporcie win z Bordeaux do całej Europy,
popularyzując wina oraz region.Przełom nastąpił w 1920 roku kiedy właściciele
Château Mouton Rothschild jako pierwsi rozpoczęli wytwarzać i butelkować wino
w posiadłości. Tendencja ta ulegała stopniowemu wzrostowi przechylając układ sił
w kierunku właścicieli – producentów. W ten sposób producenci przechwytywali
zyski zgarniane dotychczas przez pośredników. Także konsumenci skorzystali na tej
zmianie, otrzymując wina pochodzące z konkretnego obszaru AOC. Większość win
pochodzących z châteaux jest produkowana i przechowywana u producentów, a na
etykietach butelek wielu win AOC z Bordeaux widnieje adnotacja – butelkowane
w posiadłości (mise en bouteille au château), co konsumenci uznają za gwarancję
dobrej jakości wina. Skrócono także kosztowny okres dojrzewania wina w beczkach
dębowych . Dawniej wina bordoskie poddawane były starzeniu przez około trzy
lata. Obecnie wina rozlewa się do butelek już po osiemnastu miesiącach, choć
niektóre przebywają w beczkach dłużej. Niektóre châteaux rozpoczęły zajmować się
także dystrybucją swojego wina redukując znacznie rolę pośredników na rynku.
Ponadto w regulowaniu rynku coraz większe znaczenie posiada Międzybranżowa
Rada Win – Conseil Interprofessionnel des Vins.
Klasyfikacja i ranking win z Bordeaux
Cechą charakterystyczną dla regionu Bordeaux jest klasyfikacja wina. System
klasyfikacji win bordoskich posiada długą historię i jest skomplikowany. W 1725
roku parlament Bordeaux wystosował list do angielskiego króla, w którym
podkreślał, iż „ Wina naszej prowincji bardzo różnią się między sobą zarówno ceną,
jak i jakością. Wina, jakie Anglicy nazywają grands vins i za które są gotowi dużo
płacić, stanowią klasę same dla siebie i nie powinny być mylone z innymi „ [cit.za
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Bischel 2000]. W 1745 roku dziennikarz Frank ułożył pierwszą listą rankingową win,
umieszczając na czołowych miejscach wina pochodzące z winnic Margaux, Lafite,
Mouton oraz Haut-Brion.
Najważniejszą, aktualna do dziś ,klasyfikację win bordoskich ustalono w 1855 roku.
Z okazji Wystawy Światowej w Paryżu w 1855 roku sklasyfikowano 61 win z HautMédoc i Haut- Brion z Graves oraz 21 z Sauternes nadając im rangi crus.
Klasyfikacją objęto wina najlepsze i drogie, cieszące się zasłużoną renomą
francuskich i zagranicznych konsumentów. Klasyfikację uaktualniono tylko raz
w 1973 roku, kiedy na skutek starań barona Filipa Mouton de Rothschild do rangi
pierwszej klasy włączono jago rodzinną winnicę Château Mouton-Rothschild, która
w 1855 roku była zaliczona do klasy drugiej.
Klasyfikacja wina z regionu Médoc
Dla przeciętnego konsumenta klasyfikacja win bordoskich zakrawa na czarną magię.
Wystarczy wskazać, iż klasyfikowane posiadłości (châteaux) z Médoc to : 5 pierwszy
grands crus , 14 drugi grands crus, 14 trzeci grands crus, 10 czwarty grands crus, 18
piąty grands crus. Oprócz tego 400 mniejszych posiadłości(winnic) oznacza się
marką Cru bourgeois, skąd pochodzą dobre i bardzo dobre wina, lecz ich
klasyfikacja powstała znacznie później, bo w 1932 roku.
Poniższe zestawienie pokazuje
w podregionach Médoc.

strukturę

lokalizacji

poszczególnych

klas

Tabela 31. Lokalizacja klas wina w Médoc
Gmina
Margaux
Pauillac
St-Julien
St-Estèphe
St-Laurent
Haut-Médoc
Graves
Razem 61 châteaux

klasa 1

klasa 2

klasa 3

klasa 4

klasa 5

Razem

1
3
0
0
0
0
1
5

5
2
5
2
0
0
0
14

10
0
2
1
0
1
0
14

3
1
4
1
1
0
0
10

2
12
0
1
2
1
0
18

21
18
11
5
3
2
1
61

Warto zauważyć, iż 64 % sklasyfikowanych win pochodzi z dwóch gmin - Margaux
i Pauillac w tym aż 80 % klasy pierwszej : Château Lafite-Rotschild (Pauillac),
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Château Latour (Paillac), Château Mouton-Rotschild (Pauillac), Château Margaux
(Margaux). Jednynie Château Haut-Brion, zaliczane do klasy pierwszej, leży
w gminie Pessec (Graves).
Wprawdzie od ogłoszenia tej klasyfikacji upłynęło sporo czasu, wina produkowane
w sklasyfikowanych châteaux są nieustannie zaliczane do tzw. wielkich win,
osiągających bardzo wysokie ceny. Z tej racji wina te są nie tylko uznawane
i pożądane przez konsumentów na całym świecie, lecz także stanowią interesujący
przedmiot inwestycji. Okazuje się jednak, iż najdroższe wino pochodzi z gminy
Pomerol, najmniejszego obszaru winnic spośród winiarskich gmin Bordeaux,
zajmującego zaledwie 750 hektarów. Wino to wytwarzane jest w Château Pétrus
w oparciu o odmianę Merlot. Niewielka podaż wina Pétrus jest, obok doskonałej
jakości i prestiżu wina luksusowego, istotną przyczyną bardzo wysokiej jego ceny.
Szacuje się, iż Château Pétrus produkuje zaledwie tyle wina w ciągu roku, ile
amerykański potentat, firma Gallo, wytwarza w ciągu kilku minut. Ceny wina
z najwyżej klasyfikowanych winnic sięgają kilku tysięcy złotych za butelkę. Dla
przykładu podajemy, na podstawie katalogu handlowego La Passion du Vin z 2012
roku, ceny kilku wielkich win oraz dla kontrastu ceny win z mniej renomowanych
châteaux (tabela 32).
Tabela 32. Ceny wina Bordeaux za butelkę 750 ml
Pochodzenie wina
Château Latour
Château Lafite Rothschild
Château Haut Brion
Château Margaux
Château Margaux
Château Petrus
Château Rieussec
Château Paradis Casseuil
Château Roquefort

Rocznik

Cena w PLN

2000
1992
2003
2003
2000
1980
1996
2008
2005

7 502
3 073
3 993
5 929
8 107
10 767
907
76
67

Klasyfikacja wina z regionu Saint-Emilion i Graves
Odrębne klasyfikacje, powstałe w latach 1950tych, posiadają wina z Saint-Emilion
i Graves. I tak np. w ramach klasyfikacji Saint-Emilion mamy 2 pierwsze grand crus
A, 9 pierwszych grands crus B, 63 grands crus. itd. Każdego roku o klasyfikację
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grand crus może ubiegać się około 180 posiadłości , natomiast co dziesięć lat
aktualizuje się klasyfikację o około 60 grands crus i 11 pierwszych grands crus. Tylko
dwie posiadłości – Ausone i Cheval Blanc mogły do niedawna używać oznaczenia
Premier Grand Cru Classé .
Klasyfikacja win z Saint-Emilion zmienia się więc dość często wprowadzając
dodatkowe zamieszanie i nieprzejrzystość na rynku. Kiedy w roku 2006 francuski
instytut INAO, przyznający winiarzom prawo do oznaczania swoich win jako grand
cru, podniósł do tej rangi osiem châteaux i zdeklasował trzynaście z regionu AOC
Saint-Emilion, wywołał prawdziwą wojnę. Poszkodowani rozpoczęli walkę
zaskarżając decyzję INAO do sądu. Obniżenie klasyfikacji ma dla winiarzy nie tylko
znaczenie w postaci utraty prestiżu, lecz pociąga za sobą znaczne straty finansowe.
Cena wina ,które traci klasę grand cru znacznie spada, zmniejsza się również
wartość posiadłości i winnicy. I tak np. rocznik 2011 Château Cheval Blanc był
oferowany przez właścicieli po 400 EUR za butelkę, natomiast z 2009 roku po 1000
EUR. W lipcu 2008 roku Sąd Administracyjny w Bordeaux przyznał rację
poszkodowanym i anulował nową klasyfikację INAO, przywracając faktycznie
poprzednią z 1996 roku. Decyzja sądu nie zakończyła jednak konfliktu. Tym razem
poszkodowani poczuli się właściciele ośmiu châteaux, którzy awansowali w
klasyfikacji, a których decyzja sądowa awansu pozbawiła. Działając razem złożyli
apelację od werdyktu argumentując, iż dokonali sporych nakładów w promocję
nowego statusu, umieścili na butelkach swoich win etykiety z informacjami, które
teraz okazują się nieprawdziwe a niektórzy klienci zaczęli domagać się zwrotu części
pieniędzy za zakupione wino z rocznika 2006. W końcu jednak osiągnięto
kompromis – awansowani i zdeklasowani utrzymali swój status wina grand cru.
Konflikt ten wywołał jednak wiele dyskusji na temat roli i postępowania INAO, który
przygotowując kolejną klasyfikację skorygował swoje procedury. W dekrecie
z lutego 2011 roku zawarto nowe, precyzyjne zasady klasyfikowania wina. Przede
wszystkim uściślono poziom, jaki jest wymagany aby wino mogło zostać
zakwalifikowane jako grand cru. Kandydujące château musi przejść test degustacji
wina, który stanowi 50 % oceny. Wielkość reputacji i rozpoznawalność marki to
kolejne 20 % oceny, podobnie jak charakter posiadłości, zwłaszcza jednorodność
obszaru i parceli wchodzących w jego skład, cech topograficznych oraz ziemi. 10 %
oceny przyznawane jest za prowadzenie winnicy oraz za profesjonalizm w produkcji
wina. Pozytywną ocenę ostateczną osiąga się wówczas, gdy suma punktów wynosi
14 na 20. Aby otrzymać klasę pierwszy grand cru trzeba zdobyć 16 punktów na 20,
choć w tym wypadku ocena z degustacji stanowi mniej niż 1/3 całości, prestiż aż 35
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% a charakterystyka plantacji 30 % . W przygotowaniu ocen INAO posiłkuje się
dwiema firmami eksperckimi – Qualisud, która odpowiada za wykonanie degustacji,
oraz Bureau Veritas odpowiedzialne za ocenę wszystkich innych wymaganych
elementów. Wyniki ekspertyz są rozpatrywane przez komisję ustanowioną przez
INAO, składającą się z siedmiu członków nie mających powiązań z regionem,
z którego pochodzą wnioskodawcy. Analizując wyniki komisja może zaproponować
kilku kandydatom dokonanie uzupełnień. Nie mogą one dotyczyć ocen degustacji,
które są ostateczne, mogą natomiast dotyczyć oceny reputacji większej liczby
parcel. Skorzystało z tej możliwości trzydzieści châteaux przedstawiając swoje racje
przed komisją. Ostatecznego zatwierdzenia klasyfikacji ustalonej przez komisję
dokonuje Krajowy Komitet AOC będący częścią składową INAO. Klasyfikacja
wchodzi w życie z chwilą podpisania odpowiedniego rozporządzenia przez Ministra
Rolnictwa i Gospodarki i opublikowania go w Dzienniku Ustaw.
6 września 2012 roku INAO przyznało klasę grand cru 82 châteaux z regionu SaintEmilin, w tym 18 klasę premiers grand cru classés a wśród nich 4 châeaux
otrzymało klasę najwyższą oznaczoną dodatkowo jako A. Na szczególne
podkreślenie zasługuje podwojenie najwyższej klasy – Premier Grand Cru Classé A.
Do prestiżowych Châeaux Ausone i Cheval Blanc dołączają teraz Château Angelius
i Château Pavie, które już ze zbiorów 2012 r mogą umieszczać na etykietach swoich
win przyznaną klasyfikację [Le Monde,8.09.2012].
Producenci najlepszych win z Bordeaux mają również możliwość oferowania
handlowcom swojej produkcji na giełdzie. Sprzedaje się tam wino na 24 miesiące
przed jego wypuszczeniem na rynek detaliczny. Producenci otrzymują szybko
pieniądze potrzebne do kontynuacji uprawy winorośli i produkcji wina
w następnym roku. Równocześnie ryzyko zmian cen na rynku wina za dwa lata
biorą na siebie kupujący. Na wysokiej jakości, renomowane wina z Bordeaux zawsze
znajdują się kupcy, którzy w zamian za oczekiwane w przyszłości wzrosty cen są
skłonni kupić wino już dzisiaj, do własnej konsumpcji lub na sprzedaż.
Producenci oferują często wina partiami, regulując w ten sposób wielkość podaży
oraz ceny. Kiedyś realizowano dwie partie, przy czym pierwsza była większa.
Obecnie pierwsza partia jest zazwyczaj mała. Podobnie druga partia jest niewielka.
Ograniczenie podaży wywołuje wzrost cen wina, dochodzący do 50-100 procent
w stosunku do ceny początkowej. Wówczas oferowana jest trzecia partia a niekiedy
nawet czwarta. Renomowani producenci i handlowcy stosują także sprzedaż
wiązaną, łącząc sprzedaż swoich najlepszych win z winami drugorzędnymi lub
z winami innych marek. Powyższe praktyki handlowe noszą znamiona manipulacji
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rynkowej oraz dyskryminacji monopolistycznej. Faktycznie, najbardziej prestiżowe
châteuax oferują produkt niepowtarzalny i w ograniczonej ilości, co daje im
uprzywilejowaną, prawie monopolistyczną pozycję na rynku. Monopol, korzystając
ze swojej pozycji rynkowej, poszukuje najkorzystniejszej dla siebie relacji wielkości
podaży , ceny oraz formy sprzedaży.
Inwestowanie w wino
Począwszy od 1973 roku, corocznie na wiosnę, do Bordeaux zjeżdżają setki
ekspertów, handlowców, pośredników i dziennikarzy w celu próbowania młodego,
zamkniętego jeszcze w baczkach piwnic châteaux, wina z ostatniego zbioru. Oceny
wina mają wpływ na cenę wina oferowanego do sprzedaży. Dziennikarze czasopism
winiarskich mają coraz większy wpływ na ferowane ocen jakości wina lecz
zasadniczą wagę posiadają oceny ekspertów i handlowców, zwłaszcza takich jak
Robert Parker.
Po ustalonych cenach wyjściowych można wino kupić, choć jeszcze w trakcie
trwania sprzedaży ceny mogą się zmienić m.in. w zależności od popytu, a także
rozmiarów i formy oferty, która może trafiać na rynek w całości lub
w transzach.Wino będzie jeszcze dojrzewać w beczkach przez kilkanaście miesięcy
zanim zostanie rozlane do butelek. Wycenione , dojrzewające w beczkach, wina
z prestiżowych châteaux można kupić i potraktować jako inwestycję, spodziewając
się, że w przyszłości wino osiągnie wyższą cenę, a inwestycja okaże się rentowna.
Kupione wino (ilość skrzynek po 6 butelek) z jednego lub kilku châteaux można
sprzedać kiedy jeszcze jest w beczce lub poczekać do czasu kiedy zostanie rozlane
do butelek. Jeśli inwestor oceni, iż nie opłaca się jeszcze sprzedawać wina, zostaje
ono w magazynie producenta lub handlowca w oczekiwaniu na decyzję właściciela.
Inwestor ponosi wówczas dodatkowy koszt w postaci opłaty za składowanie wina.
Czy inwestowanie w wino jest opłacalne i czy wiąże się z tym określone ryzyko ?
Po pierwsze, należy zaznaczyć, że inwestowanie w młode wino, tzw. primeurs ,
dotyczy właściwie wielkich win z Bordeaux, które cechuje wysoka i ugruntowana od
stuleci marka. Ponadto wina te mogą leżakować wiele lat, nabierając w tym czasie
pełni smaku, koloru i aromatu. Aukcje inwestycyjne młodego wina organizuje się
także w Burgundii lecz ich znaczenie jest stosunkowo niewielkie, m.in. dlatego, że
wina burgundzkie są bardziej „kapryśne” aniżeli wina bordoskie i nieprzewidywalne
co do ostatecznego poziomu jakości. Stopień ryzyka inwestycyjnego jest wówczas
większy a premia za ryzyko w postaci różnicy cen zakupu i sprzedaży musiałaby być
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większa aniżeli w przypadki win bordoskich. Jest to mało prawdopodobne, bowiem
wina burgundzkie są jednak mniej znane na świecie. Ponadto najbardziej wpływowi
eksperci i krytycy wina, wywierający duży wpływ na kształtowanie się cen oraz
popytu na wino primeurs, koncentrują się od lat na winach bordoskich.
Wina z regionu Médoc i Haut-Médoc
Médoc , pochodząc
pochodzące z tak znanych gmin jak Margaux,
Saint-Estèphe, Pauillac, Listrac, Saint-Julien
Julien czy Moulis mogą dojrzewać aż do 40 lat
(najlepsze roczniki grand cru) ,choć niektóre z nich nadają się do picia już po
3 latach (Moulis, Listrac), inne po 5 latach (Pauillac, Saint-Estèphe) lub 6 latach
(Margaux, Saint-Julien).
Julien). Jednakże swoje optimum wina te osiągają dopiero po
około 10 latach. Podobnie jest w przypadku grands cus z regionu Graves, choć
swoje optimum osiągają one nieco wcześniej, po 77-9 latach.
Wykres 39. Krzywa dojrzewania – region Mé
Médoc

Pauillac

Margaux i Saint Julien

- Słaby rocznik, skromne pochodzenie: 4-6 lat.
Saint-Estèèphe
Moulis i Listrac

- Dobry rocznik, skromne pochodzenie: 6-15 lat.
- Słaby rocznik "grand cru": 8-20 lat.
- Wielki rocznik "grand cru": 10-40 lat (dla najlepszych)
Od kiedy wino nadaje się do picia

Lata dojrzewania

Wykres 40. Krzywa dojrzewania – Graves

Źródło: Wina Francji ss.66 i 75.

Lata dojrzewania

153

Wino Starego Świata

Inwestycja w wino bordoskie jest więc przedsięwzięciem długookresowym. Na
najlepsze zyski należy poczekać około 10 lat. Jest to jednak okres na tyle długi, aby
mogły pojawiać się nieprzewidywane wydarzenia gospodarcze, polityczne,
społeczne, które zniweczą wszelkie nadzieje na odzyskanie zainwestowanego
kapitału w całości, nie mówiąc o jakimkolwiek zysku. Dlatego wielu inwestorów
sprzedaje swoje wino wcześniej, zwłaszcza kiedy popyt rynkowy na grands crus
z Bordeaux wzrośnie.
W marcu 2012 roku na rynek trafiły pierwsze wina zakupione jako primeurs ze
zbiorów 2010 roku. Większość z nich osiągnęła ceny godne wielkich win.
Porównanie z cenami tych samych win zakupionych także jako primeurs dzesięć
i więcej lat temu pozwala ocenić korzyści z inwestycji.
Tabela 33. Ceny zakupu wina primeurs
Wino
Château Pichon
Longveville Baron
Château Montrose

Château Pontet Canet

Clos-Fouret (SaintEmilion)
Pessac-Léognan
Château Pape
Clément
Château Smith Haut
Laffite

Cena i rok
zakupu
61 euro w
2000r
58 euro w
2000r
40 euro w
2000r
65 euro w
2005r
23 euro w
1996r
65 euro w
2005r
59 euro w
2000r
54 euro w
2000r
20 euro w
1995r

Cena w roku
2012

Wzrost w %
w okresie
rocznie

185 euro

300 %

25%

180 euro

300 %

25%

138 euro

300 %
200 %
500%

25%
28%
31%

100 euro

50 %

10%

130 euro

220 %

18%

109 euro

200 %

16%

100 euro

500 %

30%

Żródło: iDealwine

Inwestycja w niektóre wina pozwalała osiągać rentowność rzędu 25-30 % rocznie,
co w porównaniu do alternatywnych możliwości inwestycyjnych jest dobrym
wynikiem. Jednak nie wszystkie różnice cen są tak korzystne dla inwestorów.
Za niektóre primeurs 2010 trzeba zapłacić tyle samo co za wino z poprzednich,
dobrych roczników. Np. za Château Lynch Bages primeurs 2010 trzaba zapłacić 138
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EUR, tyle samo, ile za to wino z bardzo dobrego rocznika 2000. Podobnie Château
Beycheville 2010 kosztuje 74 EUR i za taką cenę na wyprzedaży można kupić to
wino z rocznika 1990.
Obecne ceny za wina z 2010 roku są wysokie i na rynku francuskim można
spodziewać się spadku popytu na bordoskie wielkie wina. Francuscy konsumenci
indywidualni, restauracje, bary będą poszukiwać okazji do kupna grands crus na
wyprzedażach win z poprzednich roczników, które są tańsze , niekiedy dwutrzykrotnie, w stosunku do win primeurs 2010.
Dla inwestorów primeurs 2010 posiadają ciągle korzystną przyszłość przed sobą,
choć na razie są jedynie obietnicą wielkich win. Wysokie ceny primeurs 2010
wynikają głównie ze wzrostu popytu zagranicznego, szczególnie popytu
konsumentów z Chin. Ilość bogatych chińczyków wzrasta nieustannie. Otwieranie
się społeczeństwa chińskiego owocuje m.in. przejmowaniem modeli i zwyczajów
konsumpcyjnych z USA i Europy. Powstają znane w ekonomii efekty
naśladownictwa i demonstracji. Bogaci Chińczycy coraz bardziej naśladują styl
konsumpcji zamożnych Amerykanów czy Europejczyków, którzy konsumują drogie,
luksusowe produkty, do których m.in. należą wielkie wina z Bordeaux. Ponadto
konsumowanie i posiadanie takich produktów jest demonstracją przynależności do
„wyższej” klasy społecznej w kraju a także w wymiarze międzynarodowym. Dlatego
też wielu bogatych Chińczyków kupuje drogie wina bordoskie nie tyle dla
konsumpcji, ile dla ich posiadania w swoich piwniczkach i demonstrowania tego
faktu innym. Z czasem, wraz z zaznajamianiem się z kulturą wina i wzrostem
własnych umiejętności w ocenie wina, rosnąć będzie także popyt konsumentów
chińskich na dobre wina do bieżącej konsumpcji.
Burgundia
Tradycja wina w Burgundii sięga bardzo dawnych czasów. Obecnie winnice
sklasyfikowane w 100 AOC obejmują obszar 29 500 hektarów, na którym uprawia
się odmiany Pinot Noir , Gamay, Chardonnay i Aligoté. Średnia wydajność wynosi
od 35 hl/ha w Romané- Conti do 70 hl/ha dla Chablis i Petit Chablis. Obszar
winiarski Burgundii jest poszatkowany przez 4000 posiadłości o stosunkowo
niewielkich powierzchniach. Działa tam 250 domów handlowych, 23 piwnice
spółdzielcze. 61 % produkcji to wina białe a 39% czerwone i różowe. Roczna
produkcja oscyluje wokół 1,5 miliona hektolitrów.
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Podstawą winiarstwa Burgundii są niezależni producenci, którzy sami produkują
wino wysokiej jakości z własnych winnic o niewielkiej wydajności. Podaż tych win
jest mała, a ich ceny są wysokie. Ważną rolę na rynku wina odgrywają domy
handlowe, szczycące się długotrwałą tradycją i wysoką pozycją wśród
konsumentów, którym umożliwiają kupno win burgundzkich dobrej jakości po
umiarkowanych cenach. Firmy handlowe inwestują w rozwój zakładów
produkcyjnych i własnych piwnic do magazynowania wina. Ich oferta jest
zróżnicowana i zawiera zarówno wina podstawowe dla regionu jak i wina
najwyższej jakości – grands crus. Do najbardziej znanych domów handlowych
należą : Louis Jadot, Bouchard Père & Fils, Joseph Drouhin, Louis Latour, Jaffelin,
Labouré-Roi. Domy handlowe są głównymi eksporterami win burgundzkich,
rozprowadzając aż 80 % wina na rynki całego świata .
Wina burgundzkie dzielą się na cztery klasy jakościowe : wina zwykłe (mieszane),
wina z danego regionu (village), wina wysokiej klasy (premier cru) i wina najwyższej
klasy (grand cru). Relacja ilości produkowanego wina do jego jakości jest odwrotna.
Obrazowo można to przedstawić w postaci odwróconej piramidy (wykres 41).
Wykres 41. Ilość, jakość i cena win burgundzkich
Powyżej
20 EUR/l

Grand cru
Premier cru

8 - 10 EUR/l

Village

4 - 5 EUR/l

Zwykłe

1 – 2 EUR/l
Ilość

Jakość

Cena

Tylko 400 winnic wytwarza wina klasy grand cru. Spośród win czerwonych
największym producentem wina grand cru jest winnica Corton leżąca
w miejscowości Aloxe-Corton. Stąd pochodzi aż 25 % wielkich win czerwonych
z regionu Côte de Beaune. Podaż najlepszych win burgundzkich jest bardzo mała co
przy wysokim popycie krajowym i zagranicznym winduje ceny na bardzo wysoki
poziom. Sytuacja ta nie będzie ulegać zmianom, gdyż powierzchnie klasyfikowanych
i renomowanych winnic są wielkością sztywną, a dodatkowo ich rozmiary
i wydajności są niewielkie.Niektóre winnice, z których pochodzą wielkie wina, są
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faktycznie niewielkie, jak np. Grand Cru Romanée-Conti pochodzące z obszaru
zaledwie 2 hektarów.
W porównaniu do regionu Bordeaux produkcja wina w Burgundii jest ponad trzy
razy mniejsza. W sumie wszystkie regiony winiarskie Burgundii tzn. Chablis, Côte
d’Or (Côte de Niuts oraz Côte de Beaune), Beaujolais, Côte Châlonnaise
i Mâconnais wytwarzają średnio w roku około 19 130 000 skrzynek wina, czyli
prawie 115 milionów butelek, w tym :
Chablis około 4 % (4,5 mln butelek wina białego), Côte d’Or 5 % wina czerwone
( 5,7 mln butelek) i 2 % wina białe ( 2,2 miliona butelek), Beaujolais 59 ,7 % wina
czerwone i 0,3 % wina białe, Mâconnais 8 % wina białe i 3 % wina czerwone, Côte
Châlonnaise 1,5 % wina czerwone i 0,4 % wina białe,
Tabela 34. Średnia produkcja wina w roku w Burgundii w milionach butelek
Główne regiony
Burgundia w tym:
Côte d’Or , w tym :
Côte des Nuits
Côte de Beaune
Beujolais , w tym :
Beaujolais
Beujolais Village i Cru
Mâconnais
Côte Châlonnais
Chablis , w tym :
Chablis
Petit Chablis
Premier i Grand Cru

Wino czerwone
94,1
8,3
2,6
5,7
68,6
49,5
19,1
3,6
1,7
-

Wino białe
20,6
2,205
0,005
2,2
0,3
0,3
9,0
0,4
9,0
4,5
2,8
1,7

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [Zraly 1999]

Wymagania konsumentów krajowych i zagranicznych sprawiają że technologia
produkcji win burgundzkich zmienia się. Dawniej wina burgundzkie były bardziej
trwałe .Wino nabierało pełnię smaku i aromatu nawet przez kilkanaście lat. Wino
fermentowało i dojrzewało w zbiornikach do trzech tygodni. Obecnie procesy te
zostały skrócone do sześciu-dwunastu dni. Wina burgundzkie są teraz lżejsze i nie
wymagają tak wielu lat oczekiwania na spożycie. Kształtowanie wina pod potrzeby
konsumentów odbywa się kosztem tradycyjnej jakości burgundów lecz koszty
produkcji i koszty finansowe są mniejsze, z korzyścią dla producentów wina.
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Tabela 35. Przeciętna produkcja roczna wybranych Grands Cru z regionu Côte de
Nuits, Côtes de Beaune i Chablis
Rodzaj wina
La Romanée
Romanée – Conti
La Tâche
Montrachet (białe)
Echezeaux
Chevalier – Montrachet
(białe)
Bâtard –Montrachet
(białe)
Pommard
Griotte Chambertin
Corton

Wielkość produkcji
210 skrzynek
(1300 butelek)
około 500 skrzynek
(3000 butelek)
1500 skrzynek
(9000 butelek)
2500 skrzynek
(15 000 butelek)
11 000 skrzynek
(66 000 butelek)
2000 skrzynek
(12 000 butelek)
5120 skrzynek
(31 000 butelek)
104 700 skrzynek
(630 000 butelek)
670 skrzynek
(4000 butelek)
28 000 skrzynek
(168 000 butelek)

Corton Charlemagne
(białe)

790 000 butelek

Clos Saint-Denis

1700 skrzynek
(10 000 butelek)

Chablis Grand Cru (białe)

49 000 skrzynek
(290 000 butelek)

Chablis Premier Cru

243 800 skrzynek
(1 460 000 butelek)

La Vignée –Bourgogne
Beujolais Village i Cru
Bueujolais Village
Beujolais Cru

Cena w Polsce za
butelkę 750 cl
3405 PLN (2000)

2497 PLN (1998)

1537 PLN(1996)
1540 PLN (2006)
304 PLN (2006)

561 PLN(2006)
690 PLN (1999)

572 PLN
( Château Grenouille
2004)
194PLN
(Mont de Milieu 2006)
97 PLN (2006)

3 190 000 skrzynek
(19 140 000 butelek)
67 PLN (2006)
101 PLN (Morgon 2006)
98 PLN (Moulin a Vent
2006)

Źródło: Na podstawie katalogu handlowego przedsiębiorstwa winiarskiego La Paasion du Vin 2012
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Wino z Beaujolais
Warto poświęcić nieco więcej miejsca regionowi winiarskiemu Beaujolais, gdyż
stanowi on przykład niezwykłej skuteczności marketingu w promowaniu produktu
o przeciętnej jakości na rynkach całego świata.
Dawniej wino z Beaujolais było traktowane we Francji jako wino o niewyszukanej
jakości, pite głównie przez chłopów, mieszkańców regionu, oraz mieszczan z dużych
miast.Do lat 1960tych głównym rynkiem zbytu młodego wina z Beaujolais był
pobliski Lyon. Już w XVIII wieku wino wysyłano także do Paryża, dochodząc pod
koniec wieku do wielkości 160 000 hektolitrów rocznie. Jednakże, jak pisze historyk
wina Marcel Lachiver „ w pałacach i posiadłościach wino to jest nieznane, chyba że
jest mylone ze zwyczajnym, czerwonym winem burgundzkim. W 1793 roku książę
de Pnethièvre w swoim pałacu Sceaux nie miał żadnego wina cru de Beaujolais.
W piwnicy pałacu znajdowało się 35 000 butelek wina, głównie z regionów Doliny
Rodanu i Burgundii (Clos-Vougeot, Beaune, Mersault, Montrachet). Na razie wino
z Beaujolais jest mało znane i pozostaje domeną codziennej konsumpcji
mieszczaństwa” [ Lachiver, M. 2002,s.135].
Region winiarski Beaujolais sąsiaduje od północy z winnicami Mâcon, od południa
dotyka Wyżyny Liońskiej, od wschodu granicę wyznacza dolina rzeki Saony a od
zachodu Wzgórza Beaujolais. Region rozciąga się na długości ponad 50 kilometrów
z północy na południe i około 10 – 15 kilometrów ze wschodu na zachód. Winnice
znajdują się na wzgórzach, przeciętnie na wysokości 300 metrów n.p.m. i maja
orientację południową i południowo-wschodnią.
Beaujolais i szczep Gamay, z winogron którego powstaje wino w tym regionie,
zawdzięcza swoją renomę głównie młodemu winu Beaujolais Nouveau. Znacznie
lepsze jakościowo cru nie doczekały się jeszcze tak skutecznej akcji marketingowej.
Dlatego ich znajomość wśród konsumentów zagranicznych jest stosunkowo
niewielka. Obecne w tym regionie spółdzielnie winiarskie starają się propagować
wiedzę o tym, iż uprawa szczepu Gamay i jakość wina wynikają ze specyfiki miejsca
uprawy - zależą od terroir, podobnie jak burgundzki Pinot Noir. Nawet w ramach
jednego cru, np. AOC Julienas, smak, trwałość tanin, bukiet zapachowy zmieniają
się w zależności od położenia działki winnicy.
W regionie znajduje się 96 gmin winiarskich. Ogólna powierzchnia winnic objętych
AOC Beaujolais wynosi 22 500 hektarów i składa się z 61 000 parcel. 99 % produkcji,
sięgającej rocznie około 1,4 miliona hektolitrów, stanowi wino czerwone
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wytwarzane z jednego, miejscowego szczepu Gamay. Niewielkie obszary winnic
obsadzone są szczepem Chardonnay dla produkcji wina białego, stanowiącej 1 %
produkcji całkowitej.
Warunki klimatyczne i geologiczne dzielą cały obszar winiarski na dwie części. Część
północna charakteryzuje się glebą o dużym udziale składników granitowych
i magnezowych, co nadaje produkowanym tam winom głębię smakową i umożliwia
dłuższe przechowywanie wina. W tej części regionu produkowane są wina
najwyższej klasy – Beaujolais crus. W części południowej ziemia zawiera więcej
składników wapiennych oraz glinek. Ziemia jest „ciężka” a warstwa uprawna
głębsza. Produkuje się tam wina lżejsze o gorszej jakości.
System AOC (Kontrolowanego Oznaczenia Pochodzenia) podzielony jest w regionie
na trzy klasy:
−

−

−

AOC Beaujolais – klasa popularnego wina regionalnego, produkowanego
głównie na południu regionu, stanowiącego ponad 50 % produkcji
całkowitej,
AOC Beaujolais Village – klasa wyższa wina produkowanego w 39 gminach
części środkowo-północnej regionu, stanowiąca około 25 % produkcji
całkowitej,
AOC crus de Beaujolais – klasa najwyższa przyznana 10 crus, głównie
w północnej części regionu, stanowiąca 25 % ogólnej produkcji. Wina
pochodzące z tych obszarów posiadają często wydzielone, indywidualne
AOC.

Podaż najlepszych win z Beaujolais jest uzależniona od obszaru winnic
poszczególnych crus, który zawarty jest między 110 hektarów dla AOC Saint-Amour
i 1300 hektarów dla AOC Bruilly.
W produkcji i handlu winem duże znaczenie posiadają spółdzielnie winiarskie oraz
niezależni handlowcy (domy handlowe). Znaczne spadki cen wina w połowie XX
wieku nasiliły powstawanie spółdzielni winiarskich w Beaujolais. Właściciele winnic
nie chcieli być tylko dostawcami surowca, pragneli mieć wpływ na produkcję wina
i jego ceny . Obecnie działa 18 spółdzielni winiarskich, które produkują i sprzedają
pond 30 % wina pochodzącego z regionu.

160

Wino Starego Świata

Wykres 42. Powierzchnia winnic najlepszych win AOC – Crus de Beaujolais w ha
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Drugim, ważnym podmiotem handlu winem są domy handlowe zlokalizowane
zarówno na terenie Beaujolais jak i sąsiedniej Burgundii. W sumie jest ich około
100, a największe z nich szczycą się kilkusetletnią tradycją. Największym
handlowcem i zarazem producentem w Beaujolais jest Georges Duboeuf, którego
firma skupuje produkcję od ponad 400 winiarzy oraz od spółdzielni winiarskich,
produkując rocznie pond 30 milionów butelek wina. Zasługi G.Duboeufa
w upowszechnianiu wina z Beaujolais , zwłaszcza Bueaujolais Nouveau za granicą,
są ogromne, choć nie brak i ciemniejszych plam na działalności jego
przedsiębiorstwa. W roku 2005 udowodniono firmie Duboeufa
poważne
naruszenie przepisów AOC polegające na niedozwolonych mieszankach wina,
odkrytych w 300 000 butelek. W 2006 roku firma została ukarana grzywną 30 000
EUR, choć z pewnością uszczerbek na reputacji „króla Beaujolais” był bardziej
dotkliwy.
Uprawa winorośli i zbiór winogron są kosztochłonne. Podobnie jak w Szampanii,
zbiór winogron w Beaujolais odbywa się wyłącznie ręcznie. Winiarze uzasadniają ,iż
zbieranie ręczne gwarantuje niewielkie tylko uszkodzenie winogron, natomiast
maszyny strząsając winogrona uszkadzają część jagód, co wpływa niekorzystnie na
jakość wina. Faktycznie jednak znakomita większość winnic położona jest na
stokach wzgórz, niekiedy o sporym nachyleniu. W takich warunkach mechaniczna
obróbka winnicy oraz maszynowe zbiory winogron są bardzo trudne lub wręcz
niemożliwe. Duże nakłady siły roboczej znajdują odzwierciedlenie w kosztach
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produkcji wina, choć częściej do zbiorów winogron zatrudnia się pracowników
sezonowych, których robocizna jest stosunkowo tania.
Warto podkreślić, iż w technologii produkcji wina beaujolais wykorzystuje się
winogrona w całości, łącznie z łodygą i szypułkami, które dodają elementy
kwasowości, świeżości a także wzbogacają wino o składniki garbnikowe. Etap
maceracji trwa od 4 do 12 dni – 4 dni dla Beaujolais Nouveau oraz 6 do 10 dni dla
Beaujolais Village i Crus de Beaujolais. Dłuższy okres produkcji win Beaujolais
Village i Crus pozwala rozwinąć zapachy i strukturę garbnikową , niezbędne dla
dłuższego przechowywania wina. Wina młode, Beaujolais Nouveau i zwykłe
Beaujolais, nadają się do konsumpcji przez 12-18 miesięcy.
Beuajolais Nouveau – marketingowy majstersztyk
Poważne problemy dla regionu wystąpiły po II Wojnie Światowej, kiedy popyt na
wino z Beaujolais zaczął spadać. W okresie szybkiego wzrostu gospodarczego
w latach 1960-1980 występowały dwa zjawiska charakterystyczne dla rynku wina.
Z jednej strony umacniała się tendencja do spadku konsumpcji wina, globalne i per
capita, z drugiej zmieniała się struktura konsumpcji. Francuzi, których dochody
wzrastały, zaczęli coraz częściej sięgać po wina droższe, lecz gwarantujące lepszą
jakość. Udział w konsumpcji wina stołowego oraz zwykłych win regionalnych
spadał. Regionowi Beaujolais, produkującemu ogromne ilości zwykłego wina, na
które brakowało popytu, zaczął zagrażać poważy kryzys gospodarczy. Nadwyżki
podaży wina w kolejnych latach pociągały za sobą spadek cen poniżej kosztów
produkcji. Wielu winiarzom groziło bankructwo i konieczność likwidacji winnic i to
w regionie, gdzie oprócz wina nic właściwie innego nie produkowano. Brak
alternatywnych działalności gospodarczych oznaczał masowe bezrobocie
i zubożenie społeczności regionu.
Winiarze oraz handlowcy, tacy jak George Duboeuf , wylansowali, początkowo na
skalę krajową a później międzynarodową, święto młodego wina Beaujolais
Nouveau , czyli wina ze zbiorów bieżącego roku, gotowego do sprzedaży już po 6
tygodniach. Formalnie już w wrześniu 1951 roku ustanowiono oficjalny przepis,
zgodnie z którym wino AOC z danego roku nie może być sprzedawane przed 15
grudnia. W wyniku protestów organizacji winiarskich jeszcze tego samego miesiąca
zmodyfikowano przepis, precyzując iż w pewnych okolicznościach niektóre wina
mogą być sprzedawane natychmiast, nie czekając na datę 15 grudnia. To m.in.
stworzyło formalne możliwości dla powstania Beaujolais Nouveau. Do roku 1967
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data pojawienia się młodego wina na rynku była zmienna i dopiero od 1985 roku
odbywa się to każdego roku w trzeci czwartek listopada.
Święto młodego wina Beaujolais Nouveau (właściwe Beaujolais-Primeur) stało się
obyczajem powszechnym nieomal na całym świecie. Rocznie produkuje się około
450 000 hektolitrów Beaujolais Nouveau, co stanowi około 1/3 całej produkcji wina
AOC Beaujolais. Ponad 50 % trafia na rynki azjatyckie, głównie do Japonii i Korei
Południowej. W ciągu kilku dni sprzedaje się ponad 30 % całej produkcji świeżego
wina AOC Beaujolais i Beaujolais Village.
Slogan , pochodzący z książki René Falleta pt.Le beaujolais nouveau est arrivé
(Nowe beaujolais już jest) opublikowanej w 1968 roku, przekuty w sukces handlowy
o zasięgu międzynarodowym pozwala winiarzom z Beaujolais nadal uprawiać
winnice i produkować wino. Wprawdzie sukces przyciąga naśladowców z innych
krajów winiarskich, np. z Włoch, gdzie produkuje się vino novello, to jednak
winiarze z Beaujolais zbierają premię za innowację rynkową.Pomimo sukcesu
handlowego Beaujolais Nouveau nadal największym problemem tego regionu
winiarskiego jest duża ilość zwykłego wina, które nie znajduje nabywców i musi być
przeznaczone do destylacji lub na ocet.
Mniej znane AOC
Większość winnic i pochodzących z nich win, które posiadają oznaczenie AOC
znajduje się poza renomowanymi regionami Bordeaux i Burgundii. Niektóre
produkowane w innych regionach wina odznaczają się wysoką jakością, a ich ceny
są znacznie niższe od cen wina bordoskiego. Inne, zwłaszcza w Langwedocji ,mają
jeszcze sporą drogę przed sobą aby podnieść jakość na wyższy poziom. Dla
przykładu podajemy kilka wybranych AOC, których wina zasługują na uwagę
i z pewnością będą coraz bardziej doceniane na rynku wina we Francji i za granicą.
•

AOC Saint-Joseph –Dolina Rodanu

AOC Saint-Joseph, winnica o obszarze 795 hektarów położona w regionie Dolina
Rodanu, może powiększać się rocznie jedynie o 30 hektarów. Chodzi o to, aby nie
zwiekszać zbyt szybko produkcji i pilnować niskich wydajności. Saint-Joseph należy
do wina z górnej półki w regionie Côtes-du-Rhône, podobnie jak Hermitage czy
Châteaunauf-du-Pape. Niższą klasę stanowią wina Côtes-du-Rhône Village
z oznaczeniem nazwy, a najniżej klasowane są zwykłe wina bez nazwy.
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AOC Menetou-Salon - Dolina Loary

AOC Menetou-Salon w regionie Sancerre to doskonałe wino białe. Obszar winnic
obejmuje ponad 400 hektarów, głównie szczepu Souvignon, którego uprawa jest
mocno zależna od terroir ,a jakość wina od odpowiedniego okresu zbioru winogron.
Wino oznaczone Mentou-Salon stało się bardzo modne we Francji, choć za granicą
jest mało znane.
•

AOC Cahors – Południowe Pireneje

AOC Cahors zajmuje areał 4200 hektarów.Jest to obszar winnic stosunkowo młody,
bez wielopokoleniowych tradycji winiarskich. Winnica odrodziła się w latach
1970tych po pladze filoksery, wyludnieniu wsi i silnych mrozach lat 1950tych.
W 1971 dołączyła do AOC, co zawdzięcza wpływom Prezydenta Francji Georga
Pompidou, przyjaciela regionu. W latach 1982-1984 dokonano przeglądu obszaru
AOC w celu eliminacji parcel nie nadających się do produkowania wina wysokiej
jakości.Wykonano mozolną pracę dokładnego przeglądu składu ziemi każdej parceli
z osobna na całym obszarze, co zabrało w sumie 10 lat. Z inicjatywy miejscowych
winiarzy zaczęto tworzyć mapę jakości poszczególnych fragmentów winnic,
analizując wydajności metr po metrze gdyż Malbec, podstawowy szczep winorośli
uprawiany w Cahor, może dawać 1 kilo winogron z krzaka w jednym miejscu i 4 kg
w innym . Przystąpienie do mapy jest dobrowolne. Winiarze zobowiązują się do
przestrzegania zasad mających gwarantować wysoka jakość wina – np. nie
dosładzać wina, nie przekraczać 40 hektolitrów z hektara czy 1,5 kilograma
winogron z krzaka. Winiarze sami kontrolują respektowanie ustanowionych zasad.
•

AOC Saint- Véran – Burgundia

AOC Saint- Véran to doskonałe wino białe pochodzące z 650 hektarów winnic
położonych na wschód od Mâcon. Od południa sąsiaduje z AOC Saint-Amour,
czerwonym cru Beaujolais, a od zachodu z innymi , markowymi winami białymi
z rodziny Poully – Poully-Fuissé, Poully-Loché i Poully-Vinzelles. Powstanie tej AOC
ma przede wszystkim konotacje historyczne. Reputacja wina z regionu Poully
i Solutré sięga XVII wieku. Uznawano je z tak dobre jak białe burgundy z Côte-d’Or
a marszandzi z Beaune ekspediowali je do Paryża. Po utworzeniu INAO winiarze
z Poully i Solutré uzyskali w 1936 roku dla wyznaczonego obszaru oznaczenie AOC
Poully-Fussé . W 1938 roku dwie kolejne gminy uzyskały AOC dla swoich,
niewielkich obszarów i win- 52 hektary dla Poully-Vinzelles i tylko 28 hektarów dla
Poully-Loché. Wina te, z racji wysokiej jakości i niewielkiej podaży, uzyskują wysokie
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ceny na rynku winiarskim Francji i w szczątkowych ilościach docierają na rynki
zagraniczne. Po dokonanych podziałach pozostał niezagospodarowany korytarz,
doskonale nadający się na uprawę Chardonnay i produkcję wina białego. W latach
1960tych kliku winiarzy podjęło próbę sklasyfikowania winnic znajdujących się
w tym korytarzu jako odrębnego obszaru AOC. W 1971 roku INAO zatwierdził
kolejny AOC w tym regionie- AOC Saint-Véran. Wino Saint-Véran osiąga wysoką
jakość a ponad połowa produkcji jest oferowana przez znanych marszandów
burgundzkich, takich jak Louis Latour. Prawie 33 % wolumenu wina jest
produkowane przez spółdzielnię w Prissé, która wprowadziła dla swoich członków
kartę jakości i każdego roku inwestuje setki tysięcy euro w rozwój.
•

AOC Chinon – Dolina Loary

AOC Chinon zajmuje 2100 hektarów położonych częściowo wzdłuż prawego brzegu
Loary, w większości oddalając się na północny- wschód od rzeki i miasta Chinon.
Winiarze z tego regionu przeszli długą drogę w celu poprawy jakości wina.
Zrozumieli, iż kontrola wydajności winnicy jest istotna dla poprawy jakości wina
i nadania mu oryginalnych cech. W celu dywersyfikacji oferty kilku winiarzy
rozpoczęło działania także jako handlowcy. Podpisują umowy z winnicami gdzie
kupują winogrona i sami produkują i butelkują wino, a następnie komercjalizują.
Jest to pewien sposób na obejście przepisów unijnych związanych z ograniczeniami
zakładania nowych winnic.
•

AOC Monbazillac – Akwitania

AOC Monbazillac zajmuje około 2000 hektarów uprawianych winnic, położonych
na lewym brzegu rzeki Dordogne w pobliżu Bergerac. Jest to wino słodkie
uzyskiwane z winogron pokrytych szlachetną pleśnią świadczącą o dużej zawartości
cukru w winogronach. Moda na wina słodkie jaka pojawiła się we Francji po
zakończeniu II Wojny Światowej wywołała wiele zjawisk negatywnych. Pojawiały się
wina dosładzane cukrem buraczanym, barwione karmelem, z dużą zawartością
siarczynów i z fałszywą informacją o wieku wina. W latach 1980tych konsument
mógł kupić butelkę starego wina, które faktycznie cały czas spoczywało w beczce.
W efekcie protestów winiarzy w roku 1992 wydano oficjalne rozporządzenie
ustalające, iż zbiór winogron musi odbywać się drogą sukcesywnego sortowania
ręcznego, dopiero po osiągnięciu przez przejrzałe winogrona szlachetnej pleśni.
Wino z Monbazillac jest drogie, a z niektórych winnic, takich jak Château Tirecul-laGravière, bardzo drogie. Wino z Tirecul jest dzisiaj poszukiwane przez
kolekcjonerów. Tajemnica sukcesu to szczególny rygor w uprawie winorośli, bardzo
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dokładne sortowanie jagód winogron, bardzo niska wydajność (od 3 do 12
hektolitrów z hektara) oraz doskonała winifikacja. Niewielka podaż, doskonała
jakość i renoma wina sprawiają, że średnie ceny młodych roczników przekraczają
30-40 EUR za butelkę, natomiast roczników starszych 100 EUR.
•

AOC Auxey-Duresses – Burgundia

AOC Auxey-Duresses, położone na południe od Beaune, w sąsiedztwie Meursault,
zajmuje obszar zaledwie 170 hektarów . Tamtejsi winiarze zdają sobie sprawę, iż
znajdują się w cieniu wielkich win burgundzkich i muszą mocno walczyć o rynki
zbytu dla swojej produkcji. Trudności rynkowe uderzają najsilniej w producentów
taniego wina, którzy nastawiają się na ilość i sprzedają wino luzem. Nie zawsze cała
produkcja passetoutgrain, wina produkowanego w 2/3 ze szczepu Gamay i 1/3
Pinot, znajduje z łatwością zbyt, nawet po stosunkowo niskiej,zabezpieczającej
rentowność produkcji cenie 3 EUR/l. Takich trudności nie mają grands crus,
prestiżowe burgundy z Côtes de Nuits czy Côtes de Beaune, które w większości są
eksportowane za granicę. Winiarze burgundzcy często udają przed sąsiadami, że ich
piwnice są puste, czyli wszystko już zostało sprzedane. Chodzi o wywołanie
wrażenia, że wino jest rozchwytywane przez kupców z całego świata. Oczywiście
nie zawsze i nie dla wszystkich burgundów jest to prawda. Niektórzy szukają
bardziej oryginalnych rozwiązań, takich jak prowadzenie miejscowej restauracji
gdzie propaguje się lokalne wino. Inni decydują się na kupowanie wina luzem
lepszej jakości i butelkowanie go pod swoim szyldem. Jeszcze inni kupują tylko
winogrona i sami próbują stosować własne sposoby winifikacji, podobnie jak
w Szampanii , w Hiszpanii czy w krajach Nowego Świata. Jest to niestety złamanie
burgundzkiej tradycji.
•

AOC Coteaux-du-Languedoc – Langwedocja

AOC Coteaux-du-Languedoc to duży obszar 11 600 hektarów rozciągający się od
Narbonne do Nîmes, wzdłuż wybrzeża śródziemnomorskiego. Langwedocja jest
obszarem produkcji wina o niskiej jakości. Na 1,5 miliona hektolitrów wina AOC
przypada ponad 7,5 milionów hektolitrów wina stołowego, zwłaszcza wina
czerwonego, na które brakuje popytu. Niektóre winnice, jak np.Corbières, uzyskały
status AOC już w latach 1980tych. Od tego czasu niewiele się zmieniło
w winiarstwie Langwedocji – kłopoty ze zbytem, wnioski o destylację, szukanie
winnych w Brukseli i w Paryżu, w imporcie wina z Włoch i Hiszpanii są wskazywane
przez winiarzy jako główne powody niepowodzeń. Tymczasem istotną przeszkodę
w rozwoju winiarstwa stanowi konserwatywny system jego organizacji z potężnymi
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spółdzielniami , gdzie szefowie przedsiębiorstw są równocześnie szefami organizacji
związkowych, a niekiedy także znaczącymi, miejscowymi politykami lub
zarządzającymi bankami rolnymi. Wzajemne powiązania interesów sprawiają, że
utrzymanie status quo w sektorze jest najważniejsze, natomiast dążenie do
poprawy jakości wina i sprostania potrzebom konsumentów schodzi na dalszy plan.
Brakuje wspólnego działania plantatorów i producentów wina w kierunku
lansowania marki na rynkach międzynarodowych. Niski poziom wina stołowego
wpływa niekorzystnie na postrzeganie wina AOC, a zbyt duża podaż zbija ceny
hurtowe w dół, do poziomu 1,5 EUR za butelkę AOC Corbières czy Minervois.
Ponadto nikt nie wie co faktycznie kryje się w magazynach, gdzie gromadzone są
tysiące hektolitrów wina –czy i jakie wina są mieszane, czy występuje naruszanie
przepisów AOC.
•

AOC Côtes-de- Provence – Prowansja

AOC Côtes-de- Provence zajmuje 19 000 hektarów winnic i dzieli się na pięć stref od
Aix-en-Provence do Saint-Raphaël. W Prowansji wytwarza się 80 % wina różowego,
które zaopatruje 50 % rynku francuskiego w ten rodzaj wina. Obok win najwyższej
jakości produkuje się coraz więcej wina metodą wielkoprzemysłową, co niestety
niekorzystnie wpływa na oryginalność wina prowansalskiego. Coraz więcej winiarzy
produkuje wino czerwone, jak np. winnica Bastide-Neuve w Cannet-des-Maures,
gdzie stanowi ono 40 % produkcji . W latach 1950tych dwadzieścia trzy najlepsze
w tym czasie posiadłości winiarskie zaklasyfikowano do Crus Côtes de Provence,
szczególnie te winiarnie gdzie wino butelkowano w posiadłości. Niestety dekret
z 1955 roku nie pozwala na powiększanie klasyfikacji o nowe winnice. Stanowi to
hamulec w rozwijaniu produkcji wina wysokiej jakości, która wymaga
przestrzegania zasad uprawy winorośli i produkcji wina, takich jak gęstość
nasadzenia nie większa niż 4000 krzewów na hektar oraz wydajności nie większej
aniżeli 50 hektolitrów z hektara.
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2. Włochy – charakterystyka rynku wina
Włochy są jednym z największych producentów wina na świecie.Roczna produkcja
wina wynosi około 45 milionów hektolitrów. Konsumpcja krajowa przekracza 24
miliony hektolitrów w ciągu roku lecz wykazuje tendencje spadkową. Winiarze
włoscy stają przed koniecznością szukania konsumentów za granicą i czynią to
z coraz większym powodzeniem.
Jeszcze 50 lat temu we Włoszech produkowano ogromne ilości wina, które nie
cieszyło się uznaniem na rynkach międzynarodowych. W latach 1990tych produkcja
wina przekraczała 65 milionów hektolitrów rocznie. Było to wino niskiej jakości,
określane mianem stołowego, spożywane przez Włochów podczas posiłków. Część
wina była wysyłana w cysternach do odbiorców zagranicznych, którzy mieszali je
z innymi winami, butelkowali i sprzedawali pod własną marką. Pozostałe,
nieskonsumowane w kraju ilości wina przeznaczano do destylacji. Większość wina
stołowego pochodziła z winnic masowej uprawy, z regionów Apuii, Sycylii i Veneto.
Dopiero w latach 1970tych włoscy winiarze zaczęli wprowadzać wysokogatunkowe
odmiany winorośli oraz nowe technologie produkcji umożliwiające poprawę jakości
wina, zwłaszcza w takich regionach jak Toskania i Piemont. Jakościowe wina
włoskie zaczęły być doceniane przez konsumentów w wielu krajach. W pewnym
sensie konieczność produkowania wina o coraz wyższej jakości została narzucona
przez warunki społeczne i ekonomiczne. Z jednej strony konsument krajowy wypijał
coraz mniej wina, zwłaszcza stołowego, a wzrost zamożności sprzyjał wzrostowi
popytu na wina lepszej jakości. Równocześnie powstające nieustannie nadwyżki
podaży wina usiłowano upłynnić za granicę. Tam jednak wino włoskie napotykało
na dużą konkurencję.Także konsumenci zagraniczni stawali się coraz bardziej
wymagający w poszukiwaniu wina o wyższych parametrach jakościowych. Włoscy
winiarze zrozumieli, iż bez zdecydowanej poprawy jakości ich wino nie będzie
w stanie sprostać międzynarodowej konkurencji .Wprowadzano szlachetne szczepy
winorośli, usprawniano i kontrolowano procesy technologiczne, zaczęto
wykorzystywać małe beczki dębowe w dojrzewaniu wina.
2.1 Klasyfikacja wina
W latach 1960tych ustanawiano i wprowadzono przepisy dotyczące m.in. górnej
granicy wydajności z hektara oraz regulacje dotyczące systemu oznaczeń
pochodzenia wina, które z jednej strony chroniły producentów przed fałszerstwami,
z drugiej natomiast stanowiły gwarancję odpowiedniej jakości wina.
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Ustawodawstwo definiujące kategorie wina i wyznaczające jego geograficzne
pochodzenie weszło w życie stosunkowo późno, bo dopiero w 1963 roku. Wina
zostały podzielone na dwie klasy, na wina stołowe i jakościowe. Wina jakościowe,
oznaczane jako DOC i DOCG, podlegają przepisom określającym odmianę winorośli
używanej do produkcji wina, obszar geograficzny pochodzenia winogron a także
procedury uprawy winorośli i produkcji wina. W sumie utworzono ponad 300
obszarów DOC. Regionów oznaczonych najwyższą klasą DOCG jest znacznie mniej,
a wina stąd pochodzące podlegają zaostrzonym wymaganiom odnośnie procesu
produkcji, maksymalnej wydajności zbiorów i dłuższego okresu leżakowania.
Niestety, najwyższą klasę wina zaczęto przyznawać również winom o gorszym
pochodzeniu ( np. Asti Spumante czy Albana di Romana) psując tym samym prestiż
tej kategorii . Ponadto zbyt rygorystyczne i sztywne przepisy były obchodzone przez
wielu winiarzy. Dlatego w latach 1990tych wprowadzono bardziej elastyczne
regulacje w oznaczaniu klas wina. Skrócono również zbyt długi, wymagany
przepisami, okres dojrzewania. Wprowadzono cztery kategorie wina:
−
−
−
−

wino stołowe, dla którego oznaczenia na etykiecie nie informują o regionie
pochodzenia wina ani o roku produkcji,
wino oznaczone jako ITG (Indicazione Geografica Tipica ), zawierające
informacje o regionie pochodzenia, o odmianie winorośli oraz o roczniku,
wino DOC (Deniminazione di Origine Controllata)- Kontrolowane
Oznaczenie Pochodzenia
wino DOCG (Denominazione di Origine Controllata e Garantita)Kontrolowane i Gwarantowane Oznaczanie Pochodzenia, z licznymi
oznaczeniami dodatkowymi, takimi jak np. riserva (oznacza dłuższe
dojrzewanie w beczce), superiore (oznaczenie zawartości alkoholu lub
maksymalnej wydajności), calssico ( wskazujące na pochodzenie wina
z historycznego miejsca w danym regionie uprawy) czy vigneto (wino z
danej, pojedynczej winnicy).

Prawo i obowiązek kontrolowania całego procesu produkcji, od uprawy winorośli
w winnicy aż do momentu rozlania wina do butelek, posiadają konsorcja DOCG.
Przepisy, jakim podlegają plantatorzy i producenci wina DOC i DOCG są dość
rygorystyczne, a uporczywe ich naruszanie może prowadzić nawet do utraty
stosownych uprawnień. Np. normy jakie dotyczą toskańskiego DOCG Chianti
wyznaczają maksymalną produkcję winogron z hektara winnicy od 7,5 do 9 ton
w zależności od regionu, maksymalną produkcję winogron z krzaka winorośli – od
2,2 kg dla Chianti Superiore, 3 kg dla Chanti Classico i 4 kg dla pozostałych,
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minimalną liczbę krzewów na hektar – 3300 do 4000, minimalny okres starzenia
wina- 10 miesięcy dla Chianti Classico, 9 mięsiecy dla Superiore i 3-6 miesięcy dla
pozostałych, itp.
Wina szczycące się najwyższą klasą jakościową stanowią jednak mniejszą część,
około 30 %, całkowitej produkcji wina we Włoszech. W dalszym ciągu 70 %
produkcji to wino gorszej jakości – regionalne (IGT) i stołowe. Ilości wina wysokiej
jakości wytwarzane rocznie w poszczególnych obszarach DOC i DOCG są niewielkie,
co w konfrontacji z krajowym i zagranicznym popytem na te wina prowadzi do
wysokich cen rynkowych.
Jakościowe wina DOCG wytwarzane są głownie w trzech regionach – w Piemoncie
Toskanii oraz Veneto. Piemont jest znany z win czerwonych , takich jak słynne
Barolo i Barbaresco, produkowane ze starej, miejscowej odmiany winogron
Nebiolo. W regionie jest 15 obszarów win DOCG oraz 45 DO. Ceny najlepszych win
sięgają kilkuset złotych za butelkę Gaja Barbaresco i prawie dwa tysiące za Barolo
Riserva Giacomo Cantero Monfortino. Toskania to przede wszystkim Chanti, Chainti
Classico oraz Brunello di Montalcino. W sumie w Toskanii znajduje się 21 DOCG,
w tym aż 10 DOCG Chanti, około 150 DO i 5 IGT. Natomiast w regionie winiarskim
Veneto, w okolicach Werony, powstają znane wina jakościowe, takie jak
Valpolicella, Amarone czy białe wino Soave. W ostatnich latach wzrasta jakość
czerwonych, wytrawnych win z Sycylii, regionu utożsamianego z produkcją wina
stołowego.
Spośród 73 win oznaczonych najwyższą kategorią DOCG do najważniejszych należą
: Brunello di Montalcino (Toskania), Carmignano (Toskania), Chianti (Toskania),
Chianti Classico (Toskania), Vernaccia di San Gimignano (Toskania), Vino Noblie di
Montepulcoano (Toskania), Asti (Piemont), Barbaresco (Piemont), Barolo
(Piemont), Sagrantino di Montefalco (Umbria), Torgiano Rosso Riserva (Umbria),
Taurasi (Kampania), Franciacorta (Lombardia), Proseco (Veneto), Valpolicella
(Veneto).
W tabeli podane są przykłady wina DOCG z Toskanii, Piemontu i Veneto. Produkcja
niektórych win sięga kilkuset tysięcy hektolitrów rocznie lecz są także winiarnie
wytwarzające kilka tysięcy czy zaledwie kilkaset hektolitrów.
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Tabela 36. Wielkość produkcji w hektolitrach w wybranych regionach DOCG
/DOC w 2009,2010 i 2011 roku

KLASYFIKACJA DOC i DOCG
Proseco DOCG

PRODUKCJA
w hektolitrach
Produkcja 2010
1 160 000

Soave DOC

386 000

Valpolicella Superiore DOCG

321 000

Conegliano DOC

480 000

Bardolino Superiore DOCG

245 000

Altri DOC
Chianti DOCG

705

Veneto
Powierzchnia winnic:
71 733 hektary
Produkcja w 2011r.:
8,569 mln hl w tym 43 % 3,677 mln hl DOC/DOCG i 40 %
- 3,439 IGT
Przychód w 2010r.
459 mln EUR

Produkcja 2009
789 600

Chianti Classico DOCG

296 700

Vino Noblie di
Montepulciano DOCG

58 600

Vino Santo di
Montepulciano DOCG
Brunello di Montalcino
DOCG
Morellino di Scansano DOC

25 700

Bianco della Valdiniovole
DOC

3 200

Asti DOCG

REGION

78 206
76 900

Toskania
Powierzchnia winnic:
56 588 ha
Produkcja wina w 2011r.:
2,495 mln hl w tym 1,412
DOC/DOCG, 0,638 mln hl IGT
Przychód w 2011r.:
150 mln EUR

Produkcja 2011
647 578

Barbera d”Asti DOCG

226 544

Barbera d’Alba DOC

90 015

Barolo DOCG

94 154

Barbaresco DOCG

31 904

Strevi DOC

58

Gabino DOC

78

Loazzolo DOC

80

Źródło: opracowano na podstawie Il numeri del vino

Piemont
Powierzchnia winnic:
52 745 hektarów
Produkcja wina w 2011:
2, 683 mln hl w tym 84 %
2,262 mln hl DOC/DOCG
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2.2.Powierzchnia upraw winorośli we Włoszech

Rozmiary powierzchni uprawy winorośli we Włoszech zmniejszają się . Czynniki
wpływające na kurczenie się areału winnic pochodzą z kilku źródeł. Z jednej strony
maleje krajowa konsumpcja wina, zwłaszcza wina stołowego, którego produkcja
zajmuje dużą część obszaru winnic. Przekształcenie tych terenów w winnice
umożliwiające wytwarzanie wina jakościowego jest trudne i wymaga sporych
nakładów kapitałowych, na które wielu plantatorów nie stać. Przyczyny
ekonomiczne sprawiają, iż część właścicieli winnic i producentów wina niskiej
jakości jest zmuszonych do zaniechania dalszej działalności.
Ponadto wpływ na rozwój sektora winiarskiego we Włoszech miała Wspólnotowa
Polityka Rolna, która subsydiowała destylację wina stpłowego w sytuacjach, kiedy
ceny spadną poniżej określonego poziomu. Jednakże znaczny wzrost plonów
i spadki cen prowadzące do ogromnych ilości wina przeznaczanego do destylacji
skłoniły Komisję Europejska do wprowadzenia regulacji ograniczających
produkcję.Ustanowiono zakazy zakładania nowych plantacji. Równoczesnie za
redukowanie winnic dotychczas uprawianych wypłacano premie. Dopłacano także
za dobrowolne i prewencyjne destylowanie wina. Konsekwencją tego był wzrost
produkcji wina niskiej jakości w dużych winnicach posiadających niskie koszty,
szczególnie na południu Włoch. Częściowo w wyniku takiej polityki obszar upraw
winorośli we Włoszech zmniejszył się w latach 1990tych do 836 tysięcy hektarów.
Tendencja spadkowa utrzymywała się nadal, tak że w roku 2010 obszar
uprawianych winnic wynosił już tylko nieco ponad 790 tysięcy hektarów.
W stosunku do roku 1990 oznacza to spadek o około 220 000 tysięcy hektarów.
Wykres 43. Powierzchnia winnic we Włoszech w latach 1990-2010 w mln ha
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2.3 Produkcja i konsumpcja wina
W latach 1950tych produkcja wina we Włoszech wynosiła 37 milionów hektolitrów
,natomiast eksportowano zaledwie 0,6 miliona hektolitrów. W następnych
dziesięcioleciach produkcja sukcesywnie rosła osiągając 52 miliony w 1960 roku
i 77 milionów hektolitrów w 1986 roku. Po tym okresie produkcja wina zaczęła
zmniejszać się do poziomu nieco ponad 50 mln hl w latach 2000 i ponad 40
milionów w roku 2011. Podobną ewolucję przechodziła konsumpcja wina. W latach
1950tych mieszkaniec Włoch wypijał przeciętnie 83 litry wina rocznie ,a dziesięć lat
później już 110 litrów. Dzisiaj konsumpcja per capita wynosi 48 litrów wina rocznie.
Lata 1970te to nie tylko wzrost produkcji lecz także znaczący postęp w jakości
wina. Po wprowadzeniu systemu DOCG liczba win jakościowych z oznaczeniem
pochodzenia podwoiła się. Spadek popytu krajowego kompensował wzrost
eksportu, osiągając udział 17 % w całej produkcji wina. Był to w większości eksport
wina niskiej jakości, którego konkurencyjność opierała się głównie na niskich
cenach. Największym odbiorcą wina była Francja, gdzie w celu podnoszenia
zawartości alkoholu produkowano mieszanki wina miejscowego z włoskim. Dużo
wina eksportowano także do Niemiec. Obydwa kraje kupowały ponad 2/3 całego
eksportu włoskiego wina .
Pomimo tych zmian na rynku wina powstawały nadwyżki podaży, podobnie jak
w innych krajach w Europie, które przyczyniały się do spadku cen wina. Samo
ograniczanie produkcji drogą limitowania powierzchni winnic nie przyniosło
spodziewanych efektów. W 1986 wizerunek wina włoskiego poważnie ucierpiał na
skutek afery metanolowej, kiedy odkryto, że w celu podniesienia zawartości
alkoholu dodawano do wina trujący metanol. Eksport wina spadł natychmiast
o prawie 40 %, a tendencja spadkowa utrzymywała się jeszcze przez następne
dziesięć lat. W latach 1980tych wzmocnieniu uległa polityka Unii Europejskiej
mająca na celu zniechęcanie do produkowania wina niskiej jakości. Wprowadzono
przepisy ustalające obowiązek destylacji wina wówczas, kiedy podaż przewyższa
konsumpcję przez kilka miesięcy. W 1987 roku przepisy dotyczące obligatoryjnej
destylacji uległy dalszej liberalizacji, co skutkowało zwiększoną częstotliwością
destylowania nadwyżek wina. W tym okresie do destylacji przeznaczano ponad 30
% produkcji wina.
Poprawa następowała powoli wraz z poprawą jakości wina, zwiększaniem się ilości
DOC i nowych DOCG. W efekcie wzrastał udział win jakościowych w konsumpcji
krajowej i w eksporcie. W latach 1981-1996 udział win jakościowych w eksporcie
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zwiększył się z 19,6 % do 30 %, natomiast udział win stołowych spadł odpowiednio
z około 79 % do 70 %. Wzrost udziału win jakościowych był znacznie większy
w eksporcie do krajów spoza UE ( zwłaszcza do USA), osiągając w 1996 roku prawie
51 %, podczas gdy do krajów unijnych tylko 24,6 %. W latach 1990tych zmniejszało
się znaczenie zachęt finansowych dla destylowania wina, w rezultacie do destylacji
przeznaczano tylko ponad 10 % produkcji.
Wino włoskie umacniało swoją pozycje na rynku międzynarodowym. Przewaga
w produkcji wina stołowego sprawiała, że przychody ze jego sprzedaży zależały od
silnie wahających się cen oraz od głównego odbiorcy – Francji. Z momentem
wejścia Włoch do strefy euro w eksporcie wina przestała odgrywać znaczenie
dewaluacja waluty krajowej (lira) - konkurencyjność wina musiała oprzeć się na
kosztach produkcji oraz na jakości wina.
W roku 2000 wprowadzono w krajach UE kolejne regulacje polityki rolnej
w zakresie wina. Wydłużono zakaz zakładania nowych plantacji do roku 2010
utrzymując premie za likwidowanie winnic Równocześnie wprowadzono liczne,
bardziej elastyczne elementy,takie jak nowe kwoty pozwoleń na zakładanie winnic
( dla Włoch 13 000 hektarów), możliwość zatwierdzenia winnic założonych
niezgodnych z przepisami a także subsydia dla przekształcenia winnic w kierunku
podniesienia jakości upraw i wina. Wszystkie nowe winnice musiały być
przeznaczone na wino jakościowe lub IGT. Zmieniono również przepisy o dopłatach
i obowiązkowej destylacji. Stworzono podstawy prawne dla tworzenia organizacji
producentów oraz organizacji międzybranżowych.
Włochy są jednym z tych europejskich krajów winiarskich gdzie od kilkunastu lat
produkuje się coraz mniej wina. Od lat 1990tych rozmiary produkcji wina wykazują
roczne wahania wokół spadającego trendu. W porównaniu do 1990 roku produkcja
spadla o ponad 20 milionów hektolitrów , osiągając 46,7 milionów hektolitrów
w roku 2010 ( 44,7 miliony wina i 2 miliony hektolitrów moszczu).
W produkcji wina występuje spore zróżnicowanie regionalne. Prawie 47 % wina
(21,9 mln hl) wytwarzają producenci Północnych Włoch. 40 % wina (18,9 mln hl )
pochodzi z regionów południowych, w tym 5,8 miliona z Sycylii. Centrum Włoch
dostarcza 5,9 mln hl, czyli prawie 13 % całej produkcji wina, w tym z Toskanii
pochodzi 2,9 mln hl. Tak więc wina toskańskie, jedne z najbardziej prestiżowych win
włoskich, stanowią tylko 6 % całkowitej produkcji krajowej.
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Wykres 44. Produkcja wina we Włoszech w latach 1990-2010 w mln hl
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Wykres 45. Konsumpcja wina we Włoszech w latach 1990-2010 w mln hl
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Wykres 46. Konsumpcja wina per capita w latach 1992-2009 w litrach rocznie
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Podobnie kształtuje się krajowa konsumpcja wina, przy czym spadki konsumpcji
całkowitej jak i per capita są permanentne. Włoski konsument wypija przeciętnie
coraz mniej wina w ciągu roku . W latach 1990tych konsumpcja per capita wynosiła
ponad 60 litrów wina w ciągu roku, natomiast w roku 2009 spadła do poziomu 48
litrów. Spadek konsumpcji indywidualnej przekłada się na spadki konsumpcji w skali
całego kraju. W okresie 1990-2010 całkowita konsumpcja wina we Włoszech
zmniejszyła się o ponad 12 milionów hektolitrów.Najbliższe lata nie zapowiadają
odwrócenia tendencji spadkowej.
Zmienia się także struktura konsumpcji wina. Częściowo jest to wynikiem
pojawienia się licznych substytutów, zwłaszcza piwa, którego konsumpcja
powiększyła się od roku 1960 trzykrotnie. O ile konsument włoski wypijał coraz
mniej wina stołowego, o tyle spożycie wina jakościowego wzrastało. Udział wina
DOC i DOCG w całkowitej konsumpcji tego napoju wzrósł z 11 % w roku 1981 do 15
% w latach 1990tych i 22 % w 1999. Równocześnie włoski konsument wypijał coraz
więcej wina czerwonego, co częściowo wynika z efektów zdrowotnych,
spopularyzowanych tzw. paradoksem francuskim. Tendencja do zmiany struktury
konsumpcji wina jest charakterystyczna dla wszystkich europejskich krajów
winiarskich, gdzie średnia udziału w konsumpcji wina jakościowego wynosi ponad
40 %.
Konsumpcja wina jest zróżnicowana regionalnie. Więcej wina wypijają mieszkańcy
regionów północnych, mniej południowych. Na północy Włoch tradycja produkcji
wina dobrej jakości jest powszechna, a wysoki poziom dochodowy konsumenta
umożliwia kupno większej ilości wina. Południe Włoch, Sycylia, Sardynia, są
biedniejsze – wina konsumuje się mniej, głównie tańszego wina stołowego. Także
uwarunkowania klimatyczne mają pewien wpływ na wielkość konsumpcji wina
i jego rodzaj. W gorącym klimacie południa chętniej spożywa się lekkie wina białe,
natomiast cięższe wina czerwone w regionach o niższych temperaturach.
Ponad 67 % konsumentów kupuje wino w supermarketach, które oferują szeroką
gamę win po zróżnicowanych cenach. Ponad 60 % win sprzedawanych prze wielkie
sieci handlowe stanowią wina jakościowe. Na znaczeniu tracą tradycyjne sklepy
winiarskie, których udział w całkowitej sprzedaży wina spadł do 25 %. Sklepy
specjalistyczne oferują głównie wina jakościowe. Internetowa sprzedaż wina rośnie
dość wolno. Obecnie jest ponad 2000 stron winiarzy, lecz jedynie część z nich
prowadzi bezpośrednią sprzedaż wina w Internecie. Inną tendencją jest wzrost
konsumpcji wina poza domem, w restauracjach, hotelach i barach.
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2.4 Struktura włoskiego sektora winiarstwa
Włoski sektor winiarski posiada dualny charakter oraz charakteryzuje się małą
koncentracją. Z jednej strony istnieje bardzo dużo małych podmiotów winiarskich,
z drugiej niewielka liczba dużych firm prywatnych i spółdzielczych. W zakresie wina
stołowego dominującą rolę odgrywają spółdzielnie oraz firmy produkujące wino na
skalę masową. Produkcja wina wysokiej jakości jest domeną właścicieli winnic.
W uprawie winorośli dominują małe i średnie firmy rodzinne, których w sumie jest
ponad 700 tysięcy. Większość z nich produkuje jedynie winogrona i nie zajmuje się
wytwarzaniem wina. Prawie 50 % plantatorów znajduje się w południowej części
Włoch , następnie na północy ( 31 %) oraz w centrum ( 21 %). Winnice zajmują
ponad 770 000 hektarów – najwięcej na południu Włoch (około 350 000 – 45 %
całości), na północnym-wschodzie (prawie 190 000 – 25 %), północnym-zachodzie
(98 000 – 13 %) oraz w centrum (136 000 – 18 %).
Około 64 % winnic przeznacza swoje zbiory na produkcję win stołowych oraz
typowych win regionalnych (IGT), natomiast 36 % winnic wytwarza winogrona dla
win jakościowych (DOC i DOCG), skoncentrowanych głownie na północy Włoch.
Właśnie w regionach północnych prawie 60 % obszaru winnic służy wytwarzaniu
win wysokiej jakości. W południowej części kraju jedynie 17 % winnic produkuje
winogrona przeznaczane do produkcji wina jakościowego. Liczba gospodarstw
winiarskich oraz areału upraw ulega zmniejszeniu . Równocześnie wzrasta areał
przeznaczony na produkowanie win jakościowych . Poprawa jakości wina wyraża
się także poprzez wzrost liczby przyznanych DOC i DOCG. Wzrosło także znaczenie
wina średniej jakości , oznaczanego jako IGT. Obecnie wina jakościowe stanowią
około 30 % ,a wina IGT 26 % całkowitej produkcji wina.
Zmiany w strukturze upraw winorośli i produkcji wina nie wpłynęły na zmiany
średniej wielkości gospodarstw winiarskich, które pozostają ciągle stosunkowo
małe. Prawie trzy czwarte gospodarstw posiada mniej niż 1 hektar powierzchni
uprawy winorośli. Winnice przekraczające 5 hektarów stanowią zaledwie 5 %
całego areału upraw.Najwięcej wina stołowego oraz IGT pochodzi z małych winnic,
natomiast winnice produkujące wina jakościowe są znacznie większe, choć i tutaj
niewiele ponad 7 % posiada areał większy od 5 hektarów.
Trzy grupy podmiotów zajmują się produkowaniem wina – są to właściciele winnic,
firmy prywatne oraz spółdzielnie. Największą grupę producentów stanowią
właściciele winnic, których jest ponad 60 tysięcy ( w centralnych regionach około
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21 000, w północnych ponad 34 000 i na południu około 9 000). Spółdzielni
winiarskich jest ponad 860 – najwięcej 390 na południu, w centrum 135 oraz na
północy 335. Prywatnych firm winiarskich jest ponad 2000 ,połowa na północy
kraju,ponad 700 na południu i około 300 w centralnej części Włoch.
Struktura produkcji poszczególnych grup podmiotów jest zróżnicowana:
−

−

−

56 % wina stołowego wytwarzają spółdzielnie, 31 % firmy prywatne
,natomiast najmniej, bo zaledwie około 13 %, producenci -właściciele
winnic.
w grupie win regionalnych IGT zdecydowanym liderem są spółdzielnie,
wytwarzające prawie 70 % tych win, farmerzy ponad 17 %, a firmy
prywatne 13 %.
w grupie win jakościowych DOC i DOCG największy udział w produkcji
posiadają spółdzielnie ,prawie 49 %, następnie farmerzy 35 % i 16 % firmy
prywatne.

Znaczenie spółdzielni winiarskich jest więc bardzo duże, szczególnie na południu
Włoch, gdzie udziały produkcji spółdzielczej w każdej z grup wina są znacznie
większe od przeciętnej krajowej (60 % wina stołowe, 70 % wina regionalne, 62 %
wina jakościowe). Natomiast w regionach północnych zdecydowanie większe są
udziały w produkcji firm prywatnych, szczególnie w grupie win IGT oraz DOC-DOCG.
Warto zaznaczyć, iż największą firmą winiarską we Włoszech jest spółdzielnia
CAVIRO – Cooperative Agricole Viti-Frutticoltori Italiania Riuini Organizzati scral.
Ilość winnic oraz ich rozdrobnienie jest większe na południu Włoch, co sprzyja
powstawaniu spółdzielni producenckich. Organizacje spółdzielcze pozwalają
osiągać korzyści skali, prowadzić kosztowne kampanie marketingowe, jakich nie
byliby w stanie finansować pojedynczy, mali winiarze. Bardziej rozwinięte
i skoncentrowane winiarstwo północnych regionów stanowi bazę rozwoju
przedsiębiorstw prywatnych. Firmy prywatne produkują wino na skalę
przemysłową. Pomimo, iż jest ich około 2000 produkują ponad 30 % włoskiego
wina stołowego i prawie 16 % wina najwyższej jakości. Firmy te najczęściej nie
posiadają własnych winnic. Winogrona do produkcji lub wino luzem kupują na
rynku. W wyjątkowych przypadkach kontraktują winogrona po ustalonych
uprzednio cenach.
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2.6 Kondycja finansowa sektora winiarskiego

Silne zróżnicowanie własnościowe i regionalne sektora winiarskiego we Włoszech
rzutuje na sytuację finansową przedsiębiorstw. W okresie 2004-2011 przeciętna
marża operacyjna prywatnych przedsiębiorstw winiarskich utrzymywała się na
poziomie około 8 %. W roku 2011 marża osiągnęła 8,6 %, co oznacza iż każde 100
EUR przychodu generowało przeciętnie, przed opłaceniem kosztów długu
i podatków, firmom sektora winiarskiego 8,6 EUR zysku. Stopa zwrotu
z zaangażowanego kapitału wyniosła przeciętnie 6,2 %. W ostatnich latach
następuje pewna poprawa wskaźników, lecz ich poziom jest ciągle poniżej
najlepszych wyników z roku 2006.
Wykres 47. Marże operacyjne i stopy zwrotu kapitału
przedsiębiorstw winiarskich we Włoszech w latach 2004-2011
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Źródło: Mediobanca Reserch, dane nie obejmują przedsiębiorstw spółdzielczych

Sytuacja finansowa włoskiego sektora winiarskiego jest silnie zróżnicowana
regionalnie. Ostatnie dane Mediobanca za rok 2010 wskazują na duże różnice we
wskaźnikach finansowych sektora winiarskiego w poszczególnych regionach Włoch.
Różnice regionalne są wynikiem wielu przyczyn, takich jak struktura własnościowa,
wielkość przedsiębiorstw winiarskich, struktura jakościowa produkcji czy udział
eksportu w produkcji całkowitej
Niskie marże operacyjne w regionach Trentino Alto Adige , Emilia Romagna i Sycylia
są m.in. wynikiem dominacji spółdzielni w sektorze winiarskim. W Toskanii
występuje silna integracja pionowa. Dobre wskaźniki region zawdzięcza ikonom
winiarstwa, winnicom i winiarniom Antinori i Frescobaldi. Marża operacyjna
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przedsiębiorstw winiarskich Toskanii jest najwyższa i przeciętnie daje ponad 17 EUR
zysku z każdych 100 EUR przychodu.

REGION

Marża operacyjna
w%

Sprzedaż /kapitał
zainwestowany
w%

Stopa zwrotu
kapitału
w%

Wsk. zadłużenia
długoterminowego
w%

ROE
%

EX
%

Tabela 37. Wskaźniki finansowe regionów winiarskich we Włoszech w 2010 roku

Toskania
Veneto
Lombardia
Emilia Romagna
Piemont
Trentino AA
Marche
Sycylia

17,4
5,7
5,8
1,4
2,9
2,1
2,8
2,3

43,3
156,2
88,1
137,4
120,2
73,2
108,4
73,9

7,7
9,2
5,3
2,3
3,9
1,7
3,3
1,8

31,8
55,2
35,2
57,4
45
50,9
80
42,6

11,2
11,2
4,5
5,0
1,4
-0,4
-5,6
-0,7

62,7
56,5
28,9
53,8
56,6
31,2
24,4

Źródło: Mediobanca Research ; EX oznacza procentowy udział eksportu w całkowitej produkcji wina

Winiarze z Lombardii czy Veneto osiągają marże trzykrotnie niższe, choć i tak na tle
innych regionów są to wyniki dość dobre. Zdecydowanie najgorsze efekty
dochodowe z przychodów osiągają firmy z regionów Emilia Romagna, Trentino oraz
Sycylii, między 1,4 i 2,3 EUR z każdych 100 EUR przychodu ze sprzedaży wina.
Kondycja finansowa winiarstwa w Toskanii jest wyjątkowo dobra. Nie tylko marża
operacyjna firm jest bardzo wysoka. Najwyższe w całej branży są także stopy
zwrotu z kapitału własnego. Wskaźnik ROE osiąga wielkość 11,2 % , podobnie jak w
regionie Veneto. Równocześnie branża winiarska z Toskanii posiada stosunkowo
najmniejsze zadłużenie długoterminowe w odróżnieniu od przedsiębiorstw
winiarskich z regionów Sycylii, Merche czy Trentino, gdzie wysokie zadłużenie
i koszty obsługi długów zjadają osiągane dochody, a wskaźniki ROE są ujemne.
Wyniki finansowe sektora winiarskiego w regionach są także powiązane z udziałem
eksportu w całkowitej produkcji wina. Regiony, gdzie udział eksportu w produkcji
wina przekracza 50 %, Toskania, Veneto, Piemont, osiągają lepsze wyniki
ekonomiczne w produkcji wina aniżeli regiony ze stosunkowo niskim eksportem,
takie jak Sycylia czy Marche. Jest to w pełni uzasadnione, gdyż wino sprzedawane
za granicę jest lepszej jakości i osiąga wyższe ceny.
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2.7 Handel zagraniczny

Począwszy od lat 1980tych eksport wina włoskiego wzrastał, lecz nieco wolniej
aniżeli innych krajów winiarskich. Jedną z zasadniczych tego przyczyn jest rosnąca
konkurencja producentów z Nowego Świata, a także opóźnienia włoskich winiarzy
w oferowaniu win o wysokiej jakości. Wprawdzie znane i cenione wina z Piemontu,
Veneto czy Toskanii znajdują konsumentów w wielu krajach, o tyle wino z innych
regionów jest jeszcze mało znane i doceniane. W rezultacie zmian na rynkach
międzynarodowych udział eksportu Włoch w eksporcie światowym zmniejsza się
z 35 % w latach 1980tych do 29 % w 1990tych i 22 % w roku 2010.
Dopiero po roku 2000 wzrost eksportu wina włoskiego nabiera dynamiki.
Wolumen eksportu osiąga ponad 24 miliony hektolitrów w 2011 roku i jest większy
o 60 % aniżeli na początku dekady. Wartość eksportu podwaja się osiągając 4,3 mld
EUR w 2011 r i stanowi 19 % wartości światowego eksportu wina. Największy udział
w eksporcie posiada wino butelkowane, którego sprzedaż dostarcza prawie 80 %
wartości eksportu. Udział wina gorszej jakości, eksportowanego luzem,
sukcesywnie zmniejsza się do 34 % wolumenu i 8 % wartości eksportu .Udział
eksportu w krajowej produkcji wina przekracza 50 % i jest zróżnicowany regionalnie
- waha się od prawie 63 % w Toskanii i 54 % w Piemoncie do 29 % w Emilia
Romagna i 24% w regionie Sycylii.
Wykres 48. Eksport wina z Włoch w latach 1990-2011 w milinach hektolitrów
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Wykres 49. Wartość eksportu wina z Włoch w latach 2005-2011 w miliardach EUR
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Źródło: il numeri del vino de dati delle dogane, OIV, ISTAT

Wzrostowi wolumenu eksportu towarzyszy wzrost jego wartości. W roku 2005
włoski eksport wina osiągał około 3 miliardy EUR. W ciągu pięciu lat wartość
eksportu zwiększyła się o 67 % i w roku 2011 przyniosła winiarzom z Włoch prawie
4,4 miliarda EUR. Tak duży wzrost wartości jest rezultatem coraz większego udziału
w eksporcie butelkowanego wina jakościowego.
Tabela 38. Struktura wartości eksportu wina w latach 2000-2010 w miliardach
EUR oraz ceny eksportuw EUR za litr
RODZAJ WINA

WARTOŚĆ EKSPORTU

CENA

2000

2010

Wartość całkowita

1,82

3,87

-

W tym: wino butelkowane

1,41

3,15

2,8

wino luzem

0, 24

0,33

0,6

wino musujące

0,17

0,39

3,2

Źródło: Global Wine, Il numeri del vino de dati delle dogane

Głównymi odbiorcami wina włoskiego są Francja, Niemcy, Wielka Brytania oraz
USA, na których rynki trafia około 80 % wolumenu i wartości całego eksportu .O ile
wino włoskie utrzymało swoje udziały na rynku francuskim i niemieckim, o tyle
utraciło pozycję na rynku angielskim i amerykańskim, czyli tam, gdzie ekspansja
win z Australii, Chile czy Argentyny jest najsilniejsza. Do Francji eksportowane jest
głownie wino tanie, natomiast na rynki pozaeuropejskie wysyłane jest droższe wino
jakościowe. Najbardziej opłacalny jest eksport wina wysokiej jakości. Przeciętne
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ceny eksportu butelkowanego wina jakościowego oraz musującego są pięciokrotnie
wyższe od ceny wina sprzedawanego luzem. Natomiast jedna z ikon włoskiego
wina – Barolo, osiąga ceny producenta na poziomie kilkunastu euro. Niestety,
ograniczone klasyfikacją obszary winnic oraz limitowana wydajność winorośli na
tych terenach na pozwalają na zwiększanie produkcji i eksportu wina najwyższej
jakości.
Import wina do Włoch sukcesywnie rośnie. Wolumen importu zwiększył się pond
dwukrotnie, z 600 000 hektolitrów w roku 2000 do ponad 1,4 milina w 2009r.
Wartość importu wzrosła ze 188 mln USD w roku 2000 do 350 mln w 2009 i stanowi
1,7 % wolumenu i 1,3 % wartości światowego importu wina . Wino z innych krajów
trafiające w coraz większych ilościach na rynek włoski wzmaga konkurencję
z producentami wina krajowego, natomiast konsument ma większy wybór
produktów różnej jakości .
Wykres 50. Import wina do Włoch w latach 2000-2009 w milionach hektolitrów
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2.8 Bilans rynku wina we Włoszech
Bilans na rynku wina jest różnicą pomiędzy całkowitą produkcją wina (produkcja
krajowa plus import) i całkowitą konsumpcją w danym roku (konsumpcja krajowa
plus eksport). Nadwyżka podaży pociąga za sobą straty z racji niemożności
sprzedaży po cenach rynkowych całej wyprodukowanej ilości wina, natomiast
niedobór podaży oznacza utratę możliwości zwiększenia sprzedaży i dochodów.
W latach 2000-2010 bilans rynku wina we Włoszech jest dodatni, z wyjątkiem roku
2010. Oznacza to, że łączna podaż wina jest większa od łącznego popytu na wino.
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Wykres 51. Bilans rynku wina we Włoszech w latach 2000-2009 w milionach
hektolitrów
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OIV,ISTAT

W całym okresie średnia nadwyżka podaży osiągała wielkość 5 milionów
hektolitrów rocznie, natomiast największy nadmiar wina powstał w roku 2004
i wynosił 12 milionów hektolitrów. Wyjątek stanowi rok 2010, kiedy we Włoszech
powstał niedobór produktu – krajowy i zagraniczny popyt na wino okazał się o 2,4
miliona hektolitrów większy od podaży. Jest to rezultat dużego eksportu, który
w tym roku przekroczył 24 miliony hektolitrów i prawie zrównał się z wielkością
konsumpcji krajowej. Duże nadwyżki podaży wina utrzymujące się przez wiele lat
doprowadzają do spadku cen wina na rynku krajowym . Tendencja spadkowa cen
nasila się od roku 2007/2008, przy czym ceny wina stołowego spadają szybciej
aniżeli wina jakościowego.
Wykres 52. Zmiany wskaźników cen producenta w latach IV 2006 - IV2010
(rok 2000 = 100)
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Możliwości sektora winiarskiego do stałej redukcji nadwyżek podaży wina są jednak
ograniczone. Dużą część nadwyżek stanowi wino gorszej jakości, często bez
oznaczenia pochodzenia, którego konsumpcja krajowa spada. Również eksport
luzem wina niskiej jakości napotyka na ostrą konkurencję taniego wina z innych
krajów i staje się nierentowny. Ponadto wino niskiej jakości nie nadaje się do
przechowywania ,a utrzymywanie zapasów takiego wina tworzy jedynie koszty i nie
ma ekonomicznego uzasadnienia. Bardziej zrównoważony jest rynkowy segment
wina jakościowego, zwłaszcza wina DOC i DOCG. Z jednej strony konsumpcja
krajowa wina jakościowego zwiększa się, szczególnie wina z regionalnym
oznaczeniem pochodzenia IG, które posiada umiarkowaną cenę, a jego jakość jest
wyższa aniżeli wina stołowego. Zasadniczym i najbardziej rentownym źródłem
równowagi rynkowej jest eksport wina jakościowego.Na przeszkodzie dalszego
wzrostu eksportu stoi jednak ograniczona podaż najlepszych win DOC-DOCG,
szczególnie że wzrasta na nie również popyt krajowy. Powiększanie eksportu
wymaga jednak dużych i długotrwałych nakładów na poprawę jakości upraw
winorośli oraz sporych wydatków na promocję na rynkach międzynarodowych.
Obecna, kryzysowa sytuacja gospodarki Włoch, na której rozwiązanie potrzeba
wielu lat, nie sprzyja podejmowaniu istotnych inwestycji w sektor winiarski.
Na niekorzystną sytuację makroekonomiczną nakładają się strukturalne słabości
sektora.Rozdrobnienie gospodarstw winiarskich, starzenie się populacji winiarzy
(ponad połowa winnic należy do osób w wieku 60 i więcej lat) sprawiają, iż
w odniesieniu do wprowadzania innowacji w uprawie winorośli i produkcji wina
dominują postawy konserwatywne. Konserwatyzm jest także przeszkodą
w rozwijaniu stowarzyszeń i zawodowych organizacji winiarskich. Równocześnie
ceny ziemi są stosunkowo sztywne, co hamuje możliwości powiększania
gospodarstw winiarskich. Ponadto małe firmy z trudem wprowadzają zmiany
w organizacji i zarzadzaniu produkcją wina. Brakuje im środków finansowych na
inwestycje technologiczne, analizy rynku czy działania marketingowe. W rezultacie
wiele małych i średnich firm ma duże kłopoty w utrzymaniu jakości wina. Inną
przeszkodą poprawy jakości sektora winiarskiego we Włoszech jest biurokracja we
wprowadzaniu regulacji wynikających ze wspólnotowej polityki rolnej. Procesy
regulacyjne są wolne i nieefektywne.
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DOC/DOCG

GTI

Stołowe

Moszcz

Razem

Wartość produkcji
wina w mln EUR

Wydajność winogron
/ha

Tabela 39. Charakterystyka regionów winiarskich we Włoszech w 2011 roku

Piemont

52 745

2,262

-

0,420

-

2,682

355*

76

Veneto

71 733

3,677

3,439

1,453

0,141

8,569

327*

159

Toskania

56 588

1,412

0,638

0,445

-

2,495

267

73

Lombardia

21 331

0,810

0,301

0,202

-

1,313

131*

-

Emilia
Romagna

53 536

1,674

2,483

1,992

0,652

6,601

114

163

Sycylia*

107 191

0,170

2,366

2,334

0,776

5,676

76

73

TrentinoAA*

14 689

0,964

0,186

0,01

-

1,161

67

112

Campania

29 018

0,266

0,182

1,278

-

1,726

60*

90

Lazio*

26 155

0,476

0,214

0,569

-

1,259

58

80

Marche*

17 199

0,352

0,420

0,155

-

0,927

30

76

Umbria*

17 613

0,323

0,394

0,248

-

0,875

30

79

Abruzzo*

32 512

1,070

0,270

1,598

0,082

3,028

29

126

Kalabria*

13 222

0,056

0,036

0,231

-

0,323

20

47

Liguria

1 312

0,035

0,060

0,029

-

0,077

3,2*

-

Puglia

85 125

0,907

2,090

2,345

-

5,342

-

-

Molise

4 173

0,150

-

0,105

-

0,255

2,5*

-

Basilica*

4 455

0,021

0,016

0,088

-

0,125

6,2

49

Firuli Venezia

19 985

0,482

0,151

0,119

-

0,752

-

-

Produkcja wina w mln hl.

Region

Powierzc
hnia
winnic w
ha

*dane za 2010 r., **dane za 2009 r., Źródło: ISMEA, ISTAT
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3.Rynek wina w Hiszpanii
Wprawdzie uprawa winorośli jest znana na Półwyspie Iberyjskim od wieków, to
jednak dopiero pod koniec Średniowiecza produkcja i handel winem nabierają
istotnego znaczenia gospodarczego dla niektórych regionów Hiszpanii. Tradycyjnie
handlem winem w Hiszpanii zajmowali się Anglicy, sprowadzający już w XIV wieku
do Londynu słynne Sherry i słodkie wino Malaga. Także w kolejnych stuleciach
angielskie firmy są głównymi handlowcami i inwestorami w hiszpańskie wino,
rozprowadzając je na inne rynki europejskie. Jakość wina na eksport była wyższa od
wina na rynek krajowy. W XIX wieku plaga filoksery w całej Europie spowodowała,
iż winiarze z Francji zaczęli zakładać winnice po drugiej stronie Pirenejów, dając
początek rozwojowi wina wysokiej jakości w regionie Rioja. W innych regionach,
w Katalonii czy Aragonii, wytwarzano wina gorszej jakości i wysyłano je do Ameryki
i Francji.
Jeszcze w latach 1950tych winnice zajmowały prawie 10% powierzchni ziem
uprawnych. Zbiory winogron były jednak niewielkie – średnio 2 tony z hektara.
Z racji suchego klimatu i stosunkowo niskiego pozimu agrotechniki w uprawie
winorośli zbiory ulegały znacznym wahaniom z roku na rok. W latach 1960tych
roczna produkcja wina sięgała prawie 25 milionów hektolitrów natomiast w latach
1980tych wzrosła do 35 milionów. Ciągłe wahania rozmiarów produkcji sprawiały,
że ceny wina były niestabilne i zmieniały się w dużym zakresie, pociągając za sobą
niestabilność dochodów plantatorów i producentów wina.
Obecnie Hiszpania posiada największą na świecie powierzchnię winnic – ponad 980
tysięcy hektarów – i jest trzecim producentem wina, wytwarzając w 2011 roku
pond 33 miliony hektolitrów. Pozycja Hiszpanii na światowym rynku wina ulega
jednak stopniowemu osłabieniu. Tendencja do spadku znaczenia hiszpańskiego
sektora winiarskiego na świecie wynika zarówno z przyczyn wewnętrznych, jak
i zewnętrznych. Do przyczyn wewnętrznych należą zmiany strukturalne w uprawie
winorośli i produkcji wina oraz spadkowa tendencja krajowej konsumpcji wina.
Główne przyczyny zewnętrzne związane są z narastającą konkurencją na rynkach
wina, szczególnie z ekspansją producentów z Nowego Świata.
3.1 Powierzchnia upraw winorośli
W okresie 1990-2011 całkowita powierzchnia winnic w Hiszpanii zmniejszyła się
z 1,5 miliona do 980 000 hektarów, czyli o obszar większy aniżeli aktualna, łączna
powierzchnia winnic w Chile i Argentynie, największych producentów wina
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w Ameryce Południowej. Większość powierzchni całkowitej winnic , ponad 800 000
hektarów, nie jest nawadniana. Przeciętna wydajność produkcji winogron na tych
terenach wynosi 5,5 tony z hektara i jest dwukrotnie niższa w porównaniu do
winnic nawadnianych.
Wykres 53. Powierzchnia upraw winorośli w Hiszpanii w latach 1990 – 2011
w milionach hektarów
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Tendencja do zmniejszania się powierzchni uprawy winorośli wynika z trzech
głównych przyczyn. Pierwszą z nich stanowią przyczyny ekonomiczne. Ponieważ
znaczną część produkcji wina w Hiszpanii stanowiło wino niskiej jakości,
konsumowane zwłaszcza w kraju, spadki konsumpcji oraz nadprodukcja
prowadząca do niskich cen wina powodowały, iż wielu plantatorów nie było
w stanie pokrywać koszty produkcji i musiało likwidować winnice. Jeszcze dzisiaj
2/3 produkcji stanowi tanie wino stołowe bez oznaczenia miejsca pochodzenia ,
choć w ostatnich latach udział wina jakościowego zwiększył się.
Na zmniejszenie się obszaru winnic wpływ ma także postęp w agrotechnice uprawy
winorośli. Tradycyjnie w Hiszpanii krzewy winorośli sadzono dość rzadko, co było
m.in. skutkiem dużej podaży stosunkowo taniej ziemi , zwłaszcza w centralnych
regionach kraju. Nierzadko sadzono 1100-1500 krzewów na hektar, co dawało
wprawdzie wysokie plony winogron z jednego krzewu lecz produkowane wino
cechowało się niską jakością. Wina jakościowe wymagają dużej koncentracji
winorośli , przynajmniej 3000-4000 krzewów na hektar. Jeden krzew rodzi wówczas
mniej winogron lecz są one lepszej jakości, podobnie jak produkowane z nich wino.
Wzrost wydajności plonów winogron osiągany jest również poprzez stosowanie
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nawadniania winnic, które w niektórych regionach obejmuje około 30%
powierzchni upraw winorośli.
Wielkość powierzchni winnic jest silnie zróżnicowana regionalnie. Prawie 48 %
winnic jest skoncentrowana w regionie Castilla la Mancha, natomiast winnice
najbardziej znanego na świecie hiszpańskiego regionu - Rioja, produkującego
wysokiej jakości wino, zajmują tylko 4,5 % całej powierzchni winnic w kraju.
Tabela 40. Regionalna struktura powierzchni winnic w Hiszpanii w 2010 roku
REGION
Castilla la Mancha
Extremadura
Castilla y Leon
Valencia
Cataluña
La Rioja
Andalucia
Razem regiony
Pozostałe regiony
Razem Hiszpania

Powierzchnia
w ha
467 514
85 340
72 933
71 386
55 503
45 718
30 642
829 036
155 101
984 137

Powierzchnia
w%
47,5 %
8.9 %
7,4 %
7,2 %
5,6 %
4,5 %
3,1%
84,2%
15,8%
100 %

% powierzchni
nawadnianej
23%
7%
2%
25%
6%
27%
4%
18%

Źródło: Avance Anuario de Estadistica 2011

3.2 Produkcja i konsumpcja wina w Hiszpanii
Pod względem produkcji wina Hiszpania zajmuje czołowe miejsce na rynku
globalnym. Po Włoszech i Francji jest trzecim producentem na świecie,
wytwarząjącym około 13 % produkcji światowej. W roku 2011 produkcja
przekroczyła 35 milionów hektolitrów, choć jest to znacznie mniej aniżeli
w szczytowym 2004 roku, kiedy wyprodukowano prawie 43 miliony hektolitrów
wina.
Wahania rozmiarów produkcji wina są częściowo zależne od powierzchni upraw
winorośli, która w okresie 1990-2011 stale zmniejszała się. Z jednej strony na
wielkość produkcji ma wpływ wydajność z hektara, z drugiej duże znaczenie mają
warunki pogodowe w okresie dojrzewania i zbioru winogron. O ile w północnej
części Hiszpanii ( Rioja, Navarra, Kraj Basków) pojawiają się niekiedy wiosenne
przymrozki, o tyle w części centralnej i południowej (Castilla la Mancha, Andaluzja,
Walencja) panują często bardzo wysokie temperatury i długotrwała susza. Obydwa
te czynniki są współzależne.
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Wykres 54. Wielkość produkcji
w milionach hektolitrów

wina w Hiszpanii w latach 1990 - 2011
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Do 1995 roku w Hiszpanii obowiązywał zakaz nawadniania winnic. Obecnie każda
Rada DO –Oznaczenia Pochodzenia Wina- ustala zasady i limity nawadniania na
swoim obszarze. Ponieważ klimat dużej części Hiszpanii jest suchy braki wody
odbijały się na wydajności z hektara winnicy. W latach 1970tych uzyskiwano
średnio 3,1 tony winogron z hektara, w 1980tych 3,6 tony a po roku 2000 już ponad
4 tony. Średnio 18 % winnic w Hiszpanii jest nawadnianych, przy czym najwięcej
w regionie Rioja (27 %) , Valencia (25 %) oraz Castilla la Mancha (23 %)
Zmiany rozmiarów produkcji wina układają się w pewne dłuższe cykle składające się
z faz wzrostowych i spadkowych. W latach 1990 – 2010 można wyróżnić dwa cykle
produkcyjne , które trwają 10-11 lat i pod tym względem są podobne do cykli
produkcji przemysłowej, zwanych w nauce o koniunkturze gospodarczej cyklami
Juglara ( od nazwiska francuskiego ekonomisty, odkrywcy cykli) lub cyklami
inwestycyjnymi.
−

Pierwszy cykl:
• Faza spadkowa 1990 - 1994 - w okresie 5 lat produkcja zmniejsza się
sukcesywnie z 38,9 mln hl w 1990r do 18,9 mln hl w 1994
• Faza wzrostowa 1995 - 2000 - w okresie 6 lat produkcja rośnie z 20,8 mln hl
do 41,6 mln hl
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−

Drugi cykl :
• Faza stabilizacji 2001 – 2002 - 2 letnia stabilizacja poziomie ponad 30 mln
hl
• Faza spadkowa 2003 – 2010 - 8 letni spadek produkcji z 41,8 mln hl do
33,9 mln hl

Szczególnie w okresie 2003 - 2010 spadek produkcji wina jest duży i wynosi prawie
8 milionów hektolitrów. Jest to z pewnością konsekwencją redukcji obszaru upraw
winorośli oraz spadku popytu krajowego na wino.
Hiszpania jest siódmym konsumentem wina na świecie a jej mieszkańcy wypijają
około 4,5 % konsumpcji światowej. Przez ostatnie dwadzieścia lat utrzymuje się
spadający trend krajowej konsumpcji wina, zarówno całkowitej jak i per capita.
O ile w roku 1990 konsumpcja całkowita wynosiła ponad 16 milionów hektolitrów,
o tyle w 2010 r już tylko około 11 milionów hektolitrów. Spadek konsumpcji jest
związany z coraz mniejszą ilością wina wypijanego rocznie przez statystycznego
Hiszpana. Konsumpcja wina per capita wykazuje stały spadek, z 43 litrów w 1990
roku do 25 litrów w roku 2009.
Wykres 55. Wielkość konsumpcji wina w Hiszpanii w latach 1990 – 2011 w mln hl
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Wykres 56. Konsumpcja wina per capita w Hiszpanii - litry rocznie
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3.3 Hiszpański konsument wina
W Hiszpanii spora część życia towarzyskiego i biznesowego toczy się
w niezliczonych barach i restauracjach, gdzie sprzedaje się takie same ilości wina jak
w sklepach. Konsumenci hiszpańscy spożywają coraz więcej wina jakościowego,
które zwiększyło swój udział w rynku krajowym do 36 %. W dużych sieciach
handlowych sprzedaje się 24 % wszystkich win oraz 39 % win DO,
w supermarketach po około 33 %, w małych sklepach odpowiednio 32 i 22 % ,
a resztę w sklepach tradycyjnych. Tak więc hiper i supermarkety sprzedają łącznie
około 57 % wina przy czym aż 72 % wina jakościowego DO.
W 1999 wprowadzono przepisy umożliwiające używanie oznaczeń Vino de la tierra
– wino z określonego obszaru. Jest to nazwa chroniona geograficznie (GI)
wskazująca zazwyczaj niewielkie obszary, które aspirują do DO. Wprowadzenie
oznaczeń vino de la tierra, obok istniejących już DO, odbyło się pod naciskiem
wielkich firm winiarskich i skomplikowało przejrzystość oceny jakości wina
hiszpańskiego na rynku. Pojawienie się dodatkowych oznaczeń i marek wina
sprawia, iż rośnie szum informacyjny , który utrudnia wybór konsumenta i oddala
go od osiągnięcia jak najlepszej korzyści z dokonanego zakupu wina. Z badań
ankietowych wynika, że większość konsumentów hiszpańskich rozpoznaje jedynie
nieliczne oznaczenia DO .
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Wykres 57. Procent hiszpańskich konsumentów znających różne DO
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Jeszcze mniej znane są marki win. Tylko pięć marek jest rozpoznawanych przez
więcej niż 10 % konsumentów : Marqués de Caceres (15 %), Vega Sicilia (12 %),
Faustino (11 %), Paternina (11 %) oraz Marqués de Riscal (11 %). Znajomość marki
wina jest wysoce skorelowana ze znajomością regionu DO , bowiem wszystkie
wskazane powyżej marki, prócz Vega Sicilia, pochodzą z najbardziej znanego
regionu – DOC Rioja. Podobnie niska jest znajomość rodzajów winogron , z których
wyprodukowano wino, a nazwę szczepu umieszczono na etykiecie. Procent
konsumentów znających poszczególne szczepy jest następujący : Moscatel – 69 %,
Albariño – 24 %, Tempranillo – 24 %, Garnacha- 13 %, Chardonnay – 9 %
[Albisu,s.105].
Tak niska znajomość regionów pochodzenia wina, marek czy szczepów przez
konsumentów hiszpańskich może dziwić zważywszy, iż Hiszpania jest uważana za
kraj winiarski o dużych tradycjach uprawy winorośli i produkcji wina, kraj gdzie
nadal przeciętny mieszkaniec wypija rocznie spore ilości wina. Należy jednak
podkreślić, że w Hiszpanii ogromne znaczenie posiadają regiony i rynki regionalne.
W Andaluzji sprzedaje się i konsumuje najwięcej wina produkowanego w tym
regionie – Sherry, Manzanilla, białe wina z Huelvy i niektóre tylko wina z innych
regionów Hiszpanii, głownie z Rioja. W Katalonii natomiast dominują w handlu,
w barach i restauracjach wina z regionu Penèdes, natomiast w Galicjii białe wina
produkowane z miejscowego szczepu Albariño, podobnie jak w Kraju Basków pije
się spore ilości Chicoli de Bizcaia. Każdy region produkuje wystarczająco dużo
„własnych win”, a mieszkańcy regionów są bardzo z nimi zintegrowani, czego
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wyrazem jest m.in. konsumpcja wyrobów miejscowych. O ile na półkach
sklepowych, w barach, restauracjach czy hotelach w danym regionie Hiszpanii
można spotkać jakieś ilości wina z innego regionu, o tyle praktycznie nie ma tam
żadnego wina zagranicznego. Podobnie jest we Francji czy we Włoszech. Wielkie,
francuskie czy hiszpańskie sieci handlowe faworyzują wina ze swojego kraju, które
oferują w szerokim wachlarzu po zróżnicowanych cenach. W tych krajach istnieje
swoistego rodzaju nieformalny protekcjonizm uzasadniany interesem narodowym
oraz preferencjami konsumentów. Po pierwsze, występujące permanentnie
nadwyżki podaży wina są upłynniane w krajowych sieciach handlowych. Ponadto,
handlowcy we Francji , Hiszpanii lub we Włoszech przekonują, iż konsument
francuski czy hiszpański preferuje wino ,do którego jest od lat przyzwyczajony i nie
będzie kupował nieznanego, i w jego ocenie gorszego, wina z innych krajów,
zwłaszcza spoza Europy. Hiszpanie uważają, częściowo nie bez racji, iż ich wino jest
najlepsze i dlatego nie ma sensu próbować win pochodzących z zagranicy.
3.4 Handel zagraniczny
W obliczu niekorzystnych zmian rynku wewnętrznego hiszpańscy producenci wina
zaczęli zdawać sobie sprawę, iż jedyną możliwością upłynniania powstającego
nadmiaru produktu jest eksport. Sprostanie konkurencji międzynarodowej
wymagało jednak istotnej poprawy jakości upraw winorośli oraz produkowanego
wina. Walkę o poprawę jakości wina rozpoczęli równocześnie sami winiarze jak
i powołane przez rząd instytucje, mające za zadanie regulowanie i wspieranie
produkcji wina jakościowego. W 1970 roku powstał Krajowy Instytut Oznaczeń
Pochodzenia Wina – INDO Instituto Nacional de Dominaciones de Origen, który
odgrywa bardzo ważną rolę regulatora rynku wina, zwłaszcza gwaranta norm
jakościowych w produkcji wina. Instytut jest częścią Ministerstwa Rolnictwa. Każdy
region (obszar) winnic posiadający Oznaczenie Pochodzenia Wina – DO
Denominación de Origen- ma własną Radę Regulacyjną, która wprowadza w życie
poszczególne przepisy, zgodnie z zasadami określonymi przez INDO. Ważne zmiany
w regulacjach sektora winiarskiego, jakie mają wpływ na podniesienie jakości wina
hiszpańskiego, następują po wstąpieniu Hiszpanii do Unii Europejskiej, co wiązało
się z koniecznością przyjęcia unijnych zasad polityki rolnej, w tym także dotyczącej
winiarstwa.
W roku 2003 uchwalono ustawę dostosowującą winiarstwo hiszpańskie do
przepisów unijnych. Ustawa zawiera m.in. szereg regulacji dotyczących warunków
jakie musi spełniać wino, aby mogło być określane winem jakościowego (patrz
Aneks 2). Rezultaty działań przedsiębiorców sektora winiarskiego wspomagane
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przez instytucje państwowe zaowocowały dynamicznym rozwojem eksportu wina
hiszpańskiego do wielu krajów na całym świecie. W ciągu ostatnich dwudziestu lat
wielkość eksportu wina wzrosła o 550 % , z 4 milionów hektolitrów w 1990 roku do
22 milionów w roku 2010. Po roku 2000 eksport wina wzrastał średnio o prawie 23
% rocznie i dzisiaj jest dwa razy większy od konsumpcji krajowej i stanowi ponad 21
% światowego eksportu wina.
Duży udział, przekraczający 40 %, w całości eksportu posiada wino luzem, które
sprzedawane jest po bardzo niskich cenach. Dlatego o wartości eksportu decyduje
wino butelkowane oraz wino musujące, które dają hiszpańskim eksporterom 86 %
przychodów ze sprzedaży wina za granicą.
Wykres 58. Wielkość eksportu wina z Hiszpanii w latach 1990-2010 w milionach
hektolitrów
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Tabela 41. Struktura wartości eksportu wina w latach 2000- 2010 w miliardach
EUR oraz cena eksportu litra w EUR
Rok/ rodzaj wina/ cena
Całość eksportu
w tym: wino butelkowane
wino luzem
wino musujące
Źródło: Global wine, Il numeri del vino

Wartość w roku
2000
2010
0,91
1,92
0,59
1,29
0,16
0,27
0,16
0,36

Cena
2010
2,6
0,4
2,8
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Wykres 59. Wartość eksportu wina z Hiszpanii w latach 2005-2011 w miliardach
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Źródło : Il numeri del vino

Ponieważ import wina na rynek krajowy ma znaczenie niewielkie bilans handlu
winem jest dla Hiszpanii bardzo korzystny. Eksport pozwala równoważyć rynek
i skutecznie redukować nadmiar podaży wina. Dostarcza również sporych środków
finansowych plantatorom i producentom wina.W latach 2005-2011 wartość
eksportu hiszpańskiego wina wzrosła o około 70 %, z 1,5 miliarda EUR do 2,2
miliardów EUR.
3.5 Bilans rynku wina
Na rynku wina w Hiszpanii występuje trwała tendencja do nadwyżek produkcji wina
w stosunku do popytu krajowego. W latach 1990-2010 wielkości nadwyżek wahały
się w granicach od 3,6 miliona hektolitrów w roku 1994 do 29 milinów w roku 2004.
W kolejnych latach , do roku 2010, nadwyżka sięgała średnio 23 miliony hektolitrów
rocznie.Trwała nierównowaga rynkowa jest m.in. skutkiem spadku popytu
krajowego związanego ze zmniejszaniem się konsumpcji wina przez konsumenta
krajowego oraz spadkiem konsumpcji wina niskiej jakości, produkowanego
w dużych ilościach.
W bilansie rynku wina należy uwzględnić nadwyżkę produkcji w danym roku
skorygowaną o eksport i import wina. Eksport wina zmniejsza nadwyżkę podaży
wina , natomiast import powiększa podaż wina na rynku krajowym.
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Wykres 60. Bilans rynku wina w Hiszpanii w latach 2000- 2010 w milionach
hektolitrów
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Źródło: Obliczenia własne.

Nadmiar produkcji wina na rynku w Hiszpanii osiąga maksimum w latach 20032004, kiedy nadwyżka całkowitej podaży (produkcja krajowa plus import)
przewyższa popyt całkowity (konsumpcja krajowa plus eksport) o ponad 15
milionów hektolitrów. W kolejnych latach nadmiar wina zmniejsza się, aż do
najmniejszego w tym okresie poziomu 1,1 miliona hektolitrów w 2010 roku.
Ponieważ import wina nie przekracza 0,5 miliona hektolitrów, a konsumpcja
krajowa nieustannie spada, redukcja nadwyżki podaży wina jest głównie wynikiem
zwiększania eksportu. Część produkcji wina jakościowego jest również składowana
w celu starzenia, powiększając zapasy. Zapasy wina nie stanowią jednak istotnego
elementu równoważącego rynek, bowiem o ile tworzenie zapasów z bieżącej
produkcji zdejmuje część nadwyżki produkcji, o tyle uwalnianie zapasów z lat
poprzednich niweluje ten efekt.
Hiszpania jest więc krajem permanentnych nadwyżek podaży wina, czego jednym
z efektów jest tendencja do spadku cen wina. Ceny wina hiszpańskiego na rynkach
zagranicznych są niższe w stosunku do cen z innych krajów europejskich, co jest
jednym z czynników wspomagających wzrost eksportu.
3.6 Charakterystyka sektora wina jakościowego w Hiszpanii
Rosnące znaczenie dla zaspokajania popytu krajowego i zagranicznego ma wino
jakościowe. Ustawa z 2003 roku podaje definicje wina odnoszące się do jego cech,
miejsc pochodzenia, sposobu produkcji, oraz przechowywania i starzenia wina.
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Spośród win wytwarzanych w Hiszpanii wyróżnia się :
−

wino pochodzące z określonego obszaru (vino de la tierra). Dotyczy to win
stołowych oraz win jakościowych– V.C.P.R.D (Vinos de Calidad Producidos
en Regiones Determinadas), wytwarzanych w określonych regionach.

Wina takie mogą być określne jako :
−

−
−

wino szlachetne (noble), tzn. wino poddane starzeniu w beczkach
dębowych o maksymalnej objętości 600 litrów lub w butelkach, w okresie
przynajmniej 18 miesięcy,
wino starzone (añejo), przebywające w beczkach dębowych lub
w butelkach przez okres co najmniej 24 miesięcy
wino stare (viejo), starzone wyłącznie w sposób naturalny, przy
wykorzystaniu światła, temperatury lub łącznie tych czynników, prze okres
minimum 36 miesięcy.

Oznaczenia win jakościowych są prawnie chronione jako DOP – Denominación de
Origen Protegida (Chronione Oznaczenie Pochodzenia)
Wino jakościowe DOP dzieli się na :
•

DOC – Denominación de Origen Calificada (Kwalifikowane Oznaczenie
Pochodzenia )

•

DO – Denominación de Origen (Oznaczenie Pochodzenia)

•

VP – Vino de Pago (Wino z Winnicy)

•

VC – Vino de Calidad (Wino Jakościowe)

Oznaczenia odnoszą się do wyznaczonych i prawnie chronionych obszarówregionów lub winnic, z których pochodzi wyprodukowane wino. Wino
z oznaczeniem pochodzenia musi spełnić określone w przepisach warunki. Dla
plantatorów i producentów jest to ochrona przed fałszerstwami wina oraz
wyznaczenie standardu jakościowego produktu, natomiast dla konsumenta jest to
gwarancja odpowiedniej, wysokiej jakości wina. Zasadniczą kwestią jest
przestrzeganie przez plantatorów oraz producentów wymgów okraślanych dla
oznaczenia danej kategori wina jakościowego.Kontrolą stosowania przepisów
zajmują się instytucje państwowe wraz z organizacjami producentow wina.
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Ponadto wina jakościowe mogą posługiwać się określeniami umieszczanymi na
etykietach :
−

−

−

Crianza - wino dojrzewające : czerwone leżakujące minimum 24 miesiące
w beczkach dębowych o pojemności maksymalnej 330 litrów ; wino białe
i różowe najmniej 18 miesięcy, przy czym przynajmniej 6 miesięcy
w beczkach dębowych.
Reserva - Rezerwa : czerwone dojrzewające przez 36 miesięcy, w tym
minimum 12 miesięcy w beczkach dębowych do 330 litrów a potem
w butelkach ; wino białe i różowe 24 miesiące, w tym 6 miesięcy
w beczkach a potem w butelkach.
Gran Reserva - Wielka Rezerwa : czerwone musi dojrzewać przynajmniej
przez 60 miesięcy, w tym 12 miesięcy w beczkach dębowych do 330 litrów
a potem w butelkach ; wino białe i różowe 48 miesięcy, w tym 6
w beczkach w potem w butelkach.

W zakresie win musujących wyróżnia się :
−
−

Premium i Reserva, wino jakościowe spełniające normy europejskie oraz te,
które produkowane są w wyznaczonych regionach.
Gran Reserva -Wielka Rezerwa , wino jakościowe z wyznaczonych regionów
oznaczone jako DO Cava (Denominación Cava) o minimalnym okresie
dojrzewania 30 miesięcy.

Pierwsze DO utworzono w 1933 roku dla Sherry a następnie dla Malagi oraz
Montilla i Moriles w Andaluzji.Wina te określane są mianem licor i mają wyższą
zawartość alkoholu. DO Rioja utworzono w 1995 roku, a dalej dla kolejnych
regionów winiarskich, takich jak np. Tarragona, Priorato, Ribeiro, Utiel-Requena,
Valencia, Alicante, Cariñena, Navarra, Penedès, Jumilia, Huelva.
Liczba DOP-Chronionych Oznaczeń Pochodzenia rośnie. W latach 1980tych było ich
30. Zasadniczy wzrost DOP nastąpił po roku 1986, czyli po wejściu Hiszpanii do
Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. Do roku 2000 liczba DOP wzrosła do 59
a w roku 2011 do 83 ( pełna lista DOP znajduje się w załączniku).Niektóre DOP są
obecne w dwóch lub więcej regionach. Np. DOC Rioja znajduje się w regionie La
Rioja, Navarra oraz Pais Vasco natomiast DO Cava w regionach Cataluña, Aragon,
Pais Vasco, Valencia, Extremadura, La Rioja, natomiast DO Jumilla w regionach
Murcia i Castilla la Mancha.
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Obecnie powierzchnia upraw pod wina jakościowe DOP stanowi 60 % całej
powierzchni winnic w Hiszpanii i zajmuje obszar 592 000 hektarów. Powierzchnia
winnic, ilość winiarzy, winiarni oraz produkcja wina jakościowego są silnie
skoncentrowane w dziesięciu DOP, czyli w 12 % wszystkich Chronionych Oznaczeń
Pochodzenia w Hiszpanii. 80 % powierzchni winnic, z których pochodzi wino
jakościowe znajduje się w 10 DOP. Największe powierzchnie zajmują DOP La
Mancha – 170 tys.ha, Rioja 63 tys.ha, Cataluña 52 tys.ha oraz Utiel-Requena 36
tys.ha. Obszar jaki zajmuje DO Cava (wino musujące) wynosi 32 tysiace hektarów.
Produkcja wina jakościowego DOP stanowi około 35 % całej produkcji wina
w Hiszpanii. W roku 2011 wyprodukowano 12,1 mln hl wina z tego prawie 57 % (6,5
mln hl) trafiło na rynek krajowy,natomiast 43 % (4,9 mln hl ) na eksport. Najwięcej
wina czerwonego produkuje Rioja( 39 %) oraz Ribera del Duero(9,8 %), wina białego
Rueda ( 19 %), La Mancha (16 % )i Rias Baixas (10 %), wina różowego Rioja ( 21 %),
Navarra( 20 %) i La Mancha( 8,6 %), natomiast wina likierowego Jerez y Manzanilla
(61 %)i Montilla-Moriles( 24 %) w Anadaluzji.
Wykres 61. Struktura regionalna powierzchni winnic DOP
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Źródło: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
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Wśród producentów wina wystepuje wysoka koncentracja. Na 4100 winiarni,
wśród których aż 80 % butelkuje wino, 55 % znajduje się w siedmiu DOP : DOC Rioja
( 17 %), DO Cava ( 8 %), DO Ribera del Duero (8 %), DO La Mancha ( 6 %), DO Rias
Biaxas ( 5,5 %) ,DO Cataluña ( 5%) oraz DO Penedés ( 5 %). Podobnie
skoncentrowana jest produkcja wina jakościowego. Ponad 76 % produkcji powstaje
w dziesięciu DOP, przy czym na trzy największe przypada aż 49 % produkcji : DOC
Rioja (22 %), DO Cava ( 16,6 %) i DO La Mancha ( 10,5 %).
Wykres 62. Liczba winiarni w wybranych regionach DOP w 2011 roku
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Wykres 63. Produkcja wina jakościowego w regionach DOP w 2011 roku
w milionach hektolitrów
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Począwszy od lat 1990tych produkcja wina jakościowego systematycznie zwiększa
się, choć nadal występują wahania roczne, podobnie jak w produkcji całkowitej.
O ile w dekadzie 1991- 2000 przeciętna roczna produkcja wina jakościowego
wynosiła 8, 6 milionów hektolitrów to w okresie 2001-2011 wzrosła o 26 %, do
10,9 miliona hektolitrów.
Możliwości komercjalizacji produkowanego w coraz większych ilościach wina
jakościowego stwarza eksport, bowiem ilości przeznaczane na rynek krajowy
pozostają względnie stałe. W latach 1991-2005 wielkość sprzedaży win DOP na
rynku krajowym rosła z 6,1 mln hl do 6,9 mln hl. Od tego momentu zaczyna
rysować się trend spadkowy do wielkości 6,5 mln hl w roku 2011. Równocześnie
eksport hiszpańskiego wina jakościowego wzrasta szybko, zwłaszcza po roku 2000
i obecnie osiąga prawie 5 milionów hektolitrów rocznie, stanowiąc 43 % całej
produkcji wina. Natomiast wartość sprzedaży na rynku krajowym i na eksport jest
wyrównana i w 2011 roku wyniosła 1,97 miliarda EUR, w tym 0,98 mld przypada
na rynek krajowy i 0, 99 mld na eksport.
Tabela 42. Produkcja sprzedana wina jakościowego w latach 1991-2011
ROK

Produkcja w mln hl

na rynek krajowy

%

na eksport

%

1991
1995
2000
2005
2011

9,4
9,2
10,1
11,6
11,4

6,1
5,9
6,2
6,9
6,5

64
64
61
60
57

3,3
3,3
3,9
4,7
4,9

36
36
39
40
43

Tabela 43. Całkowite przychody ze sprzedaży wina jakościowego w 2011 roku
w mln EUR
Przychody
Całkowite
Cava
Rioja
Ribera del Duero
Rias Baixas
Somontano
Utiel - Requena
Pozostałe

Rynek krajowy
980
399
256
216
96
30
12
-

Eksport
994
343
131
38
21
11
35
-

Razem
1 974
742
387
254
118
41
47
388
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Struktura produkcji i sprzedaży wina jakościowego jest inna na rynku krajowym
i zagranicznym, choć różnice nie są zbyt wielkie. Oznacza to, iż popyt konsumenta
krajowego i zagranicznego jest do siebie podobny, szczególnie popyt konsumenta
europejskiego.
W produkcji na rynek krajowy dominuje DOP Rioja , Cava oraz Ribera del Duero
natomiast udział wina z ośmiu DOP w zaopatrzeniu rynku krajowego wynosi 68 %.
W eksporcie największe udziały mają wina DOP Cava , Rioja i Valencia, a udział
dziewięciu DOP w całości eksportu wynosi aż 80 %.
Na rynek krajowy trafia przede wszystkim wino czerwone (56 % całości oferty)
pochodzące głównie z regionów Rioja i Ribera del Duero a także wino białe ( 21 %
oferty) z regionów Rueda i Rias Baixas.
Wykres 64. Udział w całkowitej produkcji wina jakościowego na rynek krajowy
i na eksport
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W eksporcie największe udziały ma wino Cava – 23 % ,Rioja – 18%, Valencia – 8,7 %
i La Mancha - 8,3 %. W ponad 50 % eksportuje się wino czerwone. Udziały innych
win wynoszą : musujące 23,2 %, białe 14,8 %, likierowe 6,8% i różowe 4,7 %.
87% wina DOP to wino butelkowane a 13 % luzem. Najwięcej wina luzem pochodzi
z La Mancha i Valencia. Eksporterami są najczęściej duże firmy , takie jak np.
Bodegas y Bebidas, przejęte przez Allied Domecq, czy Arco Bodegas Unidas, które
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rocznie eksportują wino o wartości między 200 – 400 milionów euro .Największymi
rynkami zbytu dla wina hiszpańskiego są kraje europejskie – Niemcy, Wielka
Brytania, Holandia i Belgia a spośród innych krajów USA.
Wykres 65. Eksport wina DOP do wybranych krajów w 2011 roku w hektolitrach
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Eksport wina DOP z Hiszpanii do Polski wzrasta, lecz ilości kupowane przez polskich
importerów są stosunkowo niewielkie, około 40 000 hektolitrów. Najwięcej wina na
rynek polski dostarczają winiarze z regionów Rioja,Valencia,Utiel-Requenai
Valdepeñas .
Zapasy wina jakościowego
Zapasy wina jakościowego wykazują tendencję rosnącą. Tworzenie zapasów przez
winiarnie jest związane przede wszystkim z technologią starzenia wina oraz
przepisami wyznaczającymi konieczny okres leżakowania wina w beczkach
dębowych oraz w butelkach ,umożliwiający oznaczenie wiana jako Crianza, Reserva
lub Gran Rserva. Proporcje podziału wyprodukowanego wina na krótsze i dłuższe
okresy dojrzewania zależą m.in. od jakości winogron zebranych w danym roku.
Jeżeli jakość jest wysoka, wówczas duża część wyprodukowanego wina jest
przeznaczana do starzenia, a oferowane wina określa się mianem „ dobrych
roczników”. Ich ceny są wyższe aniżeli ceny win wyprodukowanych w mniej
korzystnych latach. Na wielkość zapasów wina wpływają także warunki rynkowe.
Spadek popytu na wino i niższe ceny wina mogą skłaniać producentów do
tworzenia dodatkowych zapasów w oczekiwaniu na poprawę sytuacji rynkowej.
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Alternatywnym rozwiązaniem dla powstającego problemu nadwyżki podaży jest
wówczas destylacja, która przez wielu winiarzy traktowana jest jako ostateczność.
Spadek krajowego popytu na wino sprawia, iż pomimo wzrostu eksportu coraz
większą część nadwyżek produkcji przeznacza się na zapasy. W ciągu ostatnich
dziesięciu lat zapasy wina w Hiszpanii wzrosły o około 5 milionów hektolitrów,
z 15,8 mln hl w roku 2000 do 20,9 mln hl w 2011r.
Wykres 66. Zapasy wina jakościowego DOP w latach 2000- 2011 w mln
hektolitrów
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Zapasy wina w roku 2011 stanowiły 62 % całkowitej produkcji wina i prawie
dwuletnią produkcję wina jakościowego DOP.Dziewięć DOP posiadałącznie zapasy
wina w wielkości 18,3 milionów hektolitrów, co stanowi prawie 88 %
całkowitychzapasów wina jakościowego.
Tabela 44. Zapasy wina jakościowego w 2011 roku
DOP
Rioja
Cava
Cataluña
Jerez i Manzanilla
Ribera del Duero
La Mancha
Valdpenas
Navarra
Pozostałe regiony

Zapasy w mln hl
6,8
2,7
2,7
2,3
1,1
1,0
0,9
0,8
2,6

% całości zapasów
32,5%
13,0%
13,0%
11,0%
5,3%
4,8%
4,3%
3,8%
12,3%
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Prawie 64 % ( 13,3 mln hl) zapasów to wino czerwone , 7,4 % wino białe( 1,5 mln
hl), 1,7 % różowe (0, 37 mln hl), 13 % musujące( 2,7 mln hl) oraz 13,8 % likierowe
( 2,8 mln hl ). W zapasach wina czerwonego największe udziały posiadają : 50 %
Rioja, 8,4 % Ribera del Duero, 6,3 % Valdpeñas, 5,6 % Navarra, 5 % La Mancha, 3,8
% Cariñena, pozostałe 21 %. W zapasach wina białego największe udziały mają:
23,4 % La Mancha, 17,1 % Rueda, 8,4 % Montilla-Moriles, 7.4 Valencia, 6,8 % Rias
Baixas, 5,9 % Rioja, pozostałe 31,3 %. W zapasach wina różowego przodują:
Navarra 23,1 %, Rioja 20,9 %, La Mancha 5,2 %, Costeres de Segre 4,5 %, Cariñena
4,2 % Cataluña 4,1 %, pozostałe 37,9 %, natomiast w winiarniach Andaluzaji
znajdują się najwieksze zapasy wina likierowego, w tym : Jerez y Manzanilla- 80,9
%, Montilla-Moriles- 13,1 %, Condadao de Huelva -3,3 % oraz Málaga y Sierra de
Málaga- 1,4 %
3.7 Najważniejsze regiony produkcji wina
Castilla la Mancha
Największym regionem winiarskim, zarówno pod względem powierzchni winnic jak
i wielkości produkcji wina, jest Castilla la Mancha. Winnice zajmują tam obszar
prawie 600 000 hektarów, czyli ponad 50 % obszaru winnic w całej Hiszpanii,
natomiast produkcja wina stanowi ponad 50 %
całkowitej produkcji
krajowej.Region Castillia la Mancha posiada 16 chrnionych oznaczeń pochodzenia
wina jakościowego DOP, w tym 9 oznaczeń pochodzenia wina DO oraz 7 oznaczeń
VP.
Największym w ramach regionu obszarem oznaczonym jest DO La Mancha, gdzie
winnice zajmują 170 tysięcy hektarów, czyli około 29 % powierzchni regionalnej.
Wina produkowane w tym regionie są przeciętnej jakości .Głównymi producentami,
wytwarzającymi około 60 % całego wina , są spółdzielnie winiarskie. 200 spółdzielni
winiarskich skupia ponad 7000 członków. Są wśród nich takie, jak Spółdzielnia
El Prospero, której tradycja sięga roku 1917. Większość wina sprzedawana jest
luzem a ilości wina butelkowanego są stosunkowo niewielkie.Obecnie wino
z oznaczeniem DO La Mancha wytwarzane jest głównie w prowincji Ciudad Real.
Produkcją zajmuje się około 18 tysięcy winiarzy i 256 winiarni, w tym 123 winiarni
wina dojrzewającego. Przeciętna wielkość gospodarstwa winiarskiego jest
stosunkowo duża i wynosi ponad 9 hektarów. Inne, większe DO to DO Jumilla oraz
Valdpeñas.

206

Wino Starego Świata
Tabela 45. Wina jakościowe DOP w regionie Castilla la Mancha
Powierzchnia
w ha
DO La Mancha
169 900
DO Valdepeñas
24 529
DO Jumilla
25 804
DO Méntrida
5 581
DO Almansa
7 400
DO Uclés
1 700
DO Manchuela
4 462
DO Ribera del Júcar
9 185
DO Mondéjar
500
VP Dehesa del Carrizal
22
VP Casa del Blanco
93
VP Dominio de Valdepuza
49
VP Pago Florentino
58
VP Guijoso
59
VP Campo de Guardia
80
VP Finca Elez
39
Razem wino DOP
223 909
Źródło: Ministerio de Agricultura
Oznaczenie

Liczba winiarni
256
38
44
28
12
5
36
11
2
1
2
1
1
1
1
1
440

Produkcja w
hl/ 2011 r.
1 291 122
429 330
272 283
46 203
35 175
31 905
21 350
5 674
3 862
2 610
1 753
1 746
1 039
725
108
b.d.
2 144 885

Rioja
Najbardziej znanym na świecie hiszpańskim obszarem produkcji wina jakościowego
jest Rioja, zajmująca 11 % całkowitej powierzchni upraw DOP. Stąd pochodzi około
27 % wolumenu wina jakościowego na rynku krajowym i 18% na eksport . Rioja
jest liderem jakości wina i posiada jedno z dwóch w Hiszpanii najwyższych oznaczeń
DOC - Denominación de Origen Calificada. Drugim oznaczeniem DOC posługuje się
Priorat w Katalonii. Wina oznaczone jako DOC Rioja pochodzą z trzech regionów –
największego La Rioja oraz mniejszych obszarów w prowincji Navarra i Kraju
Basków.Rioja specjalizuje się w produkcji wina dojrzewającego w beczkach
dębowych. Wymaga to sporych inwestycji lecz sprzedaż wina pozwala uzyskiwać
wysoką wartość dodaną i jest skutecznym narzędziem w walce o rynki zagraniczne.
Na obszarze 63 330 hektarów winnic DOP działa ponad 17 tysięcy winiarzy oraz
ponad 800 winiarni. Areał dzieli się na trzy obszary – Rioja Alta, Rioja Baja i Rioja
Alavesa. Obszary te różnią się między sobą wielkością opadów, nasłonecznieniem
oraz składnikami ziemi. Najlepsze wino pochodzi z Rioja Alta. Winiarze z Rioja Baja
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produkują głownie wino luzem, butelkując mniejszą jego część. W Rioja Alavesa
produkuje się różne wina, najczęściej w małych winiarniach. Ta różnorodność
produkcji sprawia, iż na rynku pojawiają się wina oznaczone jako DOC Rioja
w różnych cenach.
Najważniejsze szczepy z których produkowane jest wino w regionie Rioja to
Tempranillo i Garnacha natomiast dla oznaczenia wina stosuje się cztery kategorie
– wino młode (sin crianza lub joven), crianza, reserva i gran reserva. Różnice
polegają na procesie technologicznym, m.in. czasie dojrzewania wina w beczkach
i w butelce. Około 39 % stanowi wino najniższej kategorii (wino młode), które jest
najtańsze. Dominujące w produkcji dojrzewające wino czerwone stanowi ponad 70
% , w tym crianza 104.9 mln l, reserva 88,9 mln.l i gran reserva 5,6 mln.l.
Stosunkowo niewielkie ilości wina reserva i jeszcze mniejsze gran reserva tłumaczą
w dużej mierze wysokie ich ceny na rynku. Najwyższe ceny osiąga wino gran
reserva z dobrych roczników, którego podaż jest mała. Obecnie wino DOC Rioja
wysyłane jest za granicę wyłącznie jako wino butelkowane.
W roku 2011 sprzedano z regionu DOC Rioja 269 milionów litrów wina, z czego 90
% stanowi wino czerwone. Na rynek krajowy trafia 177 milionów litrów (65,8 %
całości) a na eksport 91,9 miliona litrów (34,2 % ). Roczna przychody ze sprzedaży
wina wynoszą około 390 miliomów euro.
Eksport wina DOC Rioja wzrasta dynamicznie, średnio o kilkanaście procent rocznie,
z poziomu 20 milionów litrów w roku 1990 do prawie 92 milionów w 2011 r. Ponad
80 % eksportu trafia na rynki Wielkiej Brytanii ( prawie31 mln l),Niemiec ( 18,2
mln l), USA ( 8,5 mln l) i Holandii. Na tym tle eksport wina Rioja do Polski jest
całkiem spory – 4,9 miliona litrów w 2011r. Najszybciej rośnie eksport do Chin,
gdzie wysyła swoje wina 100 winiarni. Jeszcze w 2008 roku eksport wina z Riojy do
Chin wynosił zaledwie 256 tysięcy litrów, a w roku 2011 przekroczył już 1,5 miliona
litrów. Jest to eksport bardzo opłacalny, gdyż winiarze hiszpańscy uzyskują na tym
rynku najwyższą średnią cenę 5,3 EUR za litr.
Nad jakością wina DOC Rioja czuwa Rada Regulacyjna DOC Rioja składająca się
z przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa, Rządu Regionalnego oraz sektora handlu
(16 członków dysponujących 100 głosami) i producentów wina (16 członków
dysponujących 100 głosami). Tak więc decydujące znaczenie dla kontrolowania
i zmieniania przepisów regulujących zasady DOC mają winiarze i handlowcy.
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Ribera del Duero ,Penèdes, Somontano, Navarra
Regionem gdzie wytwarzane są wina dorównujące jakością i prestiżem najlepszym
winom Rioja jest Ribera del Duero. Obszar DO zajmuje około 18,5 tysięcy
hektarów.Wymagania jakościowe ograniczają wydajność do 7000 kilogramów
winogron z hektara. Główne strefy produkcji wina to Burgos, Segovia, Soria
i Valladolid.Przychody ze sprzedaży wina jakościowego DO Ribera del Duero na
rynku krajowym oraz na eksport wyniosły w roku 2011 ponad 255 milionów euro.
Na tym terenie znajduje się renomowana hiszpańska firma winiarska Vega
Sicilia.Winiarnia powstała w 1864 roku i obecnie jest własnością rodziny Alvarez.
Posiadłość liczy 1000 hektarów ,natomiaast sama winnica 250 ha. Na wysokie ceny
wina, w granicach 1000 złotych za butelkę w zależności od rocznika, składa się nie
tylko wysoka jakość wina lecz także odpowiednia polityka handlowa polegająca na
racjonowaniu sprzedaży. Klienci Vega Sicilia mogą, niezależnie od posiadanych
możliwości finansowych, kupić jednorazowo tylko określoną ilość skrzynek wina.
Utwierdza to kupujących w przekonaniu o rzadkości produktu i uzasadnieniu dla
płacenia za wino bardzo wysokiej ceny.
Z odmiennym modelem biznesowym na rynku wina spotykamy się w Katalonii,
gdzie w małym regionie Penèdes produkuje się wysokiej jakości wina białe. Wśród
producentów prym wiedzie rodzinna firma Torres, która lansuje głównie własną
markę a nie oznaczenie obszaru- DO. Polityka handlowa firmy zmierza do
utworzenia jednego oznaczenia DO dla całej Katalonii po to , aby lepiej być
rozpoznawalnym na rynkach międzynarodowych i poprzez mieszanki różnych
winogron z regionu tworzyć wino o wysokiej jakości.
Niewielkim regionem DO, gdzie winnice obejmują obszar zaledwie 2000 hektarów,
jest Somontano. Wino czerwone z tego regionu zawdzięcza wysoką jakość
winiarzom francuskim, którzy w zakładanych winnicach upowszechnili najlepsze
francuskie szczepy, takie jak Cabernet, Merlot, Pinot Noir i Chardonnay.
W produkcji dominują trzy wielkie firmy, które dla rozwoju biznesu uzyskały sporą
pomoc dla swoich inwestycji od administracji regionu.
DO Navarra to region słynący z wyśmienitych win różowych i dobrych win
czerwonych, sprzedawanych po umiarkowanej cenie. W produkcji wina dużą rolę
odgrywają spółdzielnie oraz małe winiarnie rzemieślnicze, np. z miejscowości Olite.
Ważną rolę na rynku międzynarodowym spełniają firmy prywatne. Wina czerwone
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firmy Julian Chivite osiągają wysoką jakość i są eksportowane do wielu krajów na
świecie, także do Polski.
Andaluzja
Andaluzja to przede wszystkim region słynnych, szczególnie ulubionych przez
Anglików, win Jerez-Xérès-Sherry oraz wyjątkowych win białych Manzanilla,
pochodzących z miejscowości Sanlúcar de Barrameda. Oprócz tego winnice
andaluzyjskie wytwarzają w prowincji Huelva dobre, lekkie wina białe- DO Condado
de Huelva- oraz ciężkie, słodkie wina Malaga- DO Málaga i Sierra de Málagaa w okolicach Kordoby słodkie wina - DO Montilla-Moriles.
Tabela 46. Wina jakościowe DOP w regionie Andaluzji
Oznaczenie
DO Jerez i Manzanilla
DO Montilla - Moriles
DO Condado de Huelva
DO Malaga i Sierra de Malaga
VC Granada
VC Lebrija
RAZEM

Powierzchnia
w ha

Liczba
winiarni

Produkcja w
hl/rok 2011

8 771
5 782
3 052
1 292
163
22
19 082

74
84
36
37
12
1
244

401 132
211 311
107 430
26 565
2 798
b.d.
747 236

Najbardziej znane jest wino Jerez-Sherry- Xeres, którego produkcja jest w ponad 70
% eksportowana, głównie do Wielkiej Brytanii (273 tys. hl ), Holandii (77 tys. hl),
Niemiec (44 tys.hl) oraz USA (14 tys. hl). Eksport wina Sherry do Polski jest
symboliczny . Inne wina jakościowe produkowane w Andaluzji są w 90 %
sprzedawane na rynku krajowym.
Symbolem wina z Andaluzji jest Sherry, wino produkowane według specjalnej
procedury solera. Do produkcji wina wykorzystuje się winogrona z miejscowego
szczepu Palomino, który tylko w regionie Jerez znajduje odpowiednie warunki
klimatyczne i glebowe i jedynie tutaj rodzi grona, z których powstają słynne wina
Sherry i Manzanilla.
Proces produkcyjny solera przebiega w kilku fazach. Najpierw dokonuje się
degustacji moszczu w zbiornikach i wybiera ten o najlepszych właściwościach
i rokowaniach co do wysokiej jakości wina (fino). Do tak wybranego moszczu
dodaje się destylatu winnego podnosząc stopień alkoholu do 15- 15 ,5 % i składuje
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do 600 litrowych beczek dębowych, napełniając je do 5/6 pojemności. Warstwa
drożdży jaka powstaje na powierzchni moszczu skutecznie chroni go przed
utlenianiem. Osobliwością produkcji jest mieszanie wina z różnych zbiorów. W tym
celu beczki ustawia się w czterech poziomach .Najniżej, na podłodze położone są
beczki z najstarszym winem, nazywane solera ( bo leżą na spodzie) . 1/3 tego wina
przelewa się do butelek a brakującą część uzupełnia się winem z beczki leżącej
wyżej, na poziomie pierwszym, którą z kolei dopełnia się winem z beczki z jeszcze
wyższego poziomu. Mieszanie wina musi przebiegać bardzo ostrożnie, tak aby nie
zniszczyć ochronnej warstwy drożdży. Wino fino i manzanilla dojrzewa przynajmniej
przez trzy lata i osiąga ostatecznie wysoki stopień zawartości alkoholu, aż do 17 %.
Uzupełniając dojrzewanie wina przy pomocy procesów chemicznych otrzymuje się
takie odmiany wina jak amontillado lub oloroso.
W miejscowościach Puerto de Santa Maria i Jerez de la Frontera mają siedzibę
największe firmy produkujące i handlujące winem Sherry – Osborne , Gonzalez
Byass i Sandeman. Natomiast stolicą wina manzanilla jest Sanlúcar de Barrameda,
miejscowość położona u ujścia rzeki Guadalkiwir do Oceanu Atlantyckiego.Mieszczą
się tam renomowane, duże i mniejsze winiarnie, takie jak Hijos de Rainera Perez
Marin produkująca jedno z najlepszych win manzanilla La Guita, czy bodega Hidalgo
- La Gitana.
W propagowaniu wina producenci wykorzystują techniki marketingowe polegające
m.in. na kształtowaniu wizerunku firmy przy pomocy symboli kultury i folkloru
andaluzyjskiego. Znakiem firmy Osborne jest Torro Bravo – waleczny byk hodowany
w Andaluzji do walk na koridzie- którego ogromne makiety spotkać można w wielu
miejscach wzdłuż autostrad hiszpańskich. Z kolei symbolem firmy Gonzales Byass
jest stylizowana sylwetka andaluzyjskiego caballero, z gitarą i typowym kapeluszem
na głowie, znana jako Tio Pepe (Wójek Pepe), której ogromna reklama wisi na
budynku centralnego miejsca Madrytu – Puerta del Sol. Podobny, choć w czarnym
kolorze, kapelusz andaluzyjski nosi sylwetka będąca symbolem Sandemana, firmy
założonej w 1790 roku. Natomiast manzanilla La Gitana (Cyganka) reklamuje się,
także na etykiecie wina, postacią andaluzyjskiej dziewczyny, ubranej w typowy dla
regionu strój. Dla koneserów wina działa w mieście Jerez de la Frontera winiarnia
Bodegas Tradición gdzie w 1200 beczkach z dębu amerykańskiego spoczywają pond
czterdziestoletnie wina Jerez : Amontillado, Oloroso,Palo Cortado i Perdo Ximenez.
Winiarnia połączona jest z muzeum malarstwa z kolekcji Joaquina Rivero,
składającej się z 300 obrazów z okresu od XV do XIX wieku, takich mistrzów jak
Velázques, Goya i inni. Kreowanie wizerunku produktu przy pomocy symboliki
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regionalnej a także dziedzictwa kulturalnego jest w przypadku Andaluzji szczególnie
skuteczne, zważywszy na miliony turystów zagranicznych i krajowych jakie
corocznie odwiedzają ten region, degustując miejscowe wina i odwiedzając
doskonale zorganizowane muzea wina i winiarnie.
Biznes winiarski to nie tylko winnice i produkcja wina, to także wytwarzanie
produktów komplementarnych, takich jak beczki, butelki czy korki do ich
zamykania. Wina jakościowe charakteryzują się tym, że butelki są zamykane
krokiem dobrego gatunku, co zapewnia winu długowieczność. Korek pochodzi
z kory dębu korkowego, który rośnie w dużych ilościach w krajach
śródziemnomorskich- na obszarze ponad 700 tysięcy hektarów w Portugalii i około
500 tysięcy hektarów w Hiszpanii, z czego połowa w Andaluzji w rejonie Kadyksu,
gdzie w Parku Naturalnym Alcornocales dąb korkowy rośnie na obszarze ponad 160
tysięcy hektarów. Tylko niektóre, odpowiednio grube, od 3 do 5 centymetrów,
części zebranej kory są wykorzystywane do produkcji korka. Ważne jest również,
aby korek miał jasny kolor, był lekki lecz gęstej konsystencji. Mała porowatość
korka i duża gęstość sprawiają, iż korek jest bardziej trwały i długo chroni wino
przed szkodliwym kontaktem z powietrzem.
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Aneks 1. Lista win jakościowych DOP w Hiszpanii w 2011 roku

ANDALUCÍA

•
•
•
•
•
•
•
•

DO Condado de Huelva,
DO Jerez-Xérès-Sherry,
DO Málaga,
DO Montilla-Moriles,
DO Sierra de Málaga,
DO Manzanilla – Sanlúcar de Barrameda,
VC Granada,
VC Lebrija

ARAGÓN

•
•
•
•
•

DO Calatayud,
DO Campo de Borja,
DO Cariñena,
DO Cava*,
DO Somontano

BALEARES

• DO Binisslem,
• DO Pla i Llevant

CANARIAS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DO Abona,
DO El Herro
DO Gran Canaria
DOLa Gomera
DO La Palma
DO Lanzarote
DO Tacoronte-Acentejo
DO Valle de Gúimar
DO Valle de Orotava,
DO Ycoden-Dante-Isora

COMUNIDAD
VALENCIANA

•
•
•
•

DO Alicante
DO Cava*
DO Utiel-Requena
DO Valencia

EXTREMADURA

• DO Cava*
• DO Ribera del Guadiana

CASTILLA LA MANCHA

•
•
•
•
•

DO Almansa
DO Jumilla*
DO La Mancha
DO Manchuela
DO Méntrida
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DO Mondéjar
DO Ribera del Júcar
DO Uclés
DO Valdpeñas
VP Pago Florentino
VP Campo de la Gurdia
VP Casa del Blanco
VP Dehesa del Carrizal
VP Dominio de Valdepuza
VP Finca Elza
VP Guijoso

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DO Arribes
DO Arlanza
DO Bierzo
DO Cigales
DO Ribera del Duero
DO Rueda
DO Tierra de León
DO Tierra del Vino de Zamora
DO Toro
VC Sierra de Salamanca
VC Valles de Benavente
VC Valtiendas

CATALUÑA

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DOC Priorat
DO Alella
DO Cataluña
DO Conca de Barberá
DO Cava*
DO Costeres de Sagre
DO Empordá
DO Montsant
DO Penedés
DO Pla de Bages
DO Terragona
DO Terra Alta

GALICIA

•
•
•
•

DO Monterrei
DO Rias Baixas
DO Ribeiro
DO Valdeorras

CASTILLA LA MANCHA

CASTILLA Y LEÓN
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LA RIOJA

• DOC Rioja
• DO Cava*

MADRID

• DO Vinos de Madrid

MURCIA

• DO Bullas
• DO Jumilla*
• DO Ycla

NAVARRA

•
•
•
•
•
•

DOC Rioja*
DO Cava*
DO Navarra
VP Pago de Arínzano
VP Pago de Otazu
VP Prade de Irache

PAIS VASCO

•
•
•
•
•

DOC Rioja*
DO Cava*
DO Chicolí de Alava-Arabako Txakolina
DO Chicolí de Bizkaia-Bizkaiko Txakolina
DO Chicolí de Getaria-Getariako Txakolina

PRINCIPE DE ASTURIAS

• DO Cangas

Wieloregionalne * DOC Rioja, DO Cava , DO Jumilla

Aneks 2. Regulacja rynku wina w Hiszpanii – Ustawa o winnicy i winie
z 2003 roku
Regulacje dotyczące uprawy winorośli i produkcji wina w Hiszpanii pochodzą z XIX
wieku. W celu zapewniania odpowiedniej jakości wina już w latach 1890 i 1897
wydano przepisy odnoszące się do procesu produkcji wina. W 1932 roku
opublikowano Statut Wina ( Estatuto del Vino), w którym po raz pierwszy poddano
regulacji cały sektor winiarski. Zasadnicze zmiany w regulacjach sektora następują
z chwilą wstąpienia Hiszpanii do Unii Europejskiej i koniecznością przyjęcia unijnych
zasad wspólnotowej polityki rolnej, w tym także dotyczącej winiarstwa. W 2003
roku przyjęto ustawę dostosowującą winiarstwo hiszpańskie do przepisów
unijnych.
Ustawa – Ley de la Viña y del Vino (Ustawa o winnicy i winie) z 10.07. 2003 roku
składa się z czterech rozdziałów. W rozdziale pierwszym podane są definicje
produktu, uprawy winorośli, nawadniania winnic, sztucznego podwyższania
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naturalnej zawartości alkoholu czy też niszczenia (likwidacji) winnic. Likwidacja
obszarów winnic jest traktowana jako sposób na ograniczanie nadmiernej
produkcji. Już za czasów rzymskiego cezara Dioklecjana wydawano nakazy
zniszczenia połowy obszaru upraw winorośli w całym imperium i przeznaczenia
uwolnionej ziemi pod uprawę zboża, którego braki były silnie odczuwalne na rynku
i groziły wzrostem niezadowolenia społecznego. W rozdziale drugim ustanawia się
system ochrony jakości wina, różnych jego kategorii takich jak win stołowych
mogących odnosić się do miejsca pochodzenia, win jakościowych oznaczonych
miejscem pochodzenia (DO- Denominación de Origen) czy taż kwalifikowanych
oznaczeń pochodzenia wina (DOC- Denominación de Origen Calificada). W rozdziale
trzecim zawarte są rodzaje naruszeń i sankcje za naruszania przepisów ustawy
w zakresie winiarstwa a także dozwolone metody i środki ochrony. Rozdział czwarty
poświęcony jest Hiszpańskiej Radzie Winiarstwa ( Consejo Español de
Vitivinicultura), organowi kolegialnemu o charakterze doradczym, reprezentującym
administrację państwową i regionalną oraz organizacje gospodarcze i społeczne
związane z sektorem winiarstwa.
Poniżej przedstawiamy najważniejsze fragmenty Ustawy, pokazujące jak szerokie
i szczegółowe są regulacje administracyjne wpływające na działalność gospodarczą
w zakresie uprawy winorośli, produkcji i handlu winem w Hiszpanii.

Definicje

Definicje podane w ustawie są zgodne z normatywami Unii Europejskiej, przepisami
hiszpańskiego Ministerstwa Rolnictwa, Rybołówstwa i Żywności a także przepisami
regionalnych rządów autonomicznych .Definiuje się takie pojęcia jak np. nowa
winnica, ponowne nasadzenia winorośli, wino, wina jakościowe produkowane
w wyznaczonych regionach i inne.
W zakresie definicji odnoszących się do cech wina wyróżnia się :
−

wino pochodzące z określonego obszaru (vino de la tierra). Dotyczy to win
stołowych oraz win jakościowych wytwarzanych w określonych regionach –
V.C.P.R.D (Vinos de Calidad Producidos en Regiones Determinadas).

Wina takie mogą być określne jako :
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wino szlachetne (noble), tzn. wino poddane starzeniu w beczkach
dębowych o maksymalnej objętości 600 litrów lub w butelkach, w okresie
przynajmniej 18 miesięcy,
wino starzone (añejo), przebywające w beczkach dębowych lub
w butelkach przez okres co najmniej 24 miesięcy
wino stare (viejo), starzone wyłącznie w sposób naturalny, przy
wykorzystaniu światła, temperatury lub łącznie tych czynników, prze okres
minimum 36 miesięcy.

Ponadto wina jakościowe mogą posługiwać się określeniami :
−

−

−

wino dojrzewające (Crianza): czerwone leżakujące minimum 24 miesiące
w beczkach dębowych o pojemności maksymalnej 330 litrów a wina białe
i różowe najmniej 18 miesięcy, przy czym przynajmniej 6 miesięcy
w beczkach dębowych.
wino Rezerwa (Reserva): czerwone dojrzewające przez 36 miesięcy, w tym
minimum 12 miesięcyw beczkach dębowych do 330 litrów a potem
w butelkach ; wina białe i różowe dojrzewające przez 6 miesięcy w
beczkach a 18 miesięcy potem w butelkach.
wino Wielka Rezerwa (Gran Reserva): czerwone musi dojrzewać
przynajmniej przez 60 miesięcy, w tym 12 miesięcy w beczkach dębowych
do 330 l. a potem w butelkach ; wina białe i różowe 48 miesięcy, w tym
6 miesięcy w beczkach w potem w butelkach.

W zakresie win musujących wyróżnia się:
−
−

Premium i Rezerwa, wina jakościowe spełniające normy europejskie oraz
te, które produkowane są w wyznaczonych regionach.
Wielka Rezerwa (Gran Reserva) wina jakościowe z wyznaczonych regionów
oznaczone jako Cava (Denominación Cava) o minimalnym okresie
dojrzewania 30 miesięcy.

Promocja
Administracja rządowa może finansować kampanie informacyjne i promocyjne
winiarstwa- upraw winorośli, wina, soków z wina, w ramach przepisów unijnych,
przy czym należy :
−
−

zalecać umiarkowaną i odpowiedzialną konsumpcję wina,
informować o korzyściach wina jako składnika diety śródziemnomorskiej
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wspierać zrównoważony rozwój upraw winorośli z poszanowaniem
środowiska
podkreślać aspekty historyczne, tradycję i kulturę win hiszpańskich,
zwłaszcza dotyczące ziemi, klimatu
informować o jakości moszczu i soków z wina.

Pozwolenia – nasadzenia, prawo do ponownego nasadzenia winorośli
Rząd w porozumieniu z rządami regionalnymi będzie ustalać główne przepisy
dotyczące pozwoleń na zakładanie i odnawianie winnic. Jeśli przepisy UE
umożliwiają powiększanie powierzchni uprawy winorośli, wówczas Ministerstwo
Rolnictwa, Rybołówstwa i Żywności dokona dystrybucji powierzchni według
obiektywnych kryteriów pomiędzy okręgi autonomiczne, uwzględniając m.in.
równowagę rynku winiarskiego.
Wykorzystywane szczepy winorośli do nowych nasadzeń czy odnowień będą
podlegać ustalonym wymogom. W strefach nie objętych filokserą materiał
powinien pochodzić z podkładów amerykańskich lub pokrewnych z nimi. Aby
utrzymać potencjał winiarski Rząd centralny i rządy regionalne mogą tworzyć
rezerwy praw do upraw winorośli.
Winorośle z przeznaczeniem na winogrona do produkcji wina muszą należeć do
rodziny vitis vinifera. Winorośle nie należące do tej rodziny muszą zostać
wyrugowane. Jeśli winnica nie jest uprawiana przez ostatnie trzy lata władze
regionalne mogą nakazać wyrugowanie winorośli, a powierzchnię zachować jako
rezerwę.
Nawadnianie winorośli
Normy wina jakościowego w wyznaczonym regionie mogą ustalać zasady
nawadniania, w ramach przepisów unijnych, państwowych i regionalnych.
Sztuczne podwyższanie zawartości alkoholu
Sztuczne podnoszenie zawartości naturalnego alkoholu w moszczu i winie jest
zabronione, z wyjątkiem przypadków, dla których uzyskuje się specjalne
pozwolenia. Administracje regionalne mogą, z racji niekorzystnych warunków
klimatycznych, zezwolić na podwyższenie stopnia alkoholu nowego wina w procesie
fermentacji.
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Mieszanie wina
Zakazane jest mieszanie win czerwonych i białych.
System ochrony pochodzenia i jakości wina
Celem systemu jest zapewnienie jakości i różnorodności win, stworzenie warunków
dla legalnej konkurencji, zagwarantowanie konsumentom prawdziwej informacji na
etykiecie wina, umożliwienie , po spełnieniu warunków, przechodzenia win na
wyższe kategorie, zapewnienie kontroli organom publicznym lub prywatnym
w realizacji przepisów.
Wina wyprodukowane w Hiszpanii mogą osiągać następujące kategorie:
Wino stołowe
Do tej kategorii należą wszelkie wina stołowe oraz wina stołowe posiadające prawo
do nazwy tradycyjnej „ vino de tierra” (wino z danego obszaru).
Wina jakościowe wytwarzane w wyznaczonym regionie
Do tej kategorii należą :
−
−
−
−

wina jakościowe ze wskazaniem geograficznym
wina z oznaczeniem pochodzenia DO- Denominación de Origen
wina z kwalifikowanym oznaczeniem pochodzenia DOC- Denominación de
Origen Calificada
wino z określonej winnicy – vino de pago

Każda kategoria wina musi być dokładnie określona, powinna zwierać rodzaj
winogron oraz maksymalną ich wydajność z hektara, a także cechy wina.
Nazwy pochodzenia wina z wyznaczonego regionu geograficznego są dobrem
publicznym i nie mogą być przejęte przez osoby prywatne, sprzedane lub
wydzierżawione.
Ochrona oznaczenia wina obejmuje fazę produkcji aż do fazy komercjalizacji,
wystaw, reklamy, etykietowania i dokumentacji handlowej. Ochrona oznacza zakaz
podawania jakiejkolwiek fałszywej informacji odnośnie pochodzenia, cech wina na
opakowaniu lub na butelce, w reklamie i odpowiednich dokumentach. Nazwy
geograficzne odpowiadające chronionej kategorii wina nie mogą być umieszczane
czy reklamowane dla win, które nie spełniają wymogów danej kategorii.
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Wina stołowe mogą nosić tradycyjną nazwę „ vino de tierra” ze wskazaniem
obszaru geograficznego jeśli :
−

−

obszar winnicy został wyznaczony ze względu na określone warunki
środowiskowe i warunki upraw, które można odnieść do szczególnych cech
wina
zaznacza się położenie geograficzne, obszar, rodzaj winogron i rodzaj wina,
zawartość alkoholu oraz cechy organoleptyczne.

Wina jakościowe wytwarzane w wyznaczonych regionach powinny :
−
−

spełniać przepisy UE oraz przepisy hiszpańskie
każdy typ wina jakościowego musi posiadać oznaczenie geograficzne

Administracja państwowa może odwołać oznaczenie wina jako jakościowego,
pochodzącego z wyznaczonego regonu - V.C.P.R.D (vino de calidad producido en
region determonado) w razie wystąpienia ważnych odstępstw od norm jakie wina
te muszą spełniać.
Oznaczenia win jakościowych są przekazywane do UE w celu uzyskania ochrony
w skali międzynarodowej.
Wino jakościowe ze wskazaniem geograficznym to wino wytwarzane w konkretnym
regionie , miejscu, z winogron stąd pochodzących, którego cechy wynikają ze
środowiska geograficznego oraz czynnika ludzkiego. Wina te posiadają oznaczenia
„ wino jakościowe z ….”, nazwa regionu, miejsca, miejscowości gdzie jest
wytwarzane.
Wino z oznaczeniem pochodzenia DO posiada nazwę regionu, miejsca,
miejscowości, jakie zostało oficjalnie uznane za spełniające następujące warunki:
−
−
−

zostało wytworzone w regionie, miejscu, miejscowości, z winogron tam
uprawianych
posiada wysoki prestiż handlowy
jego jakość i cechy wynikają wyłącznie ze środowiska geograficznego,
naturalnego i ludzkiego.

Zanim wino danego regionu otrzyma oznaczenie pochodzenia musi przejść przez
5 letni okres próbny. Oznaczeniami pochodzenia zarządza Rada Regulacyjna
(Consejo Regulador), wyznaczona zgodnie z przepisami państwowymi.
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Wina DOC Denomonación de Origen Calificada – Kwalifikowana Oznaczenie
Pochodzenia- muszą spełniać pewne dodatkowe warunki, poza tymi wymaganymi
dla win DO, :
−
−
−

−

−

muszą istnieć przez okres przynajmniej 10 lat od uzyskania DO
wino musi być sprzedawane wyłącznie w butelkach od producentów
znajdujących się w wyznaczonej strefie geograficznej
organ kontrolny ustala system kontroli win DOC, począwszy od etapu
produkcji aż do wejścia na rynek , kontroli fizyko-chemicznej
i organoleptycznej z pobranych, jednakowych próbek wina.
producenci wina (bodegas) winni być niezależni i oddaleni od innych
przynajmniej drogą publiczną , natomiast do produkcji wina używa się
jedynie winogron z winnic wyznaczonych dla DOC lub z moszczu innych,
także wyznaczonych, winnic.
tereny uznawane za majace prawo wytwarzać wino DOC muszą być
wydzielone w ramach strefy produkcji na mapach kartograficznych.

Wino z winnicy - VP vino de pago
Pago jest to działka rolna o specyficznych cechach i mikroklimacie, które odróżniają
ją od innych działek w okolicy, tradycyjnie związana z uprawą winorośli,
a wytworzone wino posiada cechy szczególne. Powierzchnia działki jest wyznaczana
administracyjnie. Jeśli winnica znajduje się na terenie DOC, wino może otrzymać
nazwę „ Vino de pago calificado”. Są to wina butelkowane, produkowane
z winogron pochodzących z działki. Wino musi dojrzewać i być przechowywane
oddzielone od innych win.
Powoływane są organizacje zarządzające winem jakościowym DO i DOC,
organizacje zatwierdzane przez Administrację Rządową ( Administración General
del Estado). Organem zarządzającym świadectwami DO i DOC jest Rada Regulacyjna
( Consejo Regulador). Organy zarządzające mają za zadanie reprezentowanie,
ochronę, gwarantowanie, promocję win DO i DOC oraz badanie i rozwijanie
rynków.
Kontrola i certyfikacja
Instytucje publiczne sprawują kontrolę nad przestrzeganiem przepisów zawartych
w Ustawie a także w zakresie certyfikacji produktów winiarskich. Jeśli podmioty
sektora winiarskiego (właściciele winnic, producenci moszczu, wina) naruszają
przepisy, wówczas podlegają sankcjom karnym.
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Naruszenia dzieli się na lekkie, poważne i bardzo poważne. W ustawie wymienia się
20 naruszeń lekkich, takich jak np. brak dokumentacji w czasie kontroli, błędy
w dokumentacji dotyczące zapisanych i faktycznych ilości winogron, moszczu, wina
o ile stan faktyczny nie przekracza 15 % zapisanego, zgłaszanie deklaracji po
terminie,nasadzanie winorośli bez pozwolenia w miejsce usuniętej, niedostarczenie
produktu do obowiązkowej destylacji, itp.
Do wykroczeń poważnych, których wymieniono 28, zalicza się między innymi :
−
−
−
−
−
−
−
−

−
−

bark dokumentów, błędy, braki
wpisywanie fałszywych danych o zbiorach, produkcji w podaniach
o subwencje publiczne
brak etykiet na opakowaniach lub niepełne lub fałszywe dane na etykietach
produkowanie i sprzedawanie produktów wytworzonych niezgodnie
a przepisami, o ile nie są szkodliwe dla zdrowia.
fałszowanie składu, jakości, wagi, objętości
nasadzenie winorośli niezgodnie z klasyfikacją, niewykonanie
obowiązkowego czyszczenia parceli
sprzeciwianie się pobieraniu próbek do kontroli
niespełnianie norm wyznaczonych dla kategorii chronionej (np. DO, DOC)
w zakresie produkcji, przetwarzania, transportu, etykietowania, opakowań
i prezentacji.
niepłacenie obowiązkowych składek na organ zarządzający
w przypadku win DOC używanie winogron, moszczu lub wina pochodzących
z winnic nie należących do DOC

Wśród 13 wykroczeń bardzo poważnych należy wymienić takie, jak :
−
−

−
−
−

wytwarzanie i komercjalizacja win przy pomocy praktyk i procesów
niedozwolonych, zawsze kiedy stanowi to zagrożenia dla zdrowia
nieumieszczanie na etykietach win tych wszystkich informacji, które
widocznie odznaczają typ i pochodzenie wina ( chodzi o to, aby konsumenci
nie byli wprowadzani w błąd)
fałszowanie produktów lub sprzedaż falsyfikatów
kategoryczna odmowa poddania się kontroli prze organy publiczne
bezprawne używanie nazw handlowych, marek, symboli które odnoszą się
do produktów chronionych.
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Kary za wykroczenia
Kary finansowe za wykroczenia lekkie wynoszą do 2000 euro, za wykroczenia
poważne do 30 000 euro a za bardzo poważne do 300 000 euro lub aż do 10 %
przychodów.
Wykroczenia poważne mogą być także karane czasową utratą praw do DO lub DOC
na okres 3 lat, a w przypadku wykroczeń bardzo poważnych na okres 5 lat lub
utratę całkowitą. Możliwe są także zabezpieczenia towarów, opakowań, etykiet
a także częściowe lub całkowite zamknięcie przedsiębiorstwa winiarskiego na okres
5 lat. Za niespełnienie obowiązku wyrugowania winorośli grożą mandaty płacone
przez 6 miesięcy aż do 3000 euro za hektar. Ponadto organ administracji może
zlecić wyrugowanie winnicy osobom trzecim i kosztami obciążyć właściciela.
Ustawa powołuje organizację o charakterze doradczym przy Ministerstwie
Rolnictwa, Rybołówstwa i Żywności o nazwie Consejo Español de Viniviticultura,
którego zadania polegają m.in. na informowaniu o sektorze winiarskim oraz
proponowaniu rozwiązań w zakresie zmian regulacji dotyczących winiarstwa.
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4. Rynek wina w Niemczech
Niemcy to ósmy producent wina na świecie i czwarty największy konsument. Ponad
2/3 niemieckich gospodarstw domowych kupuje wino ,a konsumpcja indywidualna
utrzymuje się od lat na wysokim poziomie. Niemcy są największym na świecie
importerem wina i ogromnym rynkiem zbytu dla producentów wina z wielu krajów.
Powierzchnia winnic w Niemczech utrzymuje się od lat na stałym poziomie 102
tysięcy hektarów. Uprawą winorośli zajmuje się około 68 000 gospodarstw w 13
różnych regionach. Większość winnic znajduje się na obszarach wzdłuż doliny Renu
i Mozeli. Najpopularniejszymi szczepami są Riesling (ponad 22 tysiące hektarów
winnic) , Muller-Thurgau ( 13 tysięcy hektarów) i Silvaner ( 5 tysięcy hektarów),
z których produkuje się wina białe, natomiast podstawą produkcji wina czerwonego
jest Pinot Noir. W celu osiągania odpowiedniego nasłonecznienia winnice są
zlokalizowane na stromych, południowych zboczach. Takie położenie winnic
sprawia, iż koszty pracy są wysokie a mechanizacja uprawy jest utrudniona.
Brak wzrostu powierzchni winnic i w konsekwencji produkcji winogron prowadzi do
stabilizacji produkcji wina na poziomie 9 milionów hektolitrów rocznie. Roczne
wahania wielkości produkcji związane są z warunkami pogodowymi, decydującymi
o wydajności produkcji winogron i wina osiąganymi z hektara winnicy. Sprzyjające
warunki atmosferyczne pozwoliły wyprodukować w 2007 roku ponad 10 milinów
hektolitrów wina, lecz pogorszenie się sytuacji klimatycznej w 2009/10 wpłynęło na
zmniejszenie produkcji wina do około 7 milionów hektolitrów.
Wykres 67. Produkcja wina w Niemczech w latach 2000-2010 w milionach
hektolitrów
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Stabilizacja poziomu występuje także po stronie konsumpcji wina. Konsumpcja
całkowita od dziesięciu lat regularnie sięga około 20 milinów hektolitrów rocznie.
Konsumpcja wina per capita w latach 2002 - 2009 utrzymuje się na względnie
stałym poziomie i wynosi średnio 20,2 litra w roku ,a łącznie z winem musującym 24
litry. Dla porównania można wskazać na konsumpcję per capita piwa, ktorega
wynosi 114 litrów, natomiast innych napojów alkoholowych 5, 6 litra rocznie.
Wykres 68. Konsumpcja wina w Niemczech w latach 2000-2010 w mln hl
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Wykres 69. Konsumpcja wina per capita w Niemczech w latach 2000-2009
w litrach rocznie
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W 2009 roku konsumenci niemieccy wydali 11,1 miliarda EUR na napije
alkoholowe, w tym na wino i wino musujące 41 % (ponad 4,4 miliardy), 29 % na
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piwo (prawie 3,3 miliarda) oraz na wódki, koniaki, likiery 25 % (około 3 miliardy).
Konsumenci preferują wino czerwone. Ponad 63 % konsumentów kupuje wino
czerwone , 29 % wino białe i 8 % różowe. Sieć detaliczna i dyskonty sprzedają 73 %
wolumenu wina i realizują 54 % całkowitej wartości sprzedaży. Bezpośrednia
sprzedaż przez producentów stanowi 25 % całkowitej sprzedaży wina.
Wielkość sprzedaży wina na rynku niemieckim wyniosi około 20 milinów
hektolitrów. Wartość sprzedaży przekracza 7 miliardów EUR w ciągu roku .
W sprzedaży wina dominują sklepy dyskontowe, których udział w całkowitej
sprzedaży wina wynosi prawie 37 %,natomiast w sprzedaży wina zagranicznego aż
75 %. W znakomitej większości kupowane jest wino stosunkowo tanie, w cenach
poniżej kilku euro za butelkę. Przeciętne ceny 1 litra wina wynoszą 2,2 EUR
w sklepach dyskontowych, 2,90 EUR w supermarketach i 8 EUR w sklepach
specjalistycznych. Prawie 40 % wina krajowego sprzedawane jest bezpośrednio
przez producentów lub spółdzielnie winiarskie
Konsumenci niemieccy przechodzą coraz bardziej z konsumpcji wina białego na
czerwone. Udział wina czerwonego w popycie konsumpcyjnym wzrósł od roku 1990
z 16% do 26 %. W grupie wina importowanego konsumenci kupują 63 % wina
czerwonego, 29 % białego i 8 % różowego, natomiast w grupie wina niemieckiego
prawie 46 % to wino białe, 42 % czerwone i 12 % różowe [ dane za 2009 rok, GfK
Consumer, Deutschen Weininstitut]. Zmiany w strukturze konsumpcji wina znajdują
odzwierciedlenie w reakcjach niemieckich plantatorów winorośli i producentów
wina. Ograniczenia powiększania obszaru upraw nakładane przepisami unijnymi
sprawiają, iż coraz większy udział szczepów dla produkcji wina czerwonego
dokonuje się w ramach odnawiania istniejących winnic. Udział areału winnic
przeznaczonych do produkcji wina białego zmniejszył się do 64 % % , natomiast
udział powierzchni winnic przeznaczonych do wytwarzania wina czerwonego wzrósł
do 36 %.
Tabela 47. Udział powierzchni winnic w produkcji rodzajów wina w Niemczech
w latach 1980-2008 w %
Rodzaj wina/rok

1980

1990

2000

2005

2008

Wino białe

88,6

83,8

74

64

63,6

Wino czerwone

11,4

16,2

26

36

36,4

Źródło: Deutsche Wein- Statistik
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Niemcy są największym importerem wina na świecie. W 2010 roku import
przekroczył 14,6 milionów hektolitrów i wzrósł w stosunku do roku 2000 o ponad
26 %. Wino z importu stanowi aż 72 % konsumpcji krajowej, przekraczającej 20
milionów hektolitrów.
Wykres 70. Import wina do Niemiec w latach 2000-2010 w milionach hektolitrów
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Wartość importu w latach 2000-2010 jest względnie stała na poziomie 2 miliardów
euro rocznie. Niemcy importują głównie wino tanie. Udział wina gorszej jakości,
o średniej cenie importu 0,84 EUR za litr, wynosi 68 % wolumenu i 40 % wartości
importu. Import wina jakościowego VQPRD, o przeciętnej cenie 2,32 EUR/l stanowi
22 % wolumenu i 36 % wartości importu. Wino musujące stanowi 10 % wolumenu
i 22 % wartości importu, a średnia cena wynosi 3,23 EUR/l.
Struktura importu zmienia się w ślad za zmianami struktury konsumpcji wina przez
Niemców. Wzrasta udział importu czerwonego wina jakościowego . Najwięcej
wina importuje się z Włoch (43 % całości wolumenu i 37 % wartości), z Francji (16 %
wolumenu i 29 % wartości) oraz z Hiszpanii (15 % wolumenu i 12 %
wartości).Łącznie z krajów Unii Europejskiej pochodzi 82 % wolumenu i 84 %
wartości importu , natomiast z krajów spoza UE odpowiednio 18 % i 16 %.
Import z krajów Nowego Świata, z USA, Chile, Afryki Południowej jest stosunkowo
niewielki i stanowi łącznie tylko 8 % całości importu. Liderem Nowego Świata stała
się Afryka Południowa skąd Niemcy importują wiano w wartości 72 milionów euro,
następnie Chile, USA, Australia. Dalsza pozycja Australii jest m.in. skutkiem ceny
wina. O ile cena wina w Afryki Południowej wynosi średnio 101 EUR za hektolitr,
o tyle cena wina australijskiego przekracza 134 EUR/hl. Firmy zajmujące się
importem wina przeznaczają je głównie na rynek krajowy lecz także dokonują
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re-eksportu i są źródłem zakupów małych firm handlu winami z krajów ościennych,
takich jak np. Polska.
Od roku 2000 wielkość eksportu wina niemieckiego wzrasta osiągając prawie 4
miliony hektolitrów. Najwięcej wina niemieckiego trafia na rynek angielski,
amerykański i holenderski. W roku 2010 eksport wina osiągnął wartość 173
milionów euro i spadł w stosunku do roku 2009 o 15%, głównie z racji słabych
zbiorów i mniejszej produkcji. Wzrost eksportu, zwłaszcza produkowanego
w Niemczech w dużych ilościach wina białego, jest m.in. wynikiem zmian
w strukturze konsumpcji wina przez konsumenta niemieckiego, który preferuje
coraz bardziej wino czerwone, kosztem konsumpcji wina białego. Rynki zagraniczne
stwarzają możliwości sprzedaży powstających na rynku nadwyżek wina.
Wykres 71. Eksport wina z Niemiec w latach 2000-2010 w milionach hektolitrów
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Na bilans rynku wina składa się całkowita podaż ( produkcja krajowa plus import)
oraz całkowity popyt (konsumpcja krajowa plus eksport). Przewaga całkowitej
podaży nad popytem świadczy o nadwyżce podaży wina, natomiast większy popyt
całkowity w stosunku do produkcji krajowej i importu oznacza niedobór podaży.
Obydwie sytuacje charakteryzują stan nierównowagi rynkowej.
Bilans niemieckiego rynku wina jest w miarę zrównoważony. Powstające w latach
gorszych zbiorów winogron i mniejszej produkcji niedobory podaży wina są
w kolejnych okresach wyrównywane, z pewną nadwyżką , przez wzrost importu
i większą produkcję krajową. Wyjątkowo duży niedobór podaży wystąpił w 2010
roku, głównie z racji znacznego spadku produkcji wina poniżej średniej wieloletniej.
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Wykres 72. Bilans rynku wina w Niemczech w latach 2000-2010 w milionach
hektolitrów
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Stagnacyjne tendencje rozwojowe produkcji i konsumpcji wina w Niemczech
w ostatniej dekadzie wskazują na wkroczenie rynku wina w tym kraju w fazę
dojrzałości, chrakteryzującą się dużym nasyceniem popytu i niewielkimi
przyrostami produkcji i konsumpcji krajowej. Wysoki poziom dojrzałości rynku
oznacza także zaostrzenie konkurencji wśród krajowych i zagranicznych
producentów wina działających w Niemczech, którym jest coraz trudniej
powiększać udziały rynkowe.

5. Rynek wina w Wielkiej Brytanii
Handel winem posiada w Wielkiej Brytanii dłgowieczną tradycję. Wprawdzie
uprawa winorośli i produkcja wina w Anglii ma znaczenie marginalne (rocznie
produkuje się kilkanaście tysięcy hektolitrów wina, głownie białego), import wina
z zagranicy,z Francji, Portugalii i Hiszpanii jest od wieków lukratywnym biznesem
przedsiębiorczych brytyjskich handlowców i inwestorów. Kiedy w roku 1152 król
Anglii Henryk II poślubił Eleonorę z Akwitanii, region Bordeaux wraz z całym
sektorem winiarskim znalazł się pod kontrolą korony angielskiej. Udogodnienia
przyznane przez króla mieszkańcom francuskiego regionu sprawiły, że Anglicy mogli
kupować bordoskie wino taniej aniżeli jakiekolwiek inne.
W kolejnych stuleciach dochodziło jednak do handlowych wojen między Francją
i Anglią, tak że w 1693 nałożono bardzo wysokie cła na wino francuskie
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sprowadzane do Anglii. Handel winem zaczął przesuwać się w kierunku Portugalii.
W XVIII wieku ponad 65 % importu wina pochodziło z Portugalii. Niestety, w handlu
winem dochodziło do wielu malwersacji. Dodatkowo nadmierna produkcja
prowadziła do spadku cen i zyskowności z winnego biznesu. W celu zapewnienia
jakości wina wysyłanego do Anglii ,w roku 1756 wprowadzono regulacje
wyznaczające określone obszary winnic, z których wino było odpowiedniej jakości.
Wino portugalskie, zwłaszcza słynne Porto, zawierało stosunkowo wysoki stopień
alkoholu. Francuskie wina stołowe były lżejsze i zdobywały stopniowo coraz
większą popularność wśród konsumentów angielskich. Powstawały pierwsze, duże
firmy handlu winem. W roku 1865 założono Victoria Wine Company, wchodzącą
dziś w skład grupy First Quench.
Wiek XIX i XX to okres dynamicznego rozwoju angielskich firm handlowych,
kupujących wino głównie w Portugalii i Hiszpanii i wysyłających je do Anglii. Okresy
związane z Pierwsza i Drugą Wojną Światową charakteryzuje stagnacja konsumpcji
i handlu winem. Renesans aktywności angielskiego sektora winiarskiego następuje
w latach 1950 i 1960tych, kiedy stopniowy wzrost konsumpcji wina skierował
zainteresowanie browarów piwnych, posiadających znaczne kapitały, na handel
winem. Następowały przejęcia firm handlu winem przez firmy produkujące piwo.
Procesy konsolidacji w sektorze piwnym i włączanie do niego rynku wina trwały
także w kolejnych dekadach. Przejęcia dotyczyły nie tylko sfery handlu lecz także
dystrybucji hurtowej i detalicznej, a ich podstawowym motywem było osiąganie
efektów synergii z łączenia różnych segmentów rynku napojów alkoholowych.
W rezultacie powstawały duże firmy działające na skonsolidowanym rynku napojów
alkoholowych, nie tylko na rynku krajowym lecz także na skalę międzynarodową.
Firma Allied Brewing, która w latach 1960tych przejęła Victoria Wine Company,
przekształciła się, po połączeniu z tradycyjną hiszpańską firmą rodziny Domecq,
w dużą międzynarodową korporację Allied Domecq. W 2001 roku Allied Domecq
kupuje Montana Wines, największego producenta wina w Nowej Zelandii
a następnie firmę niemiecką Kummerling GmbH. W roku 2005 firma zostaje
przejęta przez Pernod Ricard, francuskiego giganta rynku napojów alkoholowych.
Marginalna produkcja krajowa i rosnący trend konsumpcji wina sprawiają, że rynek
angielski jest bardzo atrakcyjny dla producentów wina z całego świata. Konsumpcja
wina w roku 2010 przekroczyła 13 mln hektolitrów, czyli więcej aniżeli konsumpcja
wina w Hiszpanii. Wielka Brytania jest drugim, po Niemczech, importerem wina na
świecie. W latach 1990tych import wynosił przeciętnie około 7 mln hl rocznie,
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w roku 1998 osiągnął 10 mln hl, w 2001 przekroczył 12 mln hl, a w 2010 wzrósł do
12,5 mln hl.
Wykres 73. Import wina do Wielkiej Brytanii w latach 1990- 2010 w milionach
hektolitrów
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Źródło: OIV, FranceAgriMer

W strukturze importu 80 % stanowi wino gorszej jakości, natomiast wino
jakościowe oraz musujące tylko 20 %. Ze względu na fakt, iż średnia cena importu
litra wina musującego wynosi 7,20 EUR, wina jakościowego 4,42 EUR a zwyczajnego
1,91 EUR, pierwsze dwa rodzaje wina stanowią aż 76 % wartości importu. 8,7 mln hl
to wino butelkowane, importowane za 2,4 mld EUR w największych ilościach
z Włoch i Francji. Wielkość importu wina luzem osiąga 2,4 mln hl , którego kupuje
się za 235 mln EUR, głównie z Australii, USA i RPA. 0,7 mln hl to import wina
musującego za 514 mln EUR w większości z Francji , a następnie z Hiszpanii i Włoch.
Wykres 74. Wartość importu wina do Wielkiej Brytanii w miliardach EUR
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W ślad za wzrostem wolumenu importu zwieksza się także jego wartość, która z 1,9
miliarda w roku 2000 wzrasta do ponad 3 miliardów euro w 2009 roku.
W strukturze geograficznej importu zaszły w ostatnich latach istotne zmiany. Wino
z krajów Nowego Świata zdobywa coraz większe udziały w rynku spychając na
dalsze pozycje dotychczasowych liderów. Na pierwsze miejsce pod względem
wolumenu importu wysuwa się Australia. Import wina australijskiego rośnie
dynamicznie z 1,5 miliona hektolitrów w 2000 roku do ponad 2,2 mln hl obecnie.
Wartość importu jest jednak stosunkowo mniejsza ( 430 mln EUR w 2009 r.) z racji
niskich cen wina australijskiego, wynoszących średnio 1,96 EUR za litr. Import
z Włoch osiąga podobne wielkości – 2,2 miliona hektolitrów o wartości 436 mln
EUR. Także inne kraje Nowego Świata, Chile i RPA, powiększają swoje udziały
w angielskim rynku wina. Z kolei import z Francji, tradycyjnie największego gracza
na rynku, spada od kilku lat z 2,7 miliona hektolitrów w 2002 roku do 1,97 mln hl
w 2009r. Relatywnie wysoka cena importu francuskiego wina , średnio 3,78 EUR/l,
sprawia, iż wartość importu przekracza 1 miliard euro. Zmniejsza się także import
wina z USA [FranceAgri Mer Infos ].
Anglicy konsumują coraz więcej wina. Jeszcze w latach 1970tych konsumpcja per
capita nie przekraczała 5 litrów wina rocznie. Obecnie jest cztery razy większa
i wynosi ponad 21 litrów. W konsekwencji konsumpcja krajowa sięga dzisiaj ponad
13 milionów hektolitrów.Głównym obszarem konsumpcji wina jest centralna
Anglia, zwłaszcza Londyn i jego region.
Wykres 75. Konsumpcja wina w Wielkiej Brytanii w latach 2000-2010 w milionach
hektolitrów
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Wykres 76. Konsumpcja wina per capita w Wielkiej Brytanii w latach 1961-2010
w litrach rocznie
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W Anglii konsumentami wina są przede wszystkim osoby w wieku 35 -54 lat. Dużą
część konsumentów stanowią kobiety. Wypicie lampki wina po pracy staje się
pewnego rodzaju obyczajem społecznym. Udział wina w konsumpcji napojów
alkoholowych zwiększał się z około 3 % w latach 1960tych do 23 % w roku 2000
i 32 % w 2009 r. Wzrost dobrobytu mieszkańców Anglii w latach 1990tych a także
działalność WSET – The Wine and Spirt Education Trust, mająca na celu
propagowanie wiedzy o winie, przyczyniły się do powiększenia konsumpcji wina
a także wymagań konsumenta co do jakości i różnorodności wina. W sieciach
detalicznych, gdzie sprzedaje się duże ilości wina, sporym powodzeniem cieszą się
duże, 1,5 litrowe butelki wina, tzw. magnum. Wprawdzie tzw. paradoks francuski
miał pewien wpływ na konsumpcję wina , lecz konsument angielski jest przede
wszystkim czuły na cenę. Sukces wina prowadził do spadku relatywnej pozycji piwa
na rynku napojów alkoholowych, którego konsumpcja per capita zmniejszała się ze
106 litrów w 2000 r. do 80 litrów w 2010 r. Rozwój dużych, angielskich firm handlu
i produkcji wina na całym świecie przechylił siłę lobbingową na ich korzyść.
Na angielskim rynku wina dominują cztery międzynarodowe firmy , amerykańskie
Constallation i E&J Gallo, australijska Foster’s Group oraz firma o brytyjskich
korzeniach Diageo. Główna część przychodów firmy Diageo pochodzi ze sprzedaży
alkoholi wysokoprocentowych, takich jak whiskey (np.Johnnie Walker, Crown
Royal, J&B ) wódki (Smirnoff) czy likierów (Baileys).Przychody ze sprzedaży w roku
obrachunkowym 2011 wyniosły 13,2 miliarda funtów, z czego na wino przypada
6 % - około 792 miliony funtów. Diageo sprzedaje swoje produkty na 180 rynkach
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na czterech kontynentach. 34 % przychodów osiąga na rynkach Ameryki Północnej,
26 % w Europie, 12 % w regionie Azji- Pacyfiku oraz 28 % w Ameryce Południowej
i Afryce. Sprzedaż wina opiera się na własnych markach oraz na winach
importowanych, dystrybuowanych przez firmy handlowe należące do korporacji.
Marki własne pochodzą z winnic położonych w wielu krajach, przy czym do
najbardziej znanych i cenionych należą Sterling Vinyards (Napa Valley) oraz
Beaulieu Vinyards, , Blossom Hill, Edna Valley, Bodegas Norton. Diegeo jest także
dystrybutorem markowych szampanów Dom Pérignon i Moët&Chandon.
Sprzedaż wina odbywa się głównie przez sieci supermarketów , których udział
w całkowitej sprzedaży wina wzrósł z 55 % w latach 1990tych do 72 % po roku
2000. Sprzedaż wina jest zyskowna, bowiem sprzedaje się je z wysoką, około 30 %,
marżą, podczas gdy piwo z marżą 5% a inne alkohole z marżą 10 %. Równocześnie
rozwijały się mniejsze sklepy specjalistyczne detalicznego handlu winem. Około
1999 roku z połączenia dwóch specjalistycznych firm detalicznej sprzedaży wina,
Thresher i Victoria Wine, powstało duże przedsiębiorstwo First Quench Group.
W tym samym czasie firma Prisa przejmuje Greenall Cellers. Sieci supermarketów
dążyły do pionowych integracji w ramach łańcucha dostaw i już na początku lat
1990tych zaczęły zaopatrywać się bezpośrednio u producentów wina, umieszczając
swoich handlowców w krajach winiarskich. Niektóre sieci same organizują zakup
winogron, wynajmują winiarzy i produkują wino pod własną marką osiągając
wyższe marże. Robią tak zresztą z wieloma innymi produktami. Integracja pionowa
pozwoliła supermarketom na obniżanie detalicznych cen wina intensyfikując tym
samym konkurencję z mniejszymi sklepami sprzedającymi wino. Już w 1995 roku
dwóch wędrujących winiarzy, kupujących winogrona w czterech krajach,zapewniało
sieci marketów Sainsbury około 10 % sprzedawanego wina. Oczywiście jakość tego
wina była przeciętna, lecz wino było kierowane do niewyrobionego konsumenta,
kierującego się głównie ceną.
Dostawcy wina do supermarketów muszą gwarantować m.in. ciągłość dostaw
dużych ilości wina. Mali producenci wina nie są w stanie sprostać tym wymogom
i pojedynczo nie mają szans na wejście na angielski rynek sprzedaży detalicznej.
Dlatego rozwiązaniem problemu dla takich producentów jest łączenie się
w organizacje spółdzielcze.
Dość długo wino nie było powszechnie dostępne w Anglii w restauracjach i pubach.
Obecnie coraz więcej tego typu obiektów oferuje szeroka gamę win, szczególnie
tych pochodzących z krajów Nowego Świata. Jest to dynamicznie rozwijający się
rynek konsumpcji wina.
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Brytyjscy handlowcy są także aktywni na rynkach międzynarodowych reeksportując
duże ilości wina. Celują w tym liczne firmy brokerskie, posiadające historyczne
doświadczenia w handlu winem i pośrednictwie w sprzedawaniu nadwyżek wina
pomiędzy krajami. Dlatego m.in. w Anglii można znaleźć znacznie więcej rodzajów
wina aniżeli w innych krajach. Brokerzy,działając jako eksporterzy równolegli,
potrafią dostarczyć na rynek i do klienta rzadkie wina w małych ilościach,.
Sukces rozwoju rynku w Wielkiej Brytanii, wzrost konsumpcji wina i obrotów firm
działających w tym sektorze, jest w dużej mierze zasługą nieustannej edukacji
społeczeństwa w zakresie wina, jego produkcji i konsumpcji – edukacji jaką trudno
jest znaleźć w innych krajach. Większość członków brytyjskiego sektora
winiarskiego szkoli się i zdaje egzaminy organizowane przez Wine and Spirits
Education Trust, w której aktywną rolę odgrywa przemysł związany z sektorem.
W przyszłości angielski rynek wina nie będzie wzrastał tak dynamicznie jak
dotychczas. Podobnie jak w Niemczech także rynek w Wielkiej Brytanii wykazuje
pewne oznaki nasycenia. Od kilku lat podstawowe parametry rynku, takie jak
konsumpcja wina i w ślad za nią import, stabilizują się na osiągniętym poziomie.
Po części jest to przyczyną osłabienia wzrostu gospodarczego w Wielkiej Brytanii,
jaki trwa od czasu kryzysu, zapoczątkowanego w 2008 roku w USA.
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Od 30 lat wina z krajów zaliczanych do Nowego Świata- Argentyny, Chile, USA,
Australii, Nowej Zelandii, Afryki Południowej, sukcesywnie powiększają swoją
pozycję na rynku światowym.
Sektor winiarski krajów Nowego Świata produkuje ponad 65 mln hl wina rocznie, co
stanowi około 25 % produkcj światowej.Równoczaśnie konsumpcja wina w tych
krajach przekracza dzisiaj 49 mln hl,a jej udział w konsumpcji swiatowej wzrósł do
21 %.
Najbardziej spektakularny jest rozwój eksportu wina Nowego Świata, którego udział
w handlu światowyn wzrósł z 8 % w latach 1990tych do 29 % w roku 2010.
Producenci z tych krajów eksportują ponad 27 mln hl wina, przy czym najwięcej
eskportu pochodzi z Australii i Chile, odpowiednio 8 i 7 mln hl.
Tabela 48. Udział eksportu krajów Nowego Świata w światowym eksporcie wina
w 2009/10 roku

KRAJ
Australia
Chile
USA
Południowa Afryka
Argentyna
Nowa Zelandia

UDZIAŁ
w
w
wolumenie wartości
8,6%
7,2%
4,4%
5,2%
4,1%
1,2%

7,7%
4,9%
3,3%
2,6%
2,2%
2,2%

Relacja
wartości/
wolumenu
0,9
0,7
0,7
0,5
0,5
1,8

Wolumen
eksportu wina
butelkowanego
w mln hl
4,3
4,9
2,0
1,8
1,9
1,1

Źródło: Global Wine

Najkorzystniejszą relację wolumenu do wartości eksportu posiada Nowa Zelandia,
której udział wartościowy jest prawie dwukrotnie większy od ilościowego. Jest to
wynikiem wysokich cen jakie uzyskują znakomite wina białe. Dobrą relacją wartości
do wolumenu charakteryzuje się także australijski eksport wina.
W celu wzmocnienia więzi handlowych kraje Nowego Świata podpisały umowę
o wzajemnym uznawaniu praktyk winiarskich MAA – Mutual Acceptance
Agreement on Oenological, liberalizacującą handel winem pomiędzy krajami oraz
zabraniający stosowania praktyk dyskryminacyjnych we wzajemnych obrotach.
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1. Rynek wina w USA
Uprawa winorośli i produkcja wina na kontynencie Ameryki Północnej są obecne
zarówno w Kanadzie jak i w USA - Stanach Zjednoczonych Ameryki . Zasadnicze
znaczenia dla przemysłu winiarskiego na tym kontynencie mają jednak USA , a na
obszarze tego kraju stan Kalifornia, skąd pochodzi większość winogron i wina.
Amerykańskie winiarstwo nie ma tak długiej historii jak europejskie.Wprawdzie
w USA wytwarzano wino już w XVII i wieku, to jednak dopiero po II Wojnie
Światowej winiarstwo amerykańskie zaczęło rozwijać się dynamicznie, a rozmiary
produkcji zaczęły przekraczać wielkości osiągane przed okresem prohibicji. Stany
Zjednoczone Ameryki są dzisiaj
jednym z największych producentów,
konsumentów , importerów i eksporterów wina na świecie.Przemysł winiarski jest
ważną gałęzią gospodarki.Wino jest wytwarzane w 50 stanach tworząc wartość
sprzedaży przekraczającą 25 miliardów dolarów rocznie.Także typowo francuska
kategoria terroir zadomawia się coraz bardziej na gruncie amerykańskim,
podkreślając jakościowe walory wina.
Amerykański rynek wina to produkcja około 20 milinów i konsumpcja prawie 28
milionów hektolitrów wina. Niedobory produkcji krajowej są uzupełniane dużym
importem, wynoszącym ponad 9 milinów hektolitrów rocznie. Rozwija się także
eksport wina, w którym przodują największe firmy winiarskie, takie jak E&J Gallo
czy Constallation. Umacnianie się pozycji winiarstwa amerykańskiego na świecie
sprawia, iż USA są dzisiaj liderem tej grupy krajów winiarskich, które umownie
określa się mianem Nowego Świata.
1.1 Powierzchnia upraw
W latach 1990-2010 powierzchnia winnic zwiększa się o ponad 26 % , z 315 000
hektarów w roku 1990 do 400 000 w roku 2010. Obok Kalifornii, kolebki winiarstwa
amerykańskiego, gdzie możliwości ekspansji terenowej są ograniczone, winnice
powstają w innych stanach. Szczególnie duże obszary winnic powstały w Teksasie,
uzyskując oficjalny status Amerykańskiego Obszaru Winiarskiego. Winnice na
granicy Teksasu i Oklahomy rozciagaja się na powierzchni około 110 tysięcy
hektarów.
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Wykres 77. Powierzchnia upraw winorośli w USA w milionach hektarów w latach
1990-2010
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1.2 Produkcja i konsumpcja wina w USA
W okresie ostatnich dwóch dekad rosną główne elementy rynku wina. Wzrasta
produkcja wina, choć od roku 2000 rosnący trend trochę załamał się. Produkcja
wina zwiększa się od lat 1990tych o 20 %, osiągając w roku 2010 prawie 20
milionów hektolitrów. Konsumpcja wzrasta jeszcze szybciej, bo o 26 %, z poziomu
21,6 miliona hektolitrów w 1990r do ponad 27 milionów w 2010, co stanowi około
12 % konsumpcji światowej. Równocześnie przeciętny Amerykanin wypija coraz
więcej wina - około 9,5 litra w ciągu roku. W porównaniu do konsumenta
francuskiego lub włoskiego jest to czterokrotnie mniej, lecz świadczy to
o ogromnym potencjale wzrostu krajowego popytu na wino.
Warto dodać, że USA są drugim na świecie, po Włoszech, producentem winogron
konsumpcyjnych, przeznaczanych do produkcji rodzynek a także produkcji soków
i wina. W 2010 roku wyprodukowano 62,2 miliony ton winogron. Wydajność
produkcji winogron,zasadniczego surowca dla produkcji wina, jest zróżnicowana,
nawet w ramach regionu Kalifornii. Winogrona przeznaczone na rodzynki osiągają
wydajność do 20 ton z hektara, natomiast w regionie Kalifornii największą
wydajność osiągają winnice położone w San Joaquin Valley, gdzie uprawia się
popularne i nisko cenione rodzaje winorośli.
Wydajność produkcji winogron oraz ich jakość mają decydująca znaczenie dla ceny,
która jest ważnym składnikiem kosztów produkcji wina. Ceny winogron podlegają
wahaniom zgodnie z mechanizmem rynkowym. O ile średnie ceny winogron
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odmian Chardonnay i Merlot pochodzących z regionu Sonoma mogą przekraczać
2000 USD za tonę, to taką samą ilość winogron z San Joaquin Valley można kupić,
w zależności od roku, tylko za 400 USD. Kiedy w Kalifornii uzyskano w 2000 roku
wysokie zbiory , ceny winogron w regionie San Joaquin Valley spadły o ponad 50 %
w porównaniu do roku poprzedniego. Ilości wyprodukowanego wina powiększyły
istniejące już zapasy co obniżyło jego ceny także w kolejnym roku. W efekcie
niektóre winnice nie były w stanie pokryć kosztów i zaprzestały działalności.
Natomiast ceny winogron w regionach produkujących wina wysokiej jakości ulegają
mniejszym wahaniom rynkowym. Popyt na wino jest podzielony na segmenty ze
względu na jakość wina, a to z kolei zależy od miejsca produkcji winogron. Dlatego
substytucja między różnymi obszarami jakości winogron jest niewielka i nie ma
znaczącego wpływu na ceny winogron przeznaczanych do produkcji wina
jakościowego.
Zróżnicowane są nie tylko ceny lecz także koszty produkcji winogron. Jak podaje
Tyler Colman , koszt założenia winnicy w Sonoma Country i obsadzenia winoroślą
szczepu Chardonnay wynosił na początku lat 2000 ponad 32 000 USD za hektar.
Główne koszty to oczyszczenie terenu, kupno i sadzenie winorośli, a potem koszty
ogólne w pierwszych dwóch latach przed pierwszym, handlowym zbiorem. Koszty
operacyjne, takie jak nawadnianie, przycinanie, nawozy, koszty zbioru sięgają około
7500 USD na hektar. Ważna jest również wartość ziemi bowiem ma to wpływ na
podatki i ubezpieczenie. Koszty ogólne zawierające zwrot kapitału z takiej winnicy
oszacowano na około 16 000 USD , natomiast całe koszty na ponad 23 000 USD na
hektar. Przychody ze sprzedaży zależą od ceny winogron w danym roku , a to z kolei
decyduje o wysokości zysku. Mogą pojawiać się także nieprzewidziane koszty
związane z pojawieniem się szkodników i koniecznością zwalczania ich, tak jak w
latach 1980tych, kiedy plaga filoksery nawiedziła winnice Kalifornii i 60-70 % areału
winorośli w Napa i Sonoma musiało być obsadzone na nowo [Colman 2008].
Motorem rozwoju amerykańskiego sektora winiarskiego jest niewątpliwie popyt
krajowy. Począwszy od lat 1970tych konsumpcja wina w USA nieustannie rośnie.
W roku 2010 amerykanie skonsumowali 300 milionów skrzynek wina, czyli 2,7
miliarda butelek. Stany Zjednoczone Ameryki stają się światowym liderem
konsumpcji wina i według amerykańskiego The Wine Institut wyprzedzają już w tym
względzie Francuzów. Wzrost konsumpcji ma nie tylko wymiary globalne. Zwiększa
się również konsumpcja wina per capita, która na początku lat 1990tych wynosiła
około 7 litrów, a obecnie przekracza 9 litrów rocznie.
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Wykres 78. Produkcja i konsumpcja wina w USA w latach 1990-2010 w mln hl
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Wykres 79. Konsumpcja per capita w USA w latach 1990-2010 w litrach rocznie
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Do wzrostu konsumpcji wina przyczyniła się audycja wyemitowana w listopadzie
1991 roku w popularnym programie telewizyjnym 60 Minut , którą poświęcono
tzw. francuskiemu paradoksowi. Okazało się, że mieszkańcy śródziemnomorskiej
części Francji rzadziej zapadają na choroby serca pomimo, że jedzą sporo tłustych
produktów (np. serów). Przyczynę tego stanu rzeczy przypisano piciu wina,
zwłaszcza czerwonego, do posiłków. Czerwone wino posiada bowiem składniki
zapobiegające odkładaniu się cholesterolu. Umiarkowane ilości wina spożywanego
podczas posiłków potraktowano jako dodatek do zdrowej diety [Montignac 2005].
Konsumenci amerykańscy zaczęli poszukiwać czerwonego wina, a producenci
szybko dostosowali się do popytu. Małe winnice nastawiały się na produkowanie
wina jakościowego, które mogło osiągać wyższe ceny. Jakość , ograniczona podaż
oraz korzystne opinie krytyków wywindowały ceny wina Cabernet- Sauvignon
z Colgin Cellers do 300 dolarów za butelkę. Wzrost cen wina wysokiej jakości skłonił
również dużych producentów do przesuwania środków ze sprzedaży wina
masowego w kierunku rozwijania mniejszych winnic i wytwarzania win
jakościowych.
Ilościowym zmianom konsumpcji towarzyszyły także istotne zmiany w strukturze
konsumentów wina. Segment konsumentów starszej generacji ustępuje miejsca
generacjom młodszych osób. Obecnie ponad 50 % osób w wieku 21-34 lat i 62 %
osób w wieku 35-46 lat pije wino przynajmniej raz w tygodniu , co stanowi
kilkunastoprocentowy wzrost w stosunku do okresu sprzed pięciu lat. Amerykanie
kupują najwięcej wina w sklepach spożywczych,głównie wina taniego, którego cena
detaliczna zawiera się w granicach 3- 7 USD. Jedynie 2 % klientów supermarketów
kupuje wino kosztujące powyżej 14 USD.
Tabela 49. Procent osób pijących wino w USA w grupach wiekowych w latach
2005 - 2010
GRUPA WIEKOWA

ROK
2005

2010

21 - 34

37%

51%

35 - 46

41%

62%

47 - 65

17%

30%

Źródło: Wine Market Council 2010
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1.3.Handel zagraniczny

Pomimo wahań rozmiarów produkcji i konsumpcji na krajowym rynku wina
występuje trwała tendencja do niedoboru produktu- popyt przewyższa podaż. Jest
to odwrotna sytuacja w stosunku do krajów europejskich, gdzie rynki wina cechuje
stała nadwyżka podaży, zwłaszcza wina niskiej jakości. Nadwyżka konsumpcji nad
krajową produkcją wina wynosi w USA średnio 4 miliony hektolitrów rocznie.
Należy uwzględnić jeszcze fakt, iż około 4 miliony hektolitrów wina jest
eksportowane do różnych krajów. W sumie w celu zaspokojenia popytu brakuje
przynajmniej osiem milionów hektolitrów wina. Brakującą podaż uzupełnia import,
który w 2010 wyniósł ponad 9 milionów hektolitrów. W rezultacie USA jest trzecim,
po Niemczech i Wielkiej Brytanii, importerem wina na świecie, z udziałem
w światowym imporcie przekraczającym 15 %.
Amerykańscy producenci wina długi czas zaopatrywali głównie rynek krajowy.
W celu pobudzenia eksportu Kongres przyjął w 1985 roku ustawę Wine Equity Act
umożliwiającą subsydiowanie eksportu wina. Fundusze promowania eksportu wina
były udzielane do roku 1994 przyczyniając się do wzrostu sprzedaży wina za
granicę. Wartość eksportu amerykańskiego wina wzrastała z 550 mln USD w 2002 r.
do 794 mln USD w 2005 r. przekraczając miliard dolarów w 2010 roku. Obecnie
amerykański eksport wina stanowi 3,5 % wolumenu eksportu światowego.
Oczywiście, w porównaniu do największych na świecie eksporterów wina wielkość
i wartość eksportu wina amerykańskiego jest jeszcze kilkakrotnie mniejsza.
Wykres 80. Wielkość eksportu wina z USA w latach 1990-2011 w milionach
hektolitrów
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Butelkowane wino jakościowe stanowi 80 % wartości eksportu. W stosunku do
wina luzem jego cena eksportowa jest trzykrotnie wyższa. Najwięcej, bo aż 4 USD
za litr, osiągają w eksporcie ceny wina musującego.
Tabela 50. Struktura wartości eksportu wina w latach 2000- 2010 w miliardach
oraz ceny eksportu za litr w USD
Wartość w roku
2000
2010
0,53
1,03
0,47
0,85
0,04
0,22
0,02
0,03

Wartość całkowita
W tym: wino butelkowane
Wino luzem
Wino musujące

Cena (unit value)
2010
4,3
0,8
4,1

Źródło: Global wine

Wykres 81. Wartość eksportu wina z USA w latach 2005-2011 w milionach USD
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Przez wiele lat ponad 90 % konsumowanego wina pochodziło z produkcji krajowej,
głownie z Kalifornii. Na amerykański rynek zaczęły napływać coraz bardziej wina
z innych krajów. Udział win importowanych w krajowym popycie wzrastał z 19 %
w roku 2000 do 25 % w 2002 r. i do 30 % w roku 2011 roku. Około 70 %
importowanego wina pochodzi z Europy, zwłaszcza z Włoch i Francji. Wzrasta udział
importu z krajów Nowego Świata, z Australii, Chile, Argentyny i Południowej Afryki.
Wolumen importu wina z Australii przewyższa dzisiaj rozmiary importu wina
francuskiego, choć wartość wina sprowadzanego z Francji jest większa.
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Wykres 82. Import wina do USA w latach 2000-2010 w milionach hektolitrów
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Niewątpliwym sukcesem handlowym na rynku amerykańskim może poszczycić się
wino australijskie, wypromowane jako marka Yellow Tail nawiązująca do kangura,
jednego z symboli Australii rozpoznawanego na całym świecie. Jeszcze na początku
lat 1990tych sprzedaż wina australijskiego w USA była niewielka. Dziesięć lat
później import wina z Australii przewyższał import z Francji i Włoch. Właśnie Yellow
Tail maił w tym wzroście decydujący udział. Zaledwie w ciągu czterech lat sprzedaż
tej marki wina wzrosła z 2,2 milionów w 2001roku do 77 milionów litrów w 2005r.
Firma Billa Deutscha, która jest głównym importerem Yellow Tail na rynek
amerykański ,stała się jedną z największych firm handlujących winem w USA.
Handlowy sukces australijskiego wina jest wynikiem „skrojenia” produktu pod
potrzeby masowego konsumenta, który nie jest wytrawnym smakoszem i znawcą
wina. Takich konsumentów na rynku amerykańskim jest najwięcej. Łagodniejsze,
bardziej owocowe wina z Australii oraz z Włoch (Pinot Grigio) stworzyły dużą
konkurencję nie tylko dla win francuskich, lecz także dla krajowych win
kalifornijskich. Wina z importu są także tańsze, m.in. z racji niższych kosztów
produkcji w porównaniu z kosztami amerykańskimi, nierzadko niższych o ponad 50
% w stosunku do kosztów produkcji wina w kalifornijskiej Central Valley.
Należy również podkreślić, iż ogromny rynek amerykański umożliwia standaryzację
produkcji. Wino produkowane na masową skalę w wielu krajach Nowego Świata
pozwalaja osiągać znaczne efekty skali w postaci spadku jednostkowych kosztów
produkcji i dystrybucji, co owocuje m.in. mniejszymi cenami dla amerykańskiego
konsumenta, który dokonuje zakupów wina w segmencie niskich cen, głównie
w dużych sieciach handlowych.
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1.4. Bilans rynku wina w USA

Bilans rynku wskazuje na stan nierównowagi po stronie całkowitej podaży i popytu
w danym roku. Jeżeli łączna podaż, na którą składa się produkcja krajowa oraz
import wina przewyższa w danym roku całkowity popyt na wino – konsumpcje
krajową oraz eksport, wówczas rynek charakteryzuje nadwyżka podaży.
W przypadku większego całkowitego popytu w stosunku do łącznej podaży na
rynku wina występuje niedobór podaży. Stany nierównowagi wywołują określone
konsekwencja dla krajowych producentów i konsumentów wina .Nadmiar podaży
zmusza producentów do tworzenia dodatkowych zapasów lub przeznaczania wina
do destylacji. Stwarza to również naciski na obniżanie cen wina. Konsekwencje
ekonomiczne nadwyżki podaży są niekorzystne dla plantatorów i producentów
wina, bowiem podnoszą koszty oraz zmniejszają przychody ze sprzedaży.
Wykres 83. Bilans amerykańskiego rynku wina w latach 2000-2010 w milionach
hektolitrów
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Na amerykańskim rynku wina przeważają lata nadwyżek podaży w zróżnicowanej
wielkości, od 100 000 litrów w 2007 roku do 5,7 miliona hektolitrów w 2005 roku.
Trzykrotnie, w latach 2002, 2003 i 2010 powstają niedobory podaży wina, które
równoważone są rosnącym importem . Stały wzrost importu, nawet w latach
nadwyżek podaży, sprawia, iż rynek wina w USA staje się coraz bardziej
konkurencyjny.
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1.5 Kalifornia –centrum winiarstwa amerykańskiego
Szczególną rolę w rozwoju uprawy winorośli i produkcji wina w USA odegrał region
Kalifornii. Przełomem było odkrycie złota, które ściągnęło do Kalifornii setki tysięcy
ludzi, w tym wielu imigrantów z południowych krajów Europy przyzwyczajonych do
picia wina. Zanim jednak winiarstwo kalifornijskie osiągnęło wysoki światowy
poziom przechodziło różne koleje losu wyznaczane dynamiką zmian gospodarczych,
społecznych i politycznych.
Łagodny klimat typu śródziemnomorskiego sprzyjał zakładaniu plantacji winorośli.
Równocześnie rozwój infrastruktury drogowej, łączącej Kalifornię z innymi
częściami USA, otwierał nowe rynki zbytu dla wina. Wprawdzie w 1873 roku
winnice zaatakowała filoksera, to jednak straty były łagodniejsze aniżeli we Francji.
W produkcji wina liczyła się głównie ilość, mniejszą uwagę przywiązywano do
jakości, choć w latach 1890tych wina z Napa Valley zdobywały już wyróżnienia na
międzynarodowych wystawach.
Tradycyjnie na rynku amerykańskim dominował podział na producentów
i dystrybutorów. Podział ten, w mniejszym nieco stopniu, utrzymuje się do dziś. Już
pod koniec XIX wieku powstają organizacje producentów i handlowców wina, które
poprzez regulowanie podaży dążyły do monopolizacji rynku. W 1894 roku obfite
zbiory i nadprodukcja wina prowadziły do spadku cen. Równocześnie recesja
gospodarcza znacząco ograniczyła popyt na wino. Kilku handlowców z San
Francisko powołało do życia California Wine Association (CWA), której celem było
regulowanie rynku poprzez pionową integrację firm i redukowanie niszczącej
konkurencji. Powstał „ trust wina” , który faktycznie kontrolował ceny wina.
Korporacja gromadziła winogrona w centralnej wytwórni w San Francisko,
produkowała i butelkowała wino a następnie sprzedawała je w całym kraju.
Państwo tolerowało monopol winiarski. Dopiero prohibicja doprowadziła do jego
załamania.
Wprowadzenie prohibicji w 1920 roku uderzyło w przemysł winiarski. Liczba winnic
w Kalifornii spadła z 1000 do 150, lecz pewne luki w przepisach pozwoliły
kontynuować produkcję wina. Winnice mogły produkować wino na potrzeby
sakralne oraz do zastosowań medycznych. Te wyjątki w ustawie pozwoliły
przetrwać niektórym winnicom. Innym, istotnym wyjątkiem była możliwość
produkowania do 200 galonów wina na użytek domowy. Pomimo spadku liczby
winnic areał upraw zwiększył się w latach 1919-1927 dwukrotnie. Winogrona
wysyłano po całym kraju dla celów domowej produkcji wina. W konsekwencji,
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pomimo prohibicji, konsumpcja wina wzrosła. Popularna w tym okresie produkcja
domowa wina charakteryzowała się niską jakością. Niedoświadczeni wytwórcy nie
dbali o jakość winogron i najczęściej używali surowca pochodzącego z miejscowych
winorośli. Brak doświadczenia i fachowego doradztwa skutkował m.in. zbyt dużym
dodawaniem cukru, w celu podniesienia poziomu alkoholu w winie, czy wody.
Prohibicja została odwołana 5 grudnia 1933 roku aktem zaakceptowanym przez
dwie-trzecie stanów i usankcjonowana podpisem Prezydenta Roosevelta. Niektóre
stany nie wycofały przepisów prohibicyjnych z ustawodawstwa stanowego.
W Oklahomie nastąpiło to dopiero w 1959 roku. W latach 1930tych Napa Valley
w Kalifornii była regionem o ogromnej produkcji winogron i wina o niskiej jakości.
Prowadziło to do gwałtownej konkurencji cenowej.Przełom w ewolucji winiarstwa
kalifornijskiego następuje dopiero po II Wojnie światowej, szczególnie w latach
1960 i 1970tych,w okresie powojennej prosperity gospodarki amerykańskiej.
Narodziny i rozwój produkcji wina wysokiej jakości amerykanie zawdzięczają
nielicznym winiarzom, którzy poprzez swoją pasję i przedsiębiorczość potrafili
wykorzystać niezwykle sprzyjające warunki dla zakładania winnic właśnie
w Kalifornii . Kilku producentów wina, kilka rodzin winiarskich, odegrało decydującą
rolę w rozwoju produkcji wina o wysokiej, światowej jakości. Szczególne zasługi
należą się rodzinie Mondavich . Robert Mondavi ,który w 1966 roku założył winnicę
w Napa Valley, doprowadził wytwarzane tam wina do tak wysokiego poziomu
jakościowego, iż z powodzeniem mogły konkurować z najlepszymi winami
z Bordeaux. Symbolem takiego wina jest słynne i bardzo drogie Opus One. Do
zasadniczych zmian w kierunku win jakościowych przyczynił się także Julio Gallo,
który w roku 1967 stał się największym producentem wina w USA . Historię
narodzin winiarstwa w Napa Valley opowiadaną przez pryzmat osadnictwa winiarzy
i ich rodzin w Kalifornii opisuje barwnie James Conaway w książce Napa-The Story
of an American Eden.
Na początku lat 1970tych na winiarskie tereny Kalifornii zaczęły napływać wielkie
kapitały, wywołane korzystnymi prognozami instytucji finansowych, m.in. Banku
Ameryki, odnoście rozwoju krajowego rynku wina, popytu konsumpcyjnego na
wino i w konsekwencji jego produkcji.Inwestycje rosły pomimo, że przewidywania
były zbyt optymistyczne. Przyjmowano np. że konsumpcja wina per capita wzrośnie
do roku 1980 do 38 litrów .Faktycznie okazało się, że trzydzieści lat później wyniosła
tylko ponad 9 litrów .Tani pieniądz sprzyjał powstawaniu nowych przedsiębiorstw
winiarskich. Liczba winnic w Kalifornii wzrosła z 240 w 1970 r. do 550 w 1983r.
Inwestorami były nie tylko osoby prywatne, w tym znani lekarze, prawnicy,

Wino Nowego Świata

249

bankierzy, lecz także duże korporacje, takie jak Heublein ( znany z Kentucky Fried
Chicken), Seagram czy Coca-Cola Company, która w 1977 roku kupiła znane w Napa
winnice i wina Sterlinga. Korporacje przyniosły ze sobą kulturę biznesową opartą na
markach, budowaniu strategii konkurencji i ścisłej kalkulacji zwrotu z poniesionych
nakładów.
Jakość win kalifornijskich wzrosła tak bardzo,że w historycznym teście w ciemno
jaki zorganizowano w Paryżu w 1976 wiele win amerykańskich zostało ocenionych,
ku zdumieniu francuskich ekspertów, wyżej lub na tym samym poziomie co wina
francuskie. Od tego momentu wina z Kalifornii weszły do grona najlepszych win
uznawanych w skali międzynarodowej. Do poprawy jakości wina przyczynia się
także rosnąca w USA pozycja ekspertów-krytyków , która sprawia iż producenci
starają się produkować wina pod gusty krytyków. Równocześnie konsolidacja
w przemyśle winiarskim doprowadza do tego, że bardziej niż wino liczą się
wykreowane marki. Spadek popytu na wino w latach 1980tych wymusił na
producentach z Kalifornii kolejne zmiany. Wprowadzano innowacje technologiczne
pozwalające na dalszą poprawę jakości wina. Jedną z takich korzystnych innowacji
było wprowadzenie do winnic szczepu White Zinfandel, który sadzony masowo
w latach 1980-1990tych. Zinfandel jest uważany za szczep typowo amerykański.
Sukces winiarstwa w Kalifornii napotkał jednak na liczne ataki i zagrożenia. Wraz
z rozwojem winiarstwa rozrastał się nowy biznes – winiarska turystyka. Wokół,
a nawet na terenie winnic, zaczęły wyrastać hotele przeznaczone na przyjmowanie
turystów z całych Stanów Zjednoczonych oraz z zagranicy. Wino jest sprzedawane
po cenach detalicznych bezpośrednio konsumentom-turystom. Jest to korzystne
dla winiarzy, bowiem nie muszą dzielić się zyskiem z pośrednikami. Organizowane
są specjalne przyjęcia i imprezy, gdzie głównym bohaterem jest wino z winnicy. Już
w latach 1990tych Kalifornia była drugą po Disneylandzie atrakcją turystyczną
w USA. Jeszcze w roku 1970 w Napa Valley było zaledwie 180 hoteli. Dzisaj do Napa
Country napływa ponad 5 milionów turystów rocznie, a około 2 miliony z nich
spędza noce w hotelach, których liczba przekracza 3000.
Rozwój infrastruktury turystycznej w Napa odbierał tereny winiarstwu.Liczne
regulacje stanowe doprowadziły do tego, iż każdy projekt inwestycyjny, który
odbywałby się kosztem ziemi rolnej musi być poddany miejscowemu referendum.
Wzrost popytu na ziemię wynikał nie tylko z rozbudowy infrastruktury turystycznej
lecz także napływu nowych, bogatych mieszkańców, dla których tereny Napa
Country stały się modne. Pojawiły się konflikty interesów. Mieszkańcy nowych
rezydencji narzekali na zbyt duży ruch samochodowy i autokarowy związany
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z napływem turystów oraz na hałas traktorów i maszyn rolniczych towarzszący
zabiegom agrotechnicznym przy uprawie winnic. Wspólny front jaki stworzyli nowi
mieszkańcy z konserwatystami i działaczami „zielonych” przeciw plantatorom
i producentom wina doprowadził do tego, że zakładanie nowych winnic napotykało
na spore trudności. Ekolodzy dowodzą, że lokalizacja winnic na zboczach górzystych
terenów prowadzi do erozji gleby i narusza równowagę ekologiczną. Od 2000 roku
zwiększanie winnic na stokach o nachyleniu od 5-30 % wymaga raportu
środowiskowego, co w praktyce jest procesem długotrwałym i skutecznie hamuje
zakładanie nowych winnic czy powiększanie dotychczasowych.
Dzisiaj Kalifornia jest jednym z największych regionów winiarskich na świecie o
powierzchni winnic około 75 tysięcy hektarów. Wino tam wytwarzane stanowi 61
% całej produkcji w USA a wartość sprzedaży detalicznej w roku 2010 osiągnęła
18,5 miliarda USD. Konsumpcja wina per capita w Kalifornii wynosi ponad 10 litrów
rocznie. Z Kalifornii pochodzi 90 %% amerykańskiego eksportu wina o wartości 1,1
miliarda USD . Prawie 40 % eksportu trafia do krajów Unii Europejskiej (435 mln
USD), następnie do Kanady (308 mln USD), Honk Kongu (116 mln USD) Japonii
(76 mlnUSD) i Chin (54 mlnUSD). Głownie szczepy wykorzystywane do produkcji
wina to Chardonnay ( 477 mln l w 2010 r), Cabernat Sauvignon (279 mln l), Pinot
Noir, Zinfandel, Reisling i Muscadet [Wine Institut].
1.6. Organizacja, struktura i regulacja rynku
W wielu krajach rynek wina jest silnie regulowany przez instytucje państwowe i
samorządowe. Po stronie podaży regulacje dotyczącą uprawy winorośli i produkcji
winogron, procesów produkcji wina, przeznaczenia produkcji, dystrybucji wina,
ochrony nazwy i marki wina, itp. Po stronie popytu regulacje przyjmują postać
różnego rodzaju ustaw i kampanii antyalkoholowych czy restrykcji dystrybucji
napojów alkoholowych. Ingerencja w ceny wina odbywa się za pośrednictwem
specjalnego podatku nakładanego na napoje alkoholowe.
Paradoksalnie w kraju, którego gospodarkę uważa się powszechnie za liberalną,
rynek wina jest ograniczany licznymi restrykcjami natury administracyjnej
i ekonomicznej. Wielu konsumentów nie może kupić wina bezpośrednio
u producentów, a monopole handlowe po stronie dystrybucji ograniczają
możliwości wyboru konsumenta. „ Polityka wyznacza nie tylko jakie winogrona
i gdzie sadzić, co powinno być napisane na etykiecie, które wina eksportować czy
importować, jakie wina są dostępne w lokalnych sklepach i ile wino kosztuje, lecz co
ważniejsze, polityka wpływa na jakość wina w butelce „ [Colman,T.,s.2].
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W USA przepisy dotyczące wina wydaje BATF – Tresaury’s Bureau of Alkohol,
Tobacco and Firearms. Najwidoczniej amerykanie potraktowali napoje alkoholowe,
w tym wino i tytoń (papierosy) tak samo jak broń palną. I jest w tym sporo racji.
Nadużywanie alkoholu, palenie tytoniu rujnuje zdrowie a nawet zabija, podobnie
jak strzał z pistoletu. Różnica polega jedynie na tym, że od kuli pistoletu umiera się
natychmiast a choroba alkoholowa czy rak płuc zabija powoli.
Zmiany kompetencji administracyjnych, wprowadzone w 2002 roku sprawiły, że
obszary dotyczące sektora winiarskiego przejął nowy Alkohol and Tabacco Tax and
Trade Bureau – TTB. TTB zbiera podatki od wina, piwa i innych alkoholi oraz od
tytoniu. Federalne stawki podatku za galon wina (3,8 litra) wynoszą 1,07 USD dla
wina o zawartości alkoholu poniżej 14 % , 1,57 USD dla wina od 14,1-21 %
zawartości alkoholu, a dla wina musującego – 3,40 USD. Podatki te dostarczają
rządowi federalnemu kilkanaście miliardów dolarów wpływów rocznie, przy czym
na wino przypada kwota 2-2,5 miliarda. Departament Skarbu wydaje także
federalne pozwolenia każdemu właścicielowi, który musi zabezpieczyć pieniądze na
płatności podatków. Urzędnicy TTB regulują kwestie specjalnych oznaczeń na
etykietach, takich jak rok zbioru czy nazwy miejsca, wprowadzają standardy
higieniczne dla wina i zatwierdzają wyznaczane obszarów winiarskich - AVA
(American Viticultural Areas) a także reprezentują winiarstwo amerykańskie
w wielu organizacjach międzynarodowych. Producenci muszą rejestrować dane
o produkcji . Inspektorzy TTB mają uprawnienia do kontroli,które mogą wykonywać
nawet każdego miesiąca. Wykroczenia podlegają karze finansowej. Np. Rabbit
Ridge of Healdsburg z Kalifornii zapłacił 810 000 dolarów kary za dwa wykroczenia
polegające na niezgodnościach na etykietach oraz za niedokładne dane
w dokumentacji [ Colman, 2008,s.80].
Jeszcze w 1999 roku winiarze mogli wysyłać bezpośrednio wino jedynie do
12 stanów, a do kolejnych 12 pod pewnymi ograniczeniami. Wysyłanie wina do
7 stanów groziło utratą licencji federalnej, a nawet więzieniem. Różnorodne
systemy prawne w poszczególnych stanach sprawiały, iż wysłanie wina z Napa do
New Jersey było prawie niemożliwe. Także ograniczenia w kupowaniu i spożywaniu
alkoholu przez konsumentów były i są nadal zróżnicowane w zależności od stanu.
Powstał także problem jak oznaczać wina - czy przy pomocy szczepu winogron czy
taż, podobnie jak we Francji, zaznaczać obszar pochodzenia. Pomysł wyznaczania
obszarów uprawy winorośli powstał w firmie E& J.Gallo. Ponieważ w Kalifornii
produkowano 90 % butelek wina w USA , Amerykańskie Biuro Rolnictwa (Aimerican
Farm Bureau) pozostawiało kwestie dotyczące wina w gestii władz stanowych.
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W 1976 roku BATF ( Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms) ustanowiło zasady
oznaczania na etykietach szczepów wina oraz procedury wyznaczania
Amerykańskiego Obszaru Winiaskiego – AVA ( American Viticultural Area). Aby
wino mogło być oznaczone symbolem AVA przynajmniej 85 % winogron musi
pochodzić z danego obszaru. To oczywiście dało plantatorom przewagę na rynku
winiarskim. BATF ustaliło procedury umożliwiające otrzymanie statusu AVA.
Wnioskodawca musi wykazać, że nazwa jest znana jako obszar uprawy winorośli
i że cechy geologiczne lub klimatyczne (gleba, klimat) odróżniają ten obszar od
innych, sąsiednich obszarów. Jednakże regulacje dotyczące AVA nie wprowadzają
kontroli w zakresie rodzaju uprawy winorośli, wydajności, nawadniania czy
procesów produkcyjnych. Nie wprowadzają także obowiązku przeprowadzania
testów jakości wina. W tym względzie regulacje amerykańskie różnią się od tych,
jakie obowiązują we Francji czy Hiszpanii.
Do końca 1983 roku przyznano 41 AVA. W latach 1990tych rozszerzono obszary
AVA i obecnie jest ich ponad 160. W 2006 r ogromny obszar 2,3 miliona akrów
w Teksasie został zatwierdzony jako Texoma AVA. Także w innych stanach obszary
winnic otrzymały status AVA. Niestety rozwodniło to znaczenie AVA i dlatego wielu
winiarzy z Napa zaczęło opowiadać się za bardziej znaczącym wyróżnieniem jakim
jest konkretny, mniejszy obszar winnicy –terroir.
Regulacje federalne precyzują także jakie informacje dla konsumenta powinny
znajdować się na etykiecie butelki wina. Jeśli zamieszczona jest informacja
o szczepie wina, wówczas wino musi być wytworzone z 75 % winogron tego
szczepu, jeśli wyszczególnia się AVA wtedy 85 % winogron musi pochodzić z tego
obszaru,natomiast jeżeli na etykiecie umieszczona jest nazwa winnicy, wtedy aż 95
% winogron z których wytworzone jest wino musi pochodzić z tej winnicy. Ponieważ
obszary AVA składają się z różnych parcel (winnic) w produkcji wina dochodzi do
mieszanek rodzajów winogron, które zmieniają , niekiedy w zasadniczy sposób,
właściwości wina i jego jakość.
1.7. Dystrybucja pod kontrolą
Regulacjom podlegają nie tylko obszary uprawy winorośli i produkcji , lecz także
dystrybucja i sprzedaż wina. Poszczególne stany mają sporą swobodę
w regulowaniu rynku napojów alkoholowych na swoim terytorium. Rządy stanowe
często kontrolują sprzedaż alkoholi poprzez sklepy państwowe. W Pensylwanii
i Utah administracja stanowa jest wyłącznym importerem, hurtownikiem i detalistą
w zakresie napojów alkoholowych w ramach granic stanowych.
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Wiele stanów posiada regulacje utrudniające ponadstanową dystrybucję alkoholi
i zabrania bezpośredniej sprzedaży wina konsumentowi. Regulacje te faworyzują
miejscowych producentów i handlowców utrudniając dostęp do rynku stanowego
producentom wina z innych stanów. Rynek wina w USA daleki jest więc od rynku
konkurencyjnego, a jego liberalizacja staje się problemem politycznym, z racji
interpretacji 21 Poprawki.
Poprawka znosząca prohibicję jest najczęściej
interpretowana tak, iż daje ona poszczególnym stanom dużo swobody
w regulowaniu rynku napojów alkoholowych. Sekcja 2 Poprawki stanowi
„Transport i import do jakiegokolwiek stanu, terytorium, lub będącego
w posiadaniu USA, w celu tam dostarczenia lub użycia napojów alkoholowych
z pogwałceniem tamtejszych praw, niniejszym jest zakazane” (The transportation
or importation into any state, territory, or possesion of the USA for delivery or use
therein of inoxicationg liquors, in violation of the laws thereof, is hereby
prohibited)
Monopolistyczne struktury po stronie dystrybucji na rynkach wina wielu stanów są
wzmacniane wysoką koncentracją podaży. Formalnie amerykański przemysł
winiarski składa się z setek małych winiarni produkujących na rynek lokalny lub dla
niewielkich odbiorców w kraju i za granicą. Popyt konsumentówamerykańskich
przesuwa się w kierunku wina jakościowego, którego cena przekracza 7,5 USD za
butelkę. Właśnie segment wina jakościowego zapewnia stały wzrost krajowego
rynku wina. Zmiany struktury popytu wpływają na strukturę podaży wina, zwłaszcza
na liczbę i rozmiary winiarni. Powstaje wiele mniejszych winiarni skoncentrowanych
na produkcji wina jakościowego.
Faktycznie jednak jest to przemysł o wysokim stopniu koncentracji produkcji i
składowania wina. Pomimo wzrostu liczby producentów do około 3000, prawie 50
% zdolności produkcyjnych i składowania wina przypada na cztery największe
winiarnie natomiast 25 dużych firm produkuje około 90 % wina, przy czym połowa
winiarni skoncentrowana jest w Napa Valley i Sonoma Countreis [Folwell,Valenti
2003]. Duże firmy produkują i handlują przy pomocy wielu marek i licznych
organizacji zarządzanych niezależnie od firmy-matki. W ten sposób na rynku jest
więcej marek wina aniżeli producentów. Do największych firm należy E&J Gallo
produkująca ponad 6 milionów hektolitrów wina, czyli 33% całej produkcji wina
w Kalifornii. Firma sprzedaje wina pod różnymi markami i po zróżnicowanych
cenach. Gallo jest znane jako tradycyjny producent wina stołowego,
sprzedawanego w dużych opakowaniach (jug wine), choć oferuje także na rynku
wina jakościowe sprzedawane po cenie 25 USD za butelkę .Amerykańska
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Constellation Brands, po zakupieniu w 2003 roku australijskiej firmy BRL
Hardy,stała się największą na świecie firmą działająca na rynku wina. Constellation
jest właścicielem ponad 60 marek win z całego świata, takich jak np. Robert
Mondavi Winery (Kalifornia), Ingenook, Clos du Bois (Sonoma Country ), Ruffino
(Toskania-Włochy), Alice White (Australia), Diseño (Mendoza-Argentyna), Hardys
(Australia), Mouton Cadet (Bordeaux), Nobilo (Nowa Zelandia), Rioja Vega
(Hiszpania).W roku 2011 sprzedaż osiągnęła wielkość 41 mld USD, a zysk netto
ponad 500 mln USD.
Wielcy producenci wina posiadają własne winnice lecz większość winogron kupują
od innych na zasadzie wyłączności rocznych kontraktów. Pięć największych firm
posiada prawie 18 % udziału w rynku wina sprzedawanego po cenach 3-7 USD,
natomiast w segmencie win powyżej 7 USD za butelkę udział rynkowy wynosi
ponad 14 %.
Tabela 51. Udziały rynkowe win w kategoriach cenowych
WINA w cenie detalicznej 3 – 7 USD
Beringer
Yellow Tail
Woodbridge
Franzja

Średnia cena
cena
6,90
6,85
6,75
1,65

Udział % w rynku
2,9%
2,4%
2,4%
8,5%

WINA w cenie detalicznej powyżej 7 USD
Kendall - Jackson
Moet - Chandon
Clos du Bois
Rosemount
Beaulieu Vineyards

Średnia cena
13,65
43,95
12,65
10,00
10,75

Udział % w rynku
1,4%
0,2%
0,6%
0,7%
0,6%

Źródło: Colman 2008

System dystrybucji wina jest skomplikowany ze względu na przepisy stanowe.
Jedyną wspólną jego cechą jest to, iż niezależnie od stanu dystrybucja i sprzedaż
alkoholu wymaga pozwoleń – licencji. Starający się o licencję muszą poddać się
egzaminowi z zakresu finansów oraz uzyskać zaświadczenie z policji. Miejsca
sprzedaży podzielone są na dwie kategorie : miejsca gdzie odbywa się konsumpcja
(restauracje, bary) oraz gdzie na miejscu nie ma konsumpcji alkoholu (sklepy
alkoholowe i specjalistyczne). Dystrybucja i sprzedaż ostateczna muszą być od
siebie oddzielone, czyli hurtownik nie może prowadzić sprzedaży detalicznej.
Hurtownicy nie mogą przejmować udziałów u detalistów. Oczywiście hurtownicy
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mają wpływ na handel detaliczny wina, chociażby poprzez regulowanie terminów
płatności czy płynność dostaw.
Niektóre stany nadal utrzymują kontrolę nad dystrybucją i sprzedażą. W 18 stanach
władze stanowe są właścicielem środków dystrybucji i sprzedaży alkoholu.W stanie
Utah sprzedaż wina odbywa się w 36 sklepach państwowych State Liquor Store
i setce mniejszych punktów sprzedaży. W Pensylwani największym hurtownikiem
i detalistą alkoholi jest Liquor Control Board. Przynosi to budżetowi stanowemu
dochody przekraczające 350 milionów dolarów rocznie. Dochody te powstają
z nakładania na cenę zakupu wina rożnego rodzaju narzutów i podatków, co
w sumie daje około 60 % dochodu a cena detaliczna rośnie z 10 do 16 USD.
W stanie Nowy York sklepy sprzedające żywność nie mogą sprzedawać wina,
a właściciel jednego sklepu z winem nie może posiadać drugiego. Inne stany mają
przepisy zabraniające spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych,
zabraniają sprzedaży alkoholi w niedziele lub w nocy. Taki, centralistyczny system
z dominacją własności państwowej (stanowej) jest zaprzeczeniem liberalizmu
gospodarczego, którym chwali się gospodarka amerykańska. Regulacje federalne
i stanowe oraz systemy dystrybucji i sprzedaży wina sprawiają, iż w USA kupno
przez konsumenta wina bezpośrednio od producenta jest bardzo utrudnione.
Rynek handlu winem w USA charakteryzuje duża liczba rozproszonych detalistów,
nielicznych dystrybutorów (hurtowników) oraz rosnąca ilość producentów wina. Na
rynku dominuje konkurencja cenowa. Ponad połowa sprzedaży wina odbywa się
w supermarketach i dużych sieciach handlowych. Konsolidacja rynku dystrybucji
i detalu sprawia, że konkurencja cenowa sprzyja wielkim firmom realizującym
ogromne obroty i wartości sprzedaży. Największe firmy dystrybucyjne działają na
terenie kilku stanów, powiększając udziały rynkowe na zasadzie przejęć firm
miejscowych. Np. Southern Wine and Spirits of America działa na terenie 35
stanów, podobnie firma Glazer prowadzi dystrybucję wina w kilkunastu, głównie
zachodnich, stanach. Do największych firm dystrybucji wina i napojów
alkoholowych, osiągających rocznie przychody przekraczające miliard dolarów
można jeszcze zaliczyć Sunbelt, National, Young’s Market oraz Republic Beverage.
Obecnie na terenie USA funkcjonuje około 300 dystrybutorów, podczas gdy jeszcze
w latach 1960tych było ich prawie 10 000.
Mali producenci wina jakościowego znajdują się w niedogodnej sytuacji rynkowej
gdyż wielcy hurtownicy muszą mieć zapewnione duże dostawy wina o równej
jakości. W małej winnicy jakość wina może się wahać z roku na rok. Dlatego
producenci rozwijają sprzedaż wysyłkową bezpośrednio do konsumenta, co

Wino Nowego Świata

256

pozwala im sprzedawać wino po cenie detalicznej i osiągać większe dochody. Np.
w przypadku wina o cenie detalicznej 195 USD producent osiąga około 30 USD
zysku po tym jak hurtownik i detalista zabiorą swoje marże, 40 i 55 USD
odpowiednio. Przy sprzedaży bezpośrednio konsumentowi zysk sięgnie około 115
USD, po odliczeniu dodatkowych kosztów wysyłki wina. [Colman, 2008,ss.92-93].
Oczywiście sprzedaż wysyłkowa posiada swoje ograniczenia. Wino musi być znane
i uznane przez krytyków winiarskich, co wymaga nie tylko wysokiej jakości wina lecz
także wieloletnich nakładów marketingowych na zdobywanie konsumentów
i utrzymanie ich wierności. W praktyce więc wielu małych producentów wina musi
poszukiwać dystrybutorów w każdym stanie. Często objeżdżają sklepy, restauracje
i bary i pozostawiają próbki swojego wina. W 1991 roku mali producenci utworzyli
własną organizację Family Winemakers of California skupiającą ponad 300
członków. Każdego roku organizowane są w San Francisko spotkania producentów
wina z zapraszanymi przedstawicielami restauracji, sklepów detalicznych oraz
ekspertów i krytyków.
Duże firmy winiarskie, jak np. Beringer, która w 2002 roku stał się częścią firmy
Foster’s Group, australijskiego potentata w produkcji piwa i wina , współpracują
z dystrybutorami na zasadzie efektów skali. Opracowywane są strategie sprzedaży
realizowane przez zespoły specjalistów. Obok dużych, działają także mniejsze,
wyspecjalizowane, firmy dystrybucji wina, takie jak np. VOS Selections, Polaner czy
Michael Skurnik.
Duże firmy chcą być jeszcze większe i poprzez monopolizację ograniczać
konkurencję, dyktować ceny i zwiększać zyski. Charakterystyczny jest rozwój
największej firmy dystrybucyjnej napojów alkoholowych Southern Wine and Spirits,
założonej w 1968 roku. Zdobywając, często poprzez przejęcia, rynki poszczególnych
stanów firma inwestowała w rozbudowę hurtowni, stosując najnowsze, oszczędne
rozwiązania w zakresie automatyki składowania wina. W stanie Nevada Southern
opanował dostawy wina do hoteli w Las Vegas. Chcąc zapewnić sobie przychylność
polityków Southern przekazała około 280 000 USD na kampanie wyborcze do
kongresu w 2004 roku, rozdzielając sprawiedliwie pieniądze na Demokratów
i Republikanów. Jeszcze większe kwoty przekazała WSWA – The Wine and Spirits
Wholesalers Association, m.in. w kampanii prezydenckiej w 2000 roku. W Ohaio
gdzie władze stanowe mają wpływ na zarządy firm hurtowych do ceny wina
narzuca się 33,3 % . [Colman 2008].Spory między producentami i dystrybutorami
wina trafiają do sądów. W maju 2005 roku Sąd Najwyższy stwierdził m.in., iż
regulacje stanowe dotyczące alkoholu muszą być wprowadzane z poszanowaniem
zasady równoprawnego traktowania podmiotów.

Wino Nowego Świata

257

2. Winiarstwo Australii i Nowej Zelandii
Australia jest doskonałym przykładem jak “ prawie z niczego” można stworzyć
i rozwinąć przemysł winiarski na skalę międzynarodową. Narodziny winiarstwa
w Australii można ulokować dopiero na początku XIX wieku. Jednakże dynamiczny
rozwój produkcji i eksportu wina australijskiego datuje się dopiero od lat 1990tych.
Od tego momentu powierzchnia winnic i produkcja wina wzrosły prawie
trzykrotnie.
W Australii opowiada się historię związaną z gwałtownym rozwojem winiarstwa
w tym kraju. W czasie II Wojny Światowej Australijczycy zgromadzili spore zapasy
koniaku Rémy-Martin w celu późniejszej sprzedaży. Jednakże w 1972 roku rząd
podniósł o 350 % podatek nakładany na koniaki i brandy i zgromadzone zapasy
konaku nagle „ przekształciły się w wino”. Rząd przyznawał duże ulgi podatkowe dla
tych, którzy zakładali nowe winnice, co umożliwiało amortyzację inwestycji w trzy
lata, zamiast w dwadzieścia pięć .Faktycznie winnic przybyło zbyt wiele, co
doprowadziło do spadku cen winogron. Dla dużych producentów wina kupujących
winogrona od różnych plantatorów spadek cen surowca umożliwiał obniżenie cen
i ekspansję eksportu.
Dwie cechy australijskiego winiarstwa stanowią o jego spektakularnym sukcesie.
Pierwszą z nich jest biznesowe podejście do uprawy winorośli i produkcji wina,
druga natomiast to naukowe traktowanie winiarstwa i przywiązywanie dużej wagi
do działalności badawczo- rozwojowej, rozwijanej w ramach współpracy sektora
winiarskiego z instytutami naukowymi, takimi jak np. Wine Economics Research
Centre Uniwersytetu w Adelaidzie.
2.1.Powierzchnia winnic
Gwałtowny skok powierzchni winnic następuje po roku 1990 – z 60 000 do około
180 000 hektarów obecnie. Winnice zajmują 0,7 % całkowitej powierzchni rolnej
lecz w regionach typowo winiarskich, takich jak McLaren Vale, Yarra Valley czy
Swan District, nawet 30 %. W Australii jest około 70 regionów winiarskich
zlokalizowanych głównie w południowej części kontynentu, gdzie 8000
gospodarstw uprawia winorośl i produkuje winogrona. Około 60 % zbiorów
winogron pochodzi z czterech ciepłych regionów, gdzie winnice są nawadniane:
Riverland, Riverina, Murry Darling oraz Swan Hill. Ponad 60 % produkcji winogron
pochodzi ze szczepów Shiraz, Cabernet-Sauvignon oraz Chardonnay, czyli tych
których ceny są wyższe od cen winogron z innych szczepów. Wartość produkcji
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winogron przekracza 1,5 miliarda AUD rocznie a wartość produkcji wina ponad
7 miliardów AUD. Najwyższe ceny , powyżej 2000 AUD za tonę, uzyskują winogrona
z Tasmanii, Mortington Peninsula oraz Yarra Valley. W regionach Riverina, Swan
Hill, Murray Darling i Riverland ceny tony winogron nie przekraczają 1000 AUD.
2.2.Produkcja i konsumpcja wina
Jeszcze w 1990 roku Australia zajmowała 11 miejsca na świecie pod względem
produkcji wina. Obecnie zajmuje 6 pozycję, a jej udział w produkcji światowej
wzrósł do 4,5 %. W okresie 1995-2010 produkcja wina wzrastała średnio o 16 %
rocznie, natomiast w ostatniej dekadzie tempo wzrostu produkcji było jeszcze
większe. W latach 1990-2010 produkcja wina w Australii wzrosła ponad 2,5 krotnie,
z 4,4 do 12,4 milionów hektolitrów, natomiast eksport wina wzrasta jeszcze
szybciej, z 0,4 miliona do ponad 8 milionów hektolitrów.
Sytuacja sektora winiarskiego w poszczególnych regionach jest zróżnicowana,
chociażby ze względu na różnice klimatyczne (temperatury) i możliwości
nawadniania winnic. W wielu regionach dominuje pracochłonna technologia
uprawy winorośli i produkcji wina, często dwukrotnie wyższa od średniej krajowej.
Jednakże na południu Australii, w regionie Riverland, gdzie obszary winnic są duże,
technologia jest bardziej kapitałochłonna – stosuje się dużo maszyn, szczególnie
przy zbiorach winogron, oraz nawadnianie.
W Australii jest ponad 2300 firm winiarskich, przy czym cztery z nich, australijska
Foster’s Group ,amerykańska Constellation Brands, francuski Pernod Ricard oraz
australijska firma Mc.Guigan Simenon sprzedają około 50 % wszystkich marek wina,
natomiast pięć największych przerabia ponad 50 % wszystkich winogron.
Największa koncentracja przedsiębiorstw winiarskich jest w regionach Riverland,
Barossa, Eden Valley oraz Riverina. Duże firmy wytwarzają około 80 % wina, a 20
największych sprzedaje ponad 90 % produkcji.
Jedną z cech gospodarczych procesów globalizacji jest koncentracja kapitału
w przemyśle winiarskim, która obejmuje także przemysł australijski. Jest to proces
dwustronny przebiegający głownie w formie fuzji i przejęć. Z jednej strony firmy
australijskie dokonują ekspansji kapitałowej na rynkach zagranicznych, z drugiej
kapitały zagraniczne łączą się lub przejmują przedsiębiorstwa winiarskie w Australii.
I tak australijska grupa piwowarska Foster’s kupiła w Napa Valley firmę winiarską
Beringer, Southcop-Rosemount nawiazł współpracę z Kalifornijską formą
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Mondaviego, a BRL Hardy został wchłonięty przez potężną firmę amerykańską
Constalletion Brands, itp.
Wykres 84. Produkcja i konsumpcja wina w Australii w latach 1990-2010
w milionach hektolitrów
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W australijskim przemyśle winiarskim koncentracja kapitału doprowadziła do
powstania kilkunastu dużych i czterech bardzo dużych przedsiębiorstw, które
korzystając z ogromnych mocy produkcyjnych kupują winogrona w różnych
winnicach, inwestują w dystrybucję, marketing a także w badania naukowe
związane z uprawą winorośli i produkcją wina. Możliwość zapewnienia ciągłości
dużych dostaw wina otworzyła producentom australijskim dostęp do sieci
handlowych w Anglii, USA i w Niemczech, gdzie sprzedają ponad 50 % swojej
produkcji.
Największą, australijską firmą produkującą i sprzedająca wino na rynkach wielu
krajów jest Foster’s Group, która tworzyła swoją potęgę winiarską głównie na
drodze przejęć, inwestując kapitały zarobione na produkcji piwa. I tak w roku 1966
włączono do grupy firmy winiarskie Milada Blass oraz Rothbury Wines, w roku 2001
firmę Beringer a w roku 2005 Southcop . Najlepsze marki wina produkowanego
przez Foster’s to Penfolds, Beringer, Wolf Blass, Rosemount oraz Lindemans.
W roku 2010 wydzielono w ramach grupy oddział Tresurty Wine Estates zajmujący
się winem. W Australii firma posiada 9,5 tysiąca hektarów winnic , 11 winiarni oraz
4 linie do butelkowania i pakowania wina, w USA 2,5 tysiąca hektarów winnic,
7 winiarni i 1 instalację do butelkowania i pakowania wina, natomiast w Europie
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stan posiadania to 70 hektarów winnic, 1 winiarnia z linia rozlewniczą . Główne
rynki zbytu to USA (49 % sprzedaży), Australia i Nowa Zelandia (29 %), Europa (18%)
i Azja (4 %).
O uprawach winorośli i produkcji decydują głównie duże firmy, kierujące się
własnymi korzyściami. Prace w winnicach są zmechanizowane, natomiast uprawy
w suchych regionach są nawadniane. Uprawa winorośli jest podporządkowana
przeznaczeniu wina . Winiarze w Australii przywiązują mniejszą wagę do gleby
i klimatu aniżeli w Europie, koncentrując się na technologii produkcji. Poczyniono
ogromne inwestycje w najnowsze urządzenia do produkcji wina. Technologia
produkcji jest zautomatyzowana, a sterowanie komputerowe zapewnia
odpowiednią kontrolę jakości wina. Winiarnie posiadają laboratoria analityczne
gdzie sprawdza się kwasowość wina, zawartość siarki, alkoholu oraz innych
składników decydujących o jakości produkcji. Istotną rolę spełnia współpraca
między plantatorami winogron i producentami wina, która ma zapewniać dostawy
odpowiedniej jakości winogron. Znaczna część winnic jest zlokalizowana
w stosunkowo niedalekiej odległości od dużych miast, co zapewnia dogodne
i efektywne rozwiązania logistyczne. Wina najlepszej jakości dojrzewają w beczkach
dębowych, natomiast przy wytwarzaniu win gorszej jakości często wykorzystuje się
wióry lub klepki dębowe, które nadają winu posmak wina dojrzałego, lecz koszty
produkcji są mniejsze.
Część właścicieli winnic sama przetwarza winogrona i produkuje wino. Jednak
większość nie produkuje wina i sprzedaje swoje winogrona innym winiarzom.
Zależność produkcyjna jest silna, zwłaszcza kiedy popyt na winogrona rośnie
szybciej aniżeli podaż, tak jak miało to miejsce w Australii w latach 1990tych.
W efekcie producenci winogron i producenci wina zabezpieczali się za
pośrednictwem długookresowych umów gwarantujących plantatorom zbyt
winogron, a producentom wina odpowiednią podaż i jakość podstawowego
surowca. Jakość winogron jest szczególnie ważna dla produkcji wina jakościowego,
którego w Australii produkuje się coraz więcej .
Sektor winiarski w Australii jest dobrze zorganizowany. Właściciele winnic
i producenci wina są zrzeszeni w 80 organizacjach, działających na szczeblu
krajowym i regionalnym. Niewątpliwie najważniejszą z nich jest AWBC- Australian
Wine and Brandy Corporation, która m.in. czuwa nad tym aby eksportowane wino
odpowiadało standardom kraju importującego. AWBC nadzoruje także wyznaczanie
granic obszarów rejestrowanych dla geograficznego pochodzenia wina oraz

261

Wino Nowego Świata

przygotowuje i dostarcza informacje na temat krajowego i międzynarodowego
rynku wina.
Coraz większego znaczenia dla rozwoju sektora winiarskiego nabiera popyt krajowy,
oparty na rosnącej konsumpcji wina. W latach 1990- 2010 konsumpcja krajowa
wzrosła o 60 % z 3,2 do 5,3 milionów hektolitrów. Wzrost konsumpcji wina wynika
z tego, iż australijski konsument wypija coraz więcej wina w ciągu roku. W okresie
dekady 1999-2009 konsumpcja per capita zwiększyła się o ponad 20 % i obecnie
wynosi około 24 litry wina rocznie.
Wykres 85. Konsumpcja wina w Australii w latach 1990-2010 w milionach
hektolitrów
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Wykres 86. Konsumpcja wina per capita w latach 1999 - 2010 w litrach rocznie
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2.3 Handel zagraniczny
Australia jest dzisiaj czwartym, po Włoszech, Francji i Hiszpanii, eksporterem wina
na świecie. Jest to rozwój bez precedensu w skali światowego rynku wina. Analizie
tego zjawiska i poznaniu jego przyczyn warto poświęcić więcej miejsca.
W ostatnich dwóch dekadach australijski przemysł winiarski nakierowany był na
eksport. W latach 1980tych zaledwie 2 % produkcji wina przeznaczano na eksport.
Było to mniej, aniżeli import wina. Od tego czasu rozmiary produkcji wina wzrosły
czterokrotnie, a ponad 66 % produkcji jest eksportowane . Eksport daje 60 %
wartości sprzedaży wina. Najbardziej rośnie eksport wina o niskich cenach – 2 do 4
AUD za litr. Eksport wina przyczynił się do rozwoju gospodarczego wielu regionów
rolniczych Australii dostarczając środki także władzom regionalnym, które
inwestowały w promocję przemysłu winiarskiego.
Pod presją konkurencji międzynarodowej winiarze australijscy muszą walczyć
o swoją pozycję na rynku światowym, gdzie w segmencie wina dla masowego
konsumenta panuje ostra konkurencja cenowa. Konkurencja staje się coraz bardziej
gwałtowna także na rynku krajowym, m.in. z racji szybkiego wzrostu importu wina.
Dlatego wino jest eksportowane na cały świat. Eksport, który w roku 1990 wynosił
zaledwie 400 000 hektolitrów w roku 2010 przekroczył 8 milionów hektolitrów,
czyli w ciągu 20 lat wzrósł prawie 20 krotnie, a jego wartość zwiększyła się z 890
milionów w 2000 r do około 2 miliardów AUD w 2010 r. W eksporcie 56 % stanowi
wino butelkowane przynoszące 1,5 miliarda dolarów przychodu. Rośnie eksport
wina luzem, z 12 % całego eksportu w roku 2000 do 44 % w 2010 r., choć jego
wartość, z racji niskich cen, jest stosunkowo niewielka- około 300 milionów
dolarów.
Strategię handlową oparto na produkowaniu dużych ilości jednorodnego wina
markowego, oferowanego po stosunkowo niskiej cenie. W Australii jest
dostatecznie dużo ziemi, którą można przeznaczyć pod uprawę winorośli.
Powiększanie areału upraw nie jest ograniczane, tak jak w krajach UE, przepisami
administracyjnymi. Stosowanie nowoczesnej technologii uprawy winorośli
(nawadnianie, mechaniczny zbiór winogron) oraz produkcji wina (pełna
automatyzacja ) pozwalają na osiąganie korzyści skali i niskich kosztów
jednostkowych. W rezultacie możliwe jest sprzedawanie wina po niskiej cenie
jednostkowej i realizowanie zadowalającej marży zysku.
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Wykres 87. Eksport australijskiego wina w latach 1990-2010 w milionach
hektolitrów
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Wykres 88. Wartość eksportu wina z Australii w latach 2005-2011 w miliardach
EUR
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Tabela 52. Struktura wartości eksportu wina a latach 2000-2010 w miliardach EUR
oraz cena eksportu litra wina w EUR
Rok/ rodzaj wina/ cena
Wartość całkowita
w tym: wino butelkowane
wino luzem
wino musujące
Źródło : Global wine, Il numeri del vino

Wartość w roku
2000
2010
0,73
1,41
0,68
1,19
0,03
0,2
0,02
0,03

Cena
2010
2,9
0,6
3,4
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Eksport australijski koncentruje się na czterech anglojęzycznych rynkach- Wielkiej
Brytanii, USA, Kanadzie i Nowej Zelandii, gdzie wysyłane jest ponad 80 % wina.
Także eksport do Niemiec oraz krajów azjatyckich wzrasta dynamicznie. Głównym
rynkiem zbytu dla australijskich winiarzy, pod względem wartości i rentowności
sprzedaży, jest rynek USA. O ile do Wielkiej Brytanii wolumen eksportu wina jest
największy, o tyle średnia cena eksportu do tego kraju za litr wina wynosi nieco
ponad 4 AUD. Natomiast w eksporcie do USA cena wynosi prawie 6 AUD za litr.
Także wino kierowane na rynek krajowy jest coraz lepszej jakości. Dawniej
przeważało wino stołowe pakowane do 2 i 5 litrowych kartonów i sprzedawane po
cenie 1,4 AUD za litr (cenie zawierającej 41 % podatek). Obecnie udział wina
pakowanego do kartonów spadał poniżej 50 %. Poprawiła się także jakość wina.
Coraz więcej konsumentów krajowych może pozwolić sobie na kupowanie wina
butelkowanego o wyższej cenie.
Kluczową rolę w ekspansji australijskiego wina na rynki światowe odgrywa
promocja Australii jako kraju oraz marki wina tam produkowanego. Programy
promocyjne są aktywnie wspierane przez instytucje państwowe, krajowe
i regionalne. Państwo finansuje również badania naukowe w zakresie przemysłu
winiarskiego, skoncentrowane m.in. na Uniwersytecie w Adelaidzie.
Wprawdzie import wina do Australii jest stosunkowo niewielki, około 700 000
litrów, to tempo wzrostu wolumenu wina sprowadzanego z innych krajów jest
imponujące. W latach 2000-2010 import wzrósł o ponad 400 % i z pewnością
w niedługim czasie przekroczy milion litrów.
Wykres 89. Import wina do Australii w latach 2000-2010 w mln hl
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2.4 Bilans rynku wina

Bilans rynku wina określa stan nadwyżki lub nidoboru podaży. W przypadku
wystąpienia nadwyżki podaży nie cała ilość wina, krajowego i z importu,
dostępnego na rynku zostaje skonsumowana przez konsumenta krajowego
i zagranicznego (eksport). Na rynku powstają zapasy niesprzedanego wina.
Odwrotna sytuacja, tzn. niedobór oznacza, iż nie cały popyt krajowy na wino został
zaspokojony z bieżącej produkcji i importu. Popyt może zostać zaspokojony poprzez
uruchomione zapasów wina z nadwyżek podaży z lat poprzednich, lub uzupełniony
większym importem.
Wykres 90. Nadwyżki i niedobory podaży wina na rynku Australii w latach 20002010 w mln hl
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Do roku 2006 na rynku krajowym w Australii występuje niewielka nadwyżka podaży
wina sięgająca średnio 1,8 miliona hektolitrów. W latach 2007- 2010 pojawia się
niedobór wina w przeciętnej wysokości 2,1 miliona hektolitrów. Niedobór wina jest
zaspokajany importem, który od roku 2007 wzrasta dynamicznie.Uruchamiane są
również zapasy wina pochodzące z nadwyżek z lat poprzednich.
Australijski rynek wina rozwija się cyklicznie. Analiza zmian aktywności winiarstwa
w Australii wskazuje na występowanie kilkunastoletnich cykli rozwojowych
w dynamice zmian areału upraw winorośli, produkcji wina oraz eksportu. Przyczyny
cykli winiarskich mają zarówno charakter endogeniczny jak i egzogeniczny.
Pierwsze cykle zależały głównie od gospodarczych i instytucjonalnych czynników
wewnętrznych. W latach 1854-2010 można wyodrębnić pięć długich cykli
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w dynamice wzrostu rynku wina. Długość cykli wynosi przeciętnie 26 lat, przy czym
fazy spadkowe trwają średnio 14 lata wzrostowe 15 lat. Szczególnie dynamiczny
jest cykl ostatni, który rozpoczął się na przełomie lat 1980/1990. Charakteryzuje się
on wysokimi stopami wzrostu produkcji i eksportu wina. W ostatnim okresie, od
roku 2005, tempo wzrostu stabilizuje się. Faza wzrostowa przechodzi w okres
stabilizacji na wysokim poziomie. Produkcja wina osiąga przeciętnie 12 milionów
hektolitrów rocznie, natomiast eksport 7,5 miliona hektolitrów. Jedynie krajowa
konsumpcja wina wykazuje ciągły wzrost przyczyniając się w znacznym stopniu do
równoważenia rynku wina w Australii.
Cykl współczesny jest zależny w dużej mierze od czynników zewnętrznych,
zwłaszcza popytu światowego na wino australijskie. Producenci wina szybko
nastawili się na potrzeby masowego konsumenta wina i skoncentrowani swoją
ekspansję eksportową na rynkach Wielkiej Brytanii oraz USA, a później także na
rynkach innych krajów [ Anderson, 2004, s.255-257 oraz Global wine markets].
2.5. Nowa Zelandia
Jeszcze 30 lat temu mało kto na świecie słyszał o winie z Nowej Zelandii, lecz już na
początku XXI wieku winiarze z tego kraju eksportują około 40 % swojej produkcji
a nowozelandzkie białe wino zaczyna zdobywać zwolenników w wielu krajach.
Natomiast krajowa konsumpcja wina opiera się w dużej mierze na imporcie. Sektor
winiarski w Nowej Zelandii jaet silnie skoncentrowany. Nieliczne duże firmy
wytwarzają i eksportują większą część całkowitej produkcji. Szacuje się, iż cztery
największe firmy winiarskie wytwarzają prawie 80 % całkowitej produkcji wina
i sprzedają za granicę około 70 % całego eksportu.
Winiarstwo w Nowej Zelandii jest przykładem na to, że polityka protekcjonizmu
celnego nie przynosi korzyści dla rozwoju przemysłu, zwłaszcza gdy gospodarka
otwiera się na rynki i konkurencję międzynarodową.Przez długie lata winiarze tego
kraju byli chronieni przez konkurencją zagraniczną wysokimi cłami importowymi.
Równocześnie dopłacano winiarzom spore ilości pieniędzy za powiększanie areału
upraw winorośli. Okazało się jednak, iż pod ochroną taryf celnych i subsydiów
zaczęto szybko zwiększać uprawę winorośli , a w produkcji dominowało wino niskiej
jakości. Doprowadziło to do nadprodukcji wina i do bankructwa wielu winnic
i winiarni. Dopiero po roku 1995 zaczęto stopniowo redukować cła importowe na
wino i zmniejszać protekcję krajowego przemysłu winiarskiego.

267

Wino Nowego Świata

Wzrost powierzchni upraw winorośli do 37 000 hektarów w 2010 roku przyczynił
się do większej produkcji wina. Wolumen produkcji wzrósł od roku 2000
czterokrotnie i obecnie sięga prawie 2 miliony hektolitrów. Począwszy od lat
1960tych zwiększała się krajowa konsumpcja wina. Spożycie wina per capita
wzrosło z 3 litrów w 1960r. do 15 litrów obecnie. Krajowa konsumpcja wina wzrasta
nieznacznie i osiąga poziom 0,9 miliona hektolitrów rocznie. Stabilizacja wzrostu
konsumpcji krajowej zmusza do aktywizacji eksportu. Prawie 66 % produkcji wina
jest kierowane na eksport.
Wykres 91. Produkcja wina w Nowej Zelandii w milionach hektolitrów
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3. Wino w Ameryce Południowej – Chile i Argentyna
Na kontynencie Ameryki Południowej położone są dwa kraje, które przebojem
weszły do liczących się na świecie producentów i eksporterów wina. Chile
i Argentyna stanowią dziś ważny składnik winiarstwa, zaliczanego umownie do
Nowego Świata.
W XVI wieku produkowano w Chile setki tysięcy litrów wina, co było znaczną
wielkością, zważywszy na niewielką liczbę ludności. Winiarstwo chilijskie uczyniło
spory krok naprzód z chwilą przybycia do kraju w roku 1830 francuskiego winiarza
Claudio Gaya. Kilkanaście lat później Silvestre Ochagavia rozpoczął obsadzać
winnice szczepami francuskimi Merlot, Malbec i Cabernet Sauvignon. Następowała
poprawa jakości produkowanego wina. Podobnie przebiegała historia rozwoju
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winiarstwa w Argentyńskim regionie Mendoza, gdzie w 1880 roku Francuz Aime
Pouget wprowadził do winnic szczepy francuskie.
W XIX wieku wino było popularnym napojem w Argentynie i Chile, gdzie roczna
konsumpcja per capita wynosiła odpowiednio 90 i 70 litrów. W 1939 roku
wprowadzono w Chile przepisy zabraniające zakładania nowych winnic.
Powierzchnia winnic zmniejszyła się ze 108 000 do 92 000 hektarów, a wiele winnic
i winiarni zostało zlikwidowanych. Konsumpcja na mieszkańca spadla do 60 litrów
rocznie.
Odrodzenie chilijskiego winiarstwa następuje dopiero w latach 1960tych. Areał
upraw winorośli utrzymuje się w granicach 110 000 hektarów.Wzrasta również
produkcja wina . Niestety, konsumpcja per capita wykazuje tendencje spadkową,
z 68 litrów w 1962 r do 40 litrów w 1982 r. i 16 litrów rocznie na początku lat 2000.
Powoli wzrasta eksport lecz nadal stanowi zaledwie 2 % całkowitej produkcji wina.
Już w roku 1991 udział eksportu w produkcji krajowej wina jest istotny i wynosi
25% . Obecnie na eksport wysyła się ponad 70 % produkcji wina. W rozwoju jakości
wina chilijskiego ważną rolę odegrał kapitał i know-how z zagranicy. Wielcy
winiarze i firmy międzynarodowe, rodzina Rothschildów, Robert Mondawi, Beringer
Fetzer, Kendall-Jackson zakładali winnice w Chile lub przejmowali miejscowych
winiarzy, wprowadzając nowe szczepy ( Syrah, Carmenere, Pinot, Cabernet
Sauvignon), z których otrzymywano wino wysokiej jakości. Sukces wina
wytwarzanego ze szczepu Carmenere okazał się tak duży, iż obszar winnic nim
obsadzonych zwiększył się kilkakrotnie.
Chile stały się poważnym graczem na światowym rynku wina, osiągającym roczne
przychody z eksportu przekraczające 1,2 miliarda EUR i sprzedającym swoje wina
do ponad 100 krajów. Także wina z Argentyny zdobywają coraz więcej
konsumentów na świecie, choć rozwój sektora winiarskiego w tym kraju jest
skromniejszy aniżeli w Chile.
3.1. Powierzchnia winnic, produkcja i konsumpcja wina
Powierzchnia upraw winorośli jest nieco większa w Argentynie aniżeli w Chile.
W Argentynie obszar winnic zajmuje ponad 220 tysięcy hektarów i w ciągu ostatniej
dekady nie ulegał większym zmianom. W Chile winnice zajmują ponad 200 tysięcy
hektarów i od roku 2000 ich obszar zwiększył się o 20 tysięcy hektarów.
Wzrost powierzchni winnic oraz poprawa wydajności produkcji winogron są
przyczyną regularnego wzrostu produkcji wina w Chile. W stosunku do roku 1990
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produkcja wina zwiększyła się ponad dwukrotnie, z 4 milionów do ponad
9 milionów hektolitrów w 2011 roku. Czynnikiem wzrostu produkcji jest także popyt
zagraniczny na wino chilijskie, którego dobra relacja ceny do jakości znajduje coraz
większe zainteresowanie wśród konsumentów w wielu krajach.
W Argentynie produkcją wina zajmuje się ponad 950 winiarni, wytwarzajacych
średnio w ciągu roku około 14 milionów hektolitrów. Rozmiary produkcji ulegają
dość znacznym zmianom. Okres 1990-2006 charakteryzuje wzrostowa tendencja
produkcji, która rośnie z 14 milionów hektolitrów w 1990 r do 15,4 milionów
w 2006 r. Od tego roku produkcja wina zmniejsza się, osiągając poziom 14,6 miliona
hektolitrów w 2010 a szacunki OIV wskazują na dalszy spadek, do 11,5 miliona
w 2011 roku. Łącznie obydwa kraje wytwarzają rocznie ponad 20 milionów
hektolitrów wina, czyli mniej więcej tyle, ile produkują Stany Zjednoczone Ameryki.
Sektor winiarski w Chile i Argentynie składa się z dużej liczby plantatorów winorośli
i mniejszej producentów wina. Ważną rolę na rynku odgrywa kilku największych
producentów, którzy produkują wino jakościowe, sprzedawane głównie za granicą.
Największe firmy winiarskie w Chile to Concha y Toro, Santa Rita oraz Cia
Cerrecerias, a w Argentynie Peñaflor, FeCoVita i Bodegas y Viñedos Gabrin.
Wykres 92. Produkcja wina w Chile i Argentynie w latach 1990- 2011 w milionach
hektolitrów
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Konsumpcja wina w Argentynie spada, natomiast w Chile utrzymuje się na
względnie stałym poziomie. W ciągu dekady 2000-2010 konsumenci argentyńscy
zmniejszyli konsumpcję wina o 2,9 milina hektolitrów. W tym samym okresie
konsumpcja wina w Chile oscyluje w granicach 2,4 miliona hektolitrów rocznie.
Spadkowa tendencja konsumpcji krajowej wynika ze zmniejszania się konsumpcji
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wina per capita. Jeszcze w latach 1980tych na mieszkańca Argentyny przypadało
średnio ponad 60 litrów konsumpcji wina , natomiast na mieszkańca Chile ponad 40
litrów rocznie. Dziesięć lat później wskaźniki te spadają odpowiednio do około 50
i 26 litrów rocznie. Tendencja spadkowa pogłębiała się w kolejnej dekadzie, tak że
obecnie konsumpcja wina per capita wynosi w Argentynie w granicach 25 litrów w
ciągu roku, a w Chile 13 litrów. Jedną z istotnych przyczyn tego zjawiska jest efekt
substytucji obecny w konsumpcji napojów alkoholowych. Coraz więcej
konsumentów w obydwu krajach pije piwo ,częściowo kosztem konsumpcji wina.
I tak konsumpcja piwa per capita wzrosła w okresie 2001-2009 z 37 do 48 litrów
rocznie w Argentynie oraz z 29 do 37 litrów w Chile [Gobal Wine].
Wykres 93. Konsumpcja wina w Argentynie i Chile w latach 2000-2010 w miliona
hektolitrów.
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Wykres 94. Konsumpcja wina per capita w Argentynie i Chile w litach rocznie
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3.2 Handel zagraniczny

Handel zagraniczny winem argentyńskim i chilijskim jest jednostronny. Liczy się
tylko eksport, którego udział w produkcji wina w Argentynie wynosi 27 %,
natomiast w Chile aż 75 %. Import wina do tych krajów jest marginalny i nie ma
znaczenia w zaspokajaniu popytu krajowego. Eksport z kolei stanowi istotny czynnik
równoważenia rynku wina – bez niego nadmiar wina byłaby bardzo duży. Dotoczy
to zwłaszcza Chile, gdzie konsumpcja wina per capita sukcesywnie spada.
Równocześnie eksport dostarcza sporych dochodów plantatorom i producentom
z sektora winiarskiego. W 2004 roku rząd argentyński uchwalił program
strategicznego rozwoju winiarstwa Plan Estrategico Vitivinicola 2020, którego
celem jest zwiększenie wartości eksportu wina do 2 miliardów USD w roku 2020.
Wartość eksportu wina z Argentyny nieustannie rośnie, z 252 milionów w 2005
roku do 759 milionów euro w 2010 r. Chilijscy eksporterzy wina maja jeszcze
większe przychody ze sprzedaży- ponad 1, 2 miliarda euro w 2010 roku.
Wykres 95. Wielkość eksportu Chile i Argentyny w milionach hektolitrów
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Głowni odbiorcy wina z Argentyny to USA, Kanada, Paragwaj, Brazylia, Wielka
Brytania, Holandia, Rosja, Dania. Eksport wina z Chile trafia na rynki USA i Wielkiej
Brytanii, na które wysyłane jest łącznie ponad 40 % całego eksportu wina. Duża
część produkcji to wino stołowe, pakowane w kartony i sprzedawane po niskich
cenach do krajów sąsiednich, Paragwaju, Urugwaju i Brazylii. Sprzedaż wina niskiej
jakości przynosi niższe przychody z eksportu. Generalnie wino chilijskie
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i argentyńskie jest winem niskich cen i na rynku amerykańskim jest sprzedawane
najczęściej po cenie około 3 USD za butelkę. Produkcja dojrzewającego wina
wysokiej jakości, oznaczanego jako reserva, jest stosunkowo niewielka, choć udział
tego wina w eksporcie jest wyższy aniżeli w sprzedaży na rynek krajowy.
Wykres 96. Wartość eksportu wina z Chile i Argentyny w latach 2005 – 2011
w miliardach EUR
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3.3.Bilans rynku wina
Import wina na rynek krajowy Argentyny i Chile jest znikomy i nie przekracza 12
tysięcy hektolitrów w przypadku pierwszego kraju i 3 tysięcy drugiego. Tak więc
o bilansie rynkowym wina w tych krajach decydują produkcja i konsumpcja krajowa
oraz popyt zagraniczny (eksport).
Rynek wina w Chile jest w miarę zrównoważony. Wprawdzie w niektórych latach
występują na rynku nadwyżki podaży (największa w 2006 roku w wysokości 1,4
miliona hektolitrów), to w innych powstają niedobory, rzędu ponad 0,8 mln hl.
Podstawowym elementem równoważącym rynek jest rosnący dynamicznie eksport
wina. W Argentynie nadwyżki podaży wina są nieco większe, lecz w ostatnich latach
rynek jest bardziej zrównoważony dzięki stosunkowo wysokiej konsumpcji krajowej
i wzrostowi eksportu.
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Wykres 97. Bilans rynku wina w Argentynie i Chile w latach 2005-2010
w milionach hektolitrów
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3.4 Firma Concha y Toro
Kiedy w 1883 roku Don Melchior Concha y Toro, chilijski polityk i biznesmen,
zakładał winiarską firmę rodzinną z pewnością nie mógł sobie wyobrazić, że za
ponad 100 lat będzie to największy producent wina w Ameryce Południowej i jedna
z największych i najbardziej rozpoznawalnych firm winiarskich na świecie.
Obecnie Grupa Concha y Toro uprawia winorośl na obszarze 11 817 hektarów,
głownie w Chile (10 137 hektarów) i w mniejszej części w Argentynie (1210
hektarów) oraz w USA(470 hektarów) , po przejęciu w 2011 roku amerykańskiej
firmy Fetzer Vinyards. W 2011 roku Grupa Concha y Toro wyprodukowała ponad
2,6 miliona hektolitrów wina, przeznaczając znakomitą jego część na eksport.
Większość wina, 2,3 miliony hektolitrów, wytwarzana jest w Chile, gdzie stanowi to
25 % całej produkcji wina w tym kraju. Około 70 % produkcji jest eksportowane do
135 krajów. Duża część, bo 43 %, trafia do Europy , następnie do USA (22 %), na
rynki krajów Ameryki Łacińskiej (20%), Azji (8 %) oraz Kanady (4 %). W roku 2011
eksport wina przyniósł 577 milionów USD przychodu, a średnia cena osiągana
z eksportu jednego litra wina wyniosi 3,1 USD.
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Tabela 53. Produkcja wina Grupy Concha y Toro w 2011 roku w milionach
hektolitrów
Kraj
produkcji
Chile
Argentyn
a
USA
Razem

Produkcja w mln hl w tym:
Ekspor
Kraj
Razem
t
1,679
0,650
2,329
0,117
0,061
0,178
0,160
-

-

2,667

Udział
eksportu
72%
66%
-

Przychody ze
sprzedaży
-

69%

872 mln USD

Zysk
10,5 mln
USD

Źródło: Concha y Toro Annual Report 2011.

Osiągane wyniki produkcyjne i handlowe stawiają Concha y Toro na ósmym miejscu
wśród największych firm winiarskich na świecie, a jej przychody ze sprzedaży wina
stanowią 0,9 % sprzedaży światowej. Zgodnie z rankingiem winiarskich marek na
świecie , publikowanym przez Intangible Business, marka Concha y Toro plasuje się
na drugim miejscu, zaraz za amerykańskim producentem E&JGallo.
Tak wysoką pozycję na rynkach międzynarodowych Concha y Toro zawdzięcza
wysokiej jakości produkowanego wina oraz skutecznej rozbudowie sieci handlowej
i oryginalnym przedsięwzięciom marketingowym. Również fakt, iż od roku 1994
Concha y Toro jest notowana, jako pierwsza firma winiarska, na giełdzie NYSE –New
York Stock Exchange, zmusza zarząd firmy do osiągania wysokich rezultatów
finansowych z korzyścią dla akcjonariuszy.
W podnoszeniu jakości wina, chilijskiej firmie pomogli Francuzi. W 1997 roku
Concha y Toro utworzyła joint venture z kultową winiarnią francuską Barona
Philippe de Rotschild w celu produkowania wina Almaviva, porównywalnego do
klasy wielkich win bordoskich. Innym winem wysokiej jakości, zdobywającym coraz
większe uznanie wśród konsumentów, zwłaszcza angielskich, jest Casillero del
Diablo (Piwnica Diabła), wytwarzane w Viña Cincha y Toro z winogron szczepu
Cabernet Sauvignon. Legenda głosi, że w piwnicach gdzie wino dojrzewa
w beczkach panują takie ciemności, iż z pewnością musi tam być siedziba samego
diabła , który pilnuje wina. Butelki wina są oznaczone stylizowanym wizerunkiem
głowy diabła. Oczywiście swój sukces handlowy Castillero del Diablo nie zawdzięcza
legendzie, choć otoczka tajemniczości winu nie zaszkodzi. Głównym atutem wina
jest jego jakość wspierana oryginalnymi działaniami marketingowymi.
W celu promocji marki wina w Europie, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii, w 2010 roku
podpisano układ partnerski z „ Czerwonymi Diabłami” , znanym angielskim klubem
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piłkarskim Manchester United. Promocja przynosi konkretne rezultaty we wzroście
produkcji Castillero del Diablo, która w 2011 roku przekroczyła 280 tysięcy
hektolitrów, a sprzedaż wzrosła o kilkanaście procent w stosunku do roku
poprzedniego. Także na innych rynkach Grupa Concha y Toro dokonuje inwestycji
mających na celu zwiększania sprzedaży wina. W celu większej kontroli dystrybucji
wina na rynku USA firma chilijska utworzyła joint venture z amerykańskim
dystrybutorem Banfi Vintners. Podobne przedsięwzięcie zrealizowano w Meksyku
z firmą Digrans S.A. W sumie w 2011 roku na inwestycje przeznaczono 268
milionów dolarów, z czego 238 milionów zostało wydane na przejęcie Fetser
Vinyards. Ponadto zakupiono dodatkowe powierzchnie pod uprawę winorośli
w Chile i Argentynie.
Najlepsze wina stanowią obecnie 20 % całej wartości sprzedaży Grupy Concha y
Toro, których przeciętna cena przekracza 12 USD za litr. Sprzedaż najlepszych win
wykazuje wysoką dynamikę wzrostu – 17 % wolumenu i 21 % wartości w 2011 roku
w stosunku do roku poprzedniego. Wysokiej jakości wina pochodzą z najlepszych
winnic – Viña Concha y Toro, Viña Cono Sur, Viñedos los Robles, Quita de Mapio,
Viña Maycas del Limará, Viña Canepa, Finca la Chamiza oraz Viña Almaviva. Wina
Concha y Toro osiągają bardzo wysokie oceny specjalistów i kreatorów rynku wina,
z takich wydawnictw jak Wine Enthusiast, Wine and Spirits czy Decanter. Np. wino
Marques de Casa Concha – Cabernet Souvignion 2009 otrzymał 91/ 100 punktów
w rankingu Wine and Spirits, a Casillero del Diablo Coba Sou 2009 oraz Marquez de
Casa Carmenere 2009 oceny 90 i 91/ 100 renomowanego czasopisma Wine
Enthousiast.

4. Republika Południowej Afryki
Republika Południowej Afryki jest najważniejszym producentem wina na
kontynencie afrykańskim. Obecność win z RPA na rynku światowym jest
stosunkowo niedawna. Tradycyjnie w RPA produkowano duże ilości wina
o niewygórowanej jakości, sprzedawanego po niskich cenach. Konieczność radzenia
sobie z nadwyżkami zmusiła producentów południowoafrykańskich do oferowania
wina na konkurencyjnych rynakch zagranicznych.
Powierzchnia upraw winorośli w RPA jest stosunkowo stabilna. W latach 1990-2009
wzrosła z około 100 000 do 130 000 hektarów i wśród krajów winiarskich Nowego
Świata jest najmniejsza. Także produkcja wina wykazuje stabilizację na poziomie
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8-9 milionów hektolitrów rocznie. Podobnie całkowita konsumpcja wina utrzymuje
się na poziomie 3,4-3,5 milionów hektolitrów rocznie, natomiast konsumpcja per
capita nie przekracza 7 litrów rocznie, choć od 2000 roku powoli zmniejsza się.
Wykres 98. Produkcja i konsumpcja wina w RPA w milionach hektolitrów
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Południowoafrykański wina jest rozdrobniony. Wprawdzie spółdzielnie winiarskie
produkują więcej winogron aniżeli winnice niezależne, to tylko nieliczne przerabiają
więcej niż 10 000 ton winogron w ciągu roku. Natomiast po stronie sprzedaży wina
dominują wielkie firmy winiarskie oraz hurtownicy. Największe cztery z nich –
Distell, DGB, Cooperative of Wine People oraz Boland Kelder komercjalizują 34 %
całkowitej ilości wina [Golbal Wine]. Wysoka koncentracja sprzedaży wina na rynku
krajowym hamuje konkurencję oraz innowacje w sektorze winiarskim. Natomiast
eksportem wina zajmują się coraz bardziej średniej wielkości firmy, powstające
z połączenia spółdzielni (np.Stellenbosch Vineyards) i prywatnych producentów.
Powstają również zupełnie nowe firmy, jak np. Vinfruco.
Brak rozwoju krajowej konsumpcji wina sprawia, iż producenci muszą szukać zbytu
na rynkach zagranicznych. Warunkiem koniecznym skutecznego konkurowania na
rynku światowym jest oferowanie wina o podwyższonych walorach jakościowych.
Wysiłki winiarzy z RPA zmierzające do poprawy jakości wytwarzanego wina
przynoszą korzystne efekty eksportowe.W roku 1997 Wine and Spirits Board
certyfikował jako „ dobre wino” tylko 20 % całej produkcji,natomiast w roku 2002
już 44 %. Jednakże ceny czerwonego wina jakościowego z Południowej Afryki na
rynkach międzynarodowych są stosunkowo niskie. Jest to jedna z przyczyn wzrostu
eksportu. W okresie 2000-2010 wolumen eksportu zwiększył się ponad dwukrotnie,
z 1,5 miliona do 3,8 milinów hektolitrów , podnosząc udział RPA w eksporcie
światowym do 5 %. Na eksport przeznacza się około 40 % produkcji wina.
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Równocześnie, z racji niekorzystnej struktury produktowej , 50 % eksportu stanowi
wino luzem sprzedawane po niskich cenach . W konsekwencji udział wartości
eksportu RPA w wartości eksportu światowego wynosi tylko 2,6 %.
Wykres 99. Eksport wina z RPA w latach 2000-2009 w milionach hektolitrów
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Bilans rynku wina RPA charakteryzują permanentne nadwyżki podaży. Ponieważ
import wina jest minimalny i nie ma znaczenia dla rynku krajowego, o sytuacji
rynkowej decydują rozmiary produkcji, konsumpcji krajowej oraz eksportu wina,
przy czym eksport jest zasadniczym czynnikiem wpływającym na równowagę rynku
wina.
Wykres 100. Bilans rynku wina w RPA
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Na rynku wina RPA powstają każdego roku spore nadwyżki podaży, sięgające
przeciętnie około 2 milionów hektolitrów. Część tych nadwyżek jest
magazynowana, lecz większość musi w końcu trafiać do destylacji lub przerobu na
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ocet winny. Utrzymująca się w dłuższym czasie nierównowaga rynkowa prowadzi
do spadku rentowności sektora winiarskiego.
Z racji niestabilości politycznej i społecznej przyszłość sektora winiarskiego w RPA
jest niepewna. Rolinoctwo, do którego zaliczna jest uprawa winorośli i produkcja
wina, zanjduje się pod silnym wpływem polityki, której zadania zawarte są w
Strategicznej Wizji 2020. Głównie cele polityki to niwelowanie nierówności
i niesprawiedliwości będących spościzną apartheidu, zapewnienie sprawiedliwej
dystrybucji dochodów w przemyśle oraz wspieranie konkurencyjności firm na
arenie międzynarodowej. Niestety, reformy, w tym dotykajaca bezpośrednio
winiarstwa reforma rolna, napotykają na liczne przeszkody, co nie sprzyja
inwestycjom w rozwój winnic i produkcję wina.
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1. Azjatycki rynek wina – Chiny i Japonia
Azja jest kontynentem, gdzie konsumpcja wina rośnie szybko. W 1990 konsumpcja
wynosiła tam około 3 miliony hektolitrów co stanowiło 1,1% konsumpcji światowej.
W roku 2001 wielkości te wzrosły odpowiedniodo do 10 mln hl i 3, 8% , natomiast
w roku 2010 konsumpcja wina w Azji osiągnęła poziom 19 milionów hektolitrów,
a udział kontynentu w konsumpcji światowej wzrósł do 7, 9 % .
Spośród krajów azjatyckich szczególne znaczenie dla perspektyw rozwoju
winiarstwa przypisuje się Chinom i Japonii. Chiny to nie tylko ogromny rynek zbytu
dla wielu producentów wina z Nowego i Starego Świata, to także rosnący areał
upraw winorośli i coraz większy producent wina. Japonia natomiast, głownie z racji
stosunkowo wysokiego poziomu dochodów per capita jej mieszkańców, stanowi
obiecujący rynek dla europejskich, amerykańskich czy australijskich winiarzy.
Chiny
Chiny to ogromny potencjał ponad 1 300 000 konsumentów. Szacuje się, że ponad
300 milionów obywateli tego kraju należy do klasy średniej, reprezentującej
odpowiedni poziom i wzorzec konsumpcji, w którym wino zajmuje coraz większą
pozycję. Sprzedaż wina w Chinach szybko rośnie, co starają się wykorzystywać
producenci z całego świata. Zwłaszcza wino francuskie odnosi na chińskim rynku
coraz większe sukcesy. Rozwijają się także krajowe firmy winiarskie. Na początku
XXI wieku działało ponad 400 firm winiarskich, rozlokowanych w 26 prowincjach,
przy czym pięć największych wytwarza ponad 66 % krajowej produkcji winogron.
Powierzchnia uprawy winorośli w Chinach zwiększa się. W roku 2000 areał winnic
wynosił ponad 200 tysięcy hektarów , natomiast w toku 2011 osiąga prawie
560 000 hektarów i pod tym względem plasuje ten kraj na piątym miejscu na
świecie. Wraz z rozwojem powierzchni winnic zwieksza się produkcja wina. W roku
2010 produkcja wina wyniosła 13 milionów litrów, co daje szóste miejsce na
świtowej liście producentów wina. Chiny produkują dziś więcej wina rocznie aniżeli
Australia. Produkcja wina w Chinach rośnie dynamicznie, choć w większości jest to
wino niskiej jakości. Od roku 1995 następują pozytywne zmiany w strukturze
produkcji. Poprawia się jakość wina i wzrasta udział czerwonego wina wytrawnego,
który obecnie przekracza ponad 50 % całej produkcji. Duża produkcja winogron
(61,5 milionów kwintali w 2010 roku) przeznaczana jest w większości do
bezpośredniej konsumpcji. Spora część winogron wykorzystywana jest do produkcji
rodzynek.
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Wykres 101. Produkcja wina w Chinach w latach 1991 - 2010 w milionach
hektolitrów
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Wykres 102. Konsumpcja wina w Chinach w latach 1991-2010 w milionach
hektolitrów
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Konsumpcja wina w krajach azjatyckich wzrasta m.in. z racji przepisów
zezwalających na mieszanie importowanego wina luzem z winem miejscowym
i sprzedawanie go pod własną marką. Konsumpcja całkowita w Chinach osiąga
wielkość ponad 15 milionów hektolitrów i jest zaspokajana głównie tanim winem
produkcji krajowej. Równocześnie import wina zwiększa się z roku na rok.
Konsumpcja per capita wzrasta powoli i jest niewielka – 1 litr wina rocznie, lecz
z racji ogromnej liczby mieszkańców, z których jedynie część konsumuje wino,
wskaźnik ten nie oddaje faktycznej dynamiki rozwoju chińskiego rynku wina. Należy
zaznaczyć, iż w strukturze konsumpcji napojów alkoholowych w Chinach aż 80 %
stanowi piwo, 13 % wódka a jedynie 7 % wino, choć dziesięć lat temu udział wina
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wynosił 5,4 % [Golbal Wine]. Mając na celu zmianę struktury konsumpcji rząd Chin
przeprowadził w 2004 roku kampanię na rzecz większej konsumpcji wina
gronowego. Założeniem kampanii było uzyskanie oszczędności ryżu, używanego
także do produkcji wina ryżowego i innych napojów alkoholowych,
z przeznaczeniem dla celów spożywczych. Przewiduje się, iż konsumpcja wina per
capita będzie rosła, powiększając rynek wina w Chinach.
Produkcja krajowa wina w Chinach pokrywa prawie w całości zapotrzebowanie
rynku. Import wina jest jeszcze stosunkowo niewielki ,lecz w ostatnich latach
szybko wzrasta. W okresie 2000-2010 import zwiększył się ośmiokrotnie
i z pewnością będzie nadal wzrastał. Ponad 50 % importu stanowi wio luzem. Także
wartość importu wina na rynku chińskim rośnie bardzo szybko. W roku 2008
wartość importu wynosiła ponad 400 milionów USD, w roku 2010 wzrosła do 800
milionów USD, a w roku 2011 osiągnęła wielkość 1,446 miliarda USD. Największy
udział w wartości importu ma wino z Francji – 751 mln USD, z Australii- 217 mln
USD, z Chile – 105 mln USD, Hiszpanii- 100 mln USD, z Włoch – 94 mln USD
i z innych krajów 179 mln USD [ISMEA].
Wykres 103. Import wina w Chinach w latach 2000- 2010 w milionach hektolitrów
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Zmiany w chińskim sektorze winiarskim sprawiają, iż krajowi producenci wina
zaczynają coraz śmielej i nie bez powodzenia, konkurować na rynku krajowym
z winem pochodzącym z importu. Pojawiają się również większe partie chińskiego
wina sprzedawane za granicą. Chińscy winiarze mają wiele atutów umożliwiających
im rozwój produkcji winogron i wina. Mają do dyspozycji ogromne obszary ziemi,
względnie tanią siłę roboczą i duże zasoby kapitału własnego oraz w sektorze
bankowym. Producenci zdobywają także wiedzę o nowoczesnych technologiach
produkcji podnoszących jakość wina, m.in. poprzez kupowanie winnic za granicą,
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np. we Francji, oraz powiązania handlowe i inwestycyjne z doświadczonymi
winiarzami z innych krajów.
Chiński przemysł winiarski powoli otwiera się na zagraniczne inwestycje, które
w większości przybierają formę wspólnych przedsięwzięć z firmami z Francji,
Hiszpanii, Włoch, Australii oraz USA. Bright Food należąca do Shanghai Sugar,
Cigarette and Wine kupiła w 2012 roku 70 % udziałów w kapitale Diva, jednej
z największych, francuskich firm handlu winem w Bordeaux. W ten sposób
Chińczycy zapewnili sobie dostęp do najlepszych win bordoskich, zwłaszcza Grans
Crus classés, i możliwość wykorzystania rosnącego popytu na te wina na rynku
chińskim. Eksport win z Bordeaux bije kolejne rekordy, a ich sprzedaż do Chin
wzrosła o 50 %.
Rośnie również liczba bogatych Chińczyków inwestujących w winnice bordoskie,
głównie w celu zdobycia odpowiedniej wiedzy i doświadczenia w produkowaniu
i sprzedawaniu wina wysokiej jakości. W ciągi ostatnich lat Chińczycy kupili około 30
winnic (châteaux) w regionie Bordeaux. W roku 2011 wino z tych winnic
uczestniczyło po raz pierwszy w tradycyjnym tygodniu prezentacji i sprzedaży
młodego wina – primeurs 2011- w trakcie którego najlepsze châteaux prezentują
kupcom, handlowcom i dziennikarzom z całego świata swoje wielkie wina
z ostatnich zbiorów.
Chińczycy kupują winnice o mniejszym prestiżu, lecz położone w pobliżu znanych
i rozpoznawanych w Chinach châteaux. Kupują stosunkowo niewielkie winnice,
w granicach 10-30 hektarów. Ich głównym celem biznesowym jest eksportowanie
wina do Chin i osiąganie wyższych marż zysku z racji omijania pośredników
handlowych.Typowym przykładem jest kupno, za 5 milionów euro, 58 hektarów
Château Grand Moueys w regionie Entre- Deux-Meres, przez milionera Jin Shan
Zanga, który zdobył fortunę na produkcji alkoholi owocowych. Podobnie chiński
dystrybutor wina Jiangsu Maming Lake kupił w roku 2011 24 hektary Château
Barteau, apelacji cru bourgois w Haut- Médoc oraz mniejszą, 8 hektarowa winnicę
Château Lafon. Znana chińska aktorka Zhao Wei nabyła 7 hektarów winnicy
Château Monlot w Saint Emillion. Także firmy chińskie inwestują w wina bordoskie.
W 2009 roku firma elektroniczna z Honk-Kongu kupiła Château Richelieu we
Fronsac a firma COFCO (handlująca zbożem) w 2010 roku nabyła Château de Viaud
w Lalonde-de-Pomerol.
Na perspektywy rozwoju sektora winiarskiego w Chinach można spojrzeć przez
pryzmat dynamiki wzrostu największych firm winiarskich, takich jak COFCO, Yantai
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Chang Yu Group, Yantai Weilog czy Dynasty [Mitry et al. ]. COFCO – China National
Cereal, Oil and Foodstuffs Corporation- to potężny państwowy konglomerat
założony w 1952 roku, posiadający w swej strukturze firmy zajmujące się handlem
i produkcją wina – COFCO Wine & Spirits oraz COFCO Yantai Winery Co. COFCO jest
dziś notowana na 18 pozycji wśród największych firm z branży spirytusowowiniarskiej na świecie. Z kolei Dynasty Fine Wines Group Ltd. to największy chiński
producent wina jakościowego, sprzedawanego pod marką Dynasty. Ważnym
udziałowcem Dynasty jest Remy Cointreau, znany francuski producent koniaku
i likieru. Firma jest notowana na giełdzie The Stock Exchange of Hong Kong,
a rozmiary jej produkcji sięgnęły w 2010 roku 700 tysięcy hektolitrów.
Prywatną firmą winiarską o odmiennej historii rozwoju jest Yantai Chang Yu Group.
Założona w 1892 roku przez handlowca Chang Bishi firma zatrudnia dzisiaj ponad
1500 pracowników, a jej akcje są notowane na giełdzie Shenzen Stock Exchange.
Chang Yu stała się najbardziej dynamiczną, chińską firma winiarską, której sukcesy
produkcyjne i handlowe przekładają się na wysokie efekty finansowe,
z przychodami przekraczającymi 700 milionów USD rocznie. Sieć sprzedaży wina
obejmuje w kraju ponad 3000 sklepów i supermarketów. Rozwija się także eksport,
we współpracy z międzynarodowymi dystrybutorami wina. Nad poprawą jakości
wina czuwają firmy grupy współpracujące z winiarzami z Francji oraz Nowej
Zelandii. W 2001 roku Chang Yu zawiązuje porozumienie strategiczne ze znaną
francuska grupą winiarską Castel, z którą tworzy dwie firmy joint-venture – CastelChang Yu Wine Co.Ltd oraz Yanti Chang Yu Chateau Co.Ltd. Po raz pierwszy na
rynku chińskim firma Castel-Chang Yu wprowadziła sprzedaż wina leżakującego
w beczkach, podobnie jak to się dzieje w Bordeaux. Chińczycy inwestują także
w Nowej Zelandii tworząc własne winiarnie we współpracy z firmami miejscowymi,
takimi jak Karikari Estate of New Zealand. Oczywiście rynek krajowy nie jest
zaniedbywany. W 2007 roku otwarto w Pekinie winiarnię AFIP Chateau, z której
oferta wina premium kierowana jest do zamożnych klientów z kręgów biznesu
i polityki. Wino z winiarni można również kupować w celach inwestycyjnych
i składować zakupione beczki w specjalnie do tego przeznaczonych piwnicach.
Japonia
Japonia jest kolejnym krajem azjatyckim o stosunkowo wysokiej konsumpcji oraz
imporcie wina. Dynamika rozwoju japońskiego rynku wina jest jednak dość stabilna
i nie wykazuje przyspieszenia, tak jak to można zaobserwować w Chinach.Uprawa
winorośli i produkcja wina mają w Japonii niewielkie znaczenie. Krajowy popyt na
wino gronowe jest zaspokajany głównie za pośrednictwem importu.
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Całkowita konsumpcja wina utrzymuje się od lat na względnie stałym poziomie, w
granicach 2,5-2,6 milionów hektolitrów rocznie. Podobnie, konsumpcja per capita
oscyluje w granicach 2 litrów rocznie. Ze względu na dużą liczbę mieszkańców,
ponad 100 milionów, i marginalną produkcję własną, Japonia importuje duże ilości
wina – około 2 miliony hektolitrów rocznie. W odróżnieniu od Chin, gdzie przeważa
import wina luzem, w Japonii zdecydowanie dominuje wino butelkowane,
sprowadzane do sprzedaży bezpośredniej w hurcie lub detalu. Udział wina
butelkowanego w całym imporcie wynosi 82 %, natomiast wina luzem tylko 18 %.
Przewaga importu wina butelkowanego o wyższej jakości i cenie sprawia, że
wartość importu jest stosunkowo wysoka, sięgająca w 2011 roku ponad 955
milionów USD. Największe ilości wina sprowadzane są z Francji (około 55 %
importu o wartości 530 milionów USD), Włoch , Chile i USA . Średnia cena importu
wynosi około 4 USD za litr, przy czym wina francuskie są droższe. Drogie wina
trafiają na rynek japoński drogą re-eksportu z innych krajów - z Holandii, Wielkiej
Brytanii oraz Singapuru.
Wykres 104. Konsumpcja wina w Japonii w latach 2000-2009 w milionach
hektolitrów
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Wykres 105. Import wina do Japonii w latach 2000-2010 w milionach hektolitrów
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2. Rynek wina w Europie Środkowo- Wschodniej
Na przełomie lat 1999/2000 konsumpcja per capita była wysoka w krajach o dużej
tradycji winiarstwa. W Słowenii, na Węgrzech i w Rumunii przeciętny obywatel
konsumował około 30 litrów wina rocznie. W Rosji, Polsce, na Ukrainie czy
w Republikach Bałtyckich konsumpcja sięgała kilku litrów w ciągu roku. W kolejnych
latach zarysowują się tendencje do powolnego spadku konsumpcji w pierwszej
grupie krajów, podczas gdy w grupie drugiej następował powolny wzrostu
konsumpcji wina, choć nadal w spożyciu napojów alkoholowych dominują napoje
wysokoprocentowe oraz piwo. Można zauważyć dość wysoką elastyczność
dochodową popytu na wino.
Powierzchnia upraw winorośli
W winiarskich krajach Europy Środkowo-Wschodniej następuje spadek powierzchni
upraw winorośli . Niekorzystne dla winiarstwa w tych krajach zmiany związane były
w dużej mierze z gwałtownym przechodzeniem gospodarek z systemu planowania
centralnego do rynkowego, z państwowej własności firm i gospodarstw rolnych do
własności prywatnej. Szoki wywołane tymi zmianami odbiły się m.in. na spadkach
areału winnic, dochodzących, tak jak w przypadku Albanii, aż do 70 % oraz spadku
produkcji wina do ponad 40 % w stosunku do okresu sprzed zmian systemu.
W latach 1990-2010 obszar winnic w Bułgarii zmniejszył się o 60 000 hektarów, ze
140 000 do 80 000 ha, natomiast na Węgrzech o 70 000 hektarów, ze 140 000 do
70 000 ha. Również w innych krajach, w Rosji, Rumunii, Ukrainie areał upraw
winorośli zmniejsza się. W latach 2000-2009 największe spadki powierzchni winnic,
przekraczające 40 %, odnotował sektor winiarski na Węgrzech i Ukrainie,
stosunkowo najmniejsze w Rosji.
Tabela 54. Zmiany powierzchni winnic w krajach Europy Środkowo – Wschodniej
w tysiącach hektarów
Kraj/ Rok
Rumunia
Bułgaria
Węgry
Ukraina
Rosja
Źródło: OIV

1996 – 2000
252
113
126
124
70

2005
217
95
82,6
95,5
69,5

2007
209
93,3
75
93,3
61,3

2009
205
81
70
71
62

spadek
19%
29%
45%
43%
12%

288

Inne Rynki Wina
Produkcja i konsumpcja wina

Wszystkie kraje Europy Środkowo-Wschodniej, łącznie z Rosją i Ukrainą, produkują
obecnie ponad 26 milionów hektolitrów wina w ciągu roku. Jest to nieco więcej
aniżeli połowa rocznej produkcji wina we Francji lub we Włoszech. Różnica ta jest
miarą ilościowego dystansu jaki dzieli te dwie części winiarskiej Europy, dystansu
który jest równie wielki w zakresie jakości produkowanego wina.
W okresie ostatnich kilkunastu lat produkcja wina w poszczególnych krajach
zmieniała się bardzo nierównomiernie. Wprawdzie łączna produkcja siedmiu
największych producentów wina zwiększyła się o 25 %, z 19 milionów hektolitrów
średnio w latach 1996-2000 do prawie 24 milionów w 2009 roku, to na Węgrzech,
w Bułgarii oraz Mołdawii mamy do czynienia ze znacznymi spadkami produkcji
wina, przekraczającymi 50 %. Na tym tle wyjątkowy jest rozwój sektora
winiarskiego w Rosji. Pomimo zmniejszenia się powierzchni winnic produkcja
wzrosła aż trzykrotnie, przekraczając w 2009 roku poziom 8 milionów hektolitrów.
Rosnący trend produkcji wina w Rosji związany jest ze znaczną poprawą wydajności
w produkcji winogron oraz z rosnącą konsumpcją wina, zaspakajaną po części przez
produkcję krajową. Podobna, choć w mniejszej skali, tendencja występuje
w produkcji wina na Ukrainie. Po roku 2000 zauważalna jest powolna poprawa
w agrotechnice uprawy winorośli, czego efektem jest wzrost wydajności
w produkcji winogron i w konsekwencji produkcji wina. Np. średnia wydajność
z hektara winnic w Rosji wzrosła z około 7 ton winogron w 2000 r. do ponad 15 ton
w 2010 r., natomiast na Ukrainie z ponad 5 do około 7 ton w tym samym okresie.
Tabela 55. Zmiany produkcji wina w krajach Europy Środkowo-Wschodniej
w milionach hektolitrów
Kraj/ Rok
Rosja
Rumunia
Węgry
Ukraina
Bułgaria
Mołdawia
RAZEM

1996 – 2000 2002
2,5
4,0
6,1
5,4
4,1
3,3
1,4
2,4
2,8
1,9
2,1
2,2
19
19,2

2004
5,1
6,1
4,3
2,0
1,9
3,0
22,4

2006
6,2
5,0
3,2
2,1
1,7
1,9
20,1

2007
7,2
5,2
3,2
2,5
1,6
1,3
21

2009
8,2
6,7
3,1
2,9
1,4
1,4
23,7

Zmiana w %
+ 330%
+9,8%
-75%
+207%
-50%
-66%
+25%

Źródło: OIV

Plantatorzy winnic i producenci wina są w tych krajach rozdrobnieni. Na Węgrzech
winorośl uprawia ponad 130 000 prywatnych plantatorów produkujących około
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90% % winogron. Podobnie jest w Słowenii gdzie winorośl uprawia około 35 000
prywatnych gospodarstw o średniej wielkości około 0,4 hektara. Także w Bułgarii
jest ponad 23 000 producentów winogron lecz tylko 250 dużych producentów wina,
do których trafia nieco pond połowa zbiorów winogron .Reszta jest przeznaczana
do produkcji wian domowego. W Bułgarii, Rumunii czy na Węgrzech duże ilości
wina wytwarza się dla konsumpcji własnej . Nie są to wielkości rejestrowane przez
odpowiednie instytucje i dlatego faktyczne wielkości produkcji i konsumpcji wina
w tych krajach mogą być inne , aniżeli podawane w oficjalnych statystykach.
Konsumpcja wina w większości najważniejszych krajów winiarskich Europy
Środkowo-Wschodniej ,w Rumunii, Bułgarii i na Węgrzech, spada. W okresie 20002010 przeciętny spadek konsumpcji wyniósł w tych krajach 12 % (1,05 miliona
hektolitrów), przy czym największy odnotowano na Węgrzech, aż 26 % (0,8 miliona
hektolitrów). Na tym tle ewenementem jest Rosja, gdzie konsumpcja wina wzrasta
dynamicznie z 7 milionów hektolitrów w 2000 roku do 11,5 miliona w 2010 r. Ponad
połowa popytu na wino jest zaspokajana importem, który wynosi około 6 milionów
hektolitrów rocznie. Konsumpcja wina per capita w Rosji wzrasta równie
dynamicznie, z 2,3 litra rocznie w 2000 r. do ponad 8 litrów w 2010, a każdy jej
wzrost będzie znacząco powiększał rosyjski rynek wina. Stosunkowo dużo wina
konsumuje się w Republice Czeskiej – około 1,8 miliona hektolitrów rocznie, co przy
dużo mniejszej produkcji krajowej (0,8 miliona hektolitrów) sprawia, że import wina
(1, 4 milina hektolitrów) jest najważniejszym źródłem zaspokajania popytu.
Inne kraje producenci wina z Europy Środkowo-Wschodniej są eksporterami netto,
zdecydowanie więcej eksportują aniżeli importują. Szczególnie dodatni bilans pod
tym względem posiadają Bułgaria, która eksportuje rocznie około 1,5 miliona
hektolitrów, a importuje zaledwie 0,15 miliona, oraz Węgry eksportujące rocznie
ponad 0,6 miliona hektolitrów, podczas gdy import jest sześć razy mniejszy.
Tabela 56. Zmiany konsumpcji wina w krajach Europy Środkowo- Wschodniej
w milionach hektolitrów
Kraj/ Rok
Rosja
Rumunia
Węgry
Bułgaria
RAZEM
Razem bez Rosji
Źródło: OIV, AgriMer

2000
7
5,2
3,1
0,85
16,15
9,15

2005
10
2,2
2,6
0,93
15,73
5,73

2007
11,1
5,5
2,7
0,68
20,86
8,88

2008
11,6
5,4
2,3
0,85
20,15
8,55

2009
11,7
5,1
2,3
0,80
19,9
8,2

2010
11,5
5
2,3
0,80
19,6
8,1

Zmiana w %
+ 62%
-4%
-26%
-6%
+19%
-12%
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Jakość wina produkowanego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej pozostawia
jeszcze wiele do życzenia. W okresie panowania systemu socjalistycznego w tych
krajach wino wytwarzane w Bułgarii, Rumunii czy na Węgrzech eksportowane było
głownie do innych krajów wspólnoty socjalistycznej, zwłaszcza do ZSRR, NRD oraz
Polski. Nikła znajomość wina w „bratnich” krajach importujących, gdzie tradycyjnie
spożywano wódkę, sprawiała, iż wymagania jakościowe w stosunku do wina były
niewielkie. Równocześnie zasady gospodarki planowanej, jakim podlegały
państwowe i spółdzielcze gospodarstwa i przedsiębiorstwa winiarskie, kładły nacisk
na wyprodukowanie planowanej ilości wina. Jakość wina miała znaczenie
drugorzędne. Produkowano więc i konsumowano młode wino stołowe o dużej
kwasowości i mało wysublimowanym smaku. Wino dojrzewające było rzadkością.
Popularne wśród konsumentów były wina słodkie, pochodzące z Chorwacji, a także
radzieckie wino musujące, nazywane szampanem. Protesty francuskich
producentów prawdziwego szampana doprowadziły po latach do wycofania się
producentów rosyjskich z umieszczania nazwy szampan na etykietach butelek
swoich win musujących. Na tym tle stosunkowo dobrej jakości były wina
węgierskie, zarówno słynne tokaje jaki i esencjonalne wino czerwone Egri Bikaver
wytwarzane w okolicach miasta Eger, jednego z najsłynniejszych regionów
winiarskich Węgier. Po zmianach systemowych, a później po wejściu Węgier,
Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej w sektorze winiarskim tych krajów nastąpiły
istotne zmiany. Po pierwsze, wino tam wytwarzane napotkało silną konkurencję
wina z innych krajów unijnych. Ponadto , procesy prywatyzacji dotykały także
winiarstwa. Kapitał zagraniczny inwestował w kupno najlepszych winnic i winiarni,
zwłaszcza na Węgrzech i w Bułgarii.
W krajach członkowskich Unii Europejskiej sektor winiarski podlega wspólnotowym
regulacjom polityki rolnej. Uprawy winorośli i produkcja wina w członkowskich
krajach Europy Środkowo Wschodniej muszą spełniać odpowiednie standardy
jakościowe, sanitarne i zdrowotne m.in. po to, aby wino tam wyprodukowane
mogło być dopuszczone do obrotu na rynku unijnym. Pomimo niewątpliwego
postępu w poprawie jakości, wino z tego regionu Europy jest ciągle na stosunkowo
niskim poziomie jakościowym, a ogromna jego większość odpowiada standardowi
wina stołowego. Ze względu na słabą jakość wino z Bułgarii czy Rumunii
eksportowane na rynki krajów Unii Europejskiej sprzedawane jest po bardzo niskich
cenach i znajduje popyt wśród konsumentów, dla których głównym argumentem
zakupu jest cena.
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3. Rynek wina w Polsce
Konsumpcja wina gronowego w Polsce zaspokajania jest wyłącznie przez import.
Krajowa produkcja wina nie ma znaczenia handlowego i jest domeną niewielkiej
liczby pasjonatów winiarstwa.W Polsce wino stanowi stosunkowo niewielką część
konsumpcji napojów alkoholowych. Polski konsument pije przede wszyskim piwo
oraz napoje wysokoprocentowe, zwłaszcza wódkę. Powoli jednak wino zdobywa
coraz więcej zwolenników. W roku 2004 konsumpcja wina per capita wynosiła 1,3
litra a siedem lat później, w roku 2011, wzrosła do 2,4 litra. W porówaniu do ilości
wina wypijanego rocznie przez konsumentów w krajach Europy Zachodniej są to
wielkości niewielkie. Należy jednak wziąć pod uwagę fakt, iż polski konsument jest
dopiero na początku drogi w poznanwaniu zalet wina i zmienianiu swoich
preferencji konsumpcyjnych. Zmiany obyczajów i struktury konsumpcji zachodzą
powoli. Równocześnie czynniki ekonomiczne warunkujące wybory polskich
konsumentów nie sprzyjają jeszcze substytucji alkoholi wysokoprocentowych przez
wino. Po pierwsze, poziom dochodów konsumenta polskiego jest niższy
w porównaniu do krajów wysokiej konsumpcji wina, co oznacza iż podstawowym
argumentem wyboru konsumenta jest cena.Dlatego znaczna część popytu
konsumentow skoncentrowana jest na segmancie rynku wina taniego.
Niezależnie od bieżącej sytuacji rynek wina w Polsce psiada duży potencjał
rozwoju.Świadyczy o tym m.in. wysoka dynamika wzrostu importu wina w ostatnich
latach, zwłaszcza od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku.
W okresie 2004-2011 całkowity import wina wzrastał średnio o 11 % w ciągu roku.
W sumie w całym okresie import zwiększył sią o prawie 80 %, z 52,1 do 93,2
milonów litrów. Wzrosła także warość importu – z 351 do 699 milionów PLN.
Najszybciej zwiększa się import wina musującego, którego wolumen wzrósł się
w tym okresie prawie trzykrotnie, z 840 tysięcy do ponad 3 milionów litrów. Import
wina butelkowanego zwiększył się o 65 %, z 46,8 do 77,2 milionów litrów, a wina
luzem z 4,5 do 13 milionów litrów.
Największy import wina butelkowanego pochodzi z Bułgarii (12 mln l) , Hiszpanii
(10 mln l), Włoch 8,2 mln l), USA (8,2 mln l), Francji (7,9 mln l) oraz Niemiec
(7,9 mln l). Z Włoch, Bulgarii i Portugalii importuje się największe ilości wina luzem,
6,1 mln l, 2,7 mln l i 1,4 mln l odpowiednio. Włosi wysyłają do Polski 1,4 mln l wina
musującego, wyprzedzając Niemców – 0,5 mln l oraz Francuzów – 0,38 mln l. Pod
względem wartości importu wina czołowe miejsca zajmują USA (ponad 90 mln
PLN), Francja (73 mln PLN), Hiszpania (67 mln PLN), Włochy ( 63 mln PLN) oraz
Bulagaria (54 mln PLN).
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Tabela 57. Import wina gronowego łącznie ze wzmocnionym moszczem w latach
2004-2011 w milionach PLN
Rok
Import
całkowity
Włochy
USA
Francja
Hiszpania
Bułgaria
Niemcy
Chile
Portugalia
Mołdawia
Australia
Węgry
Argentyna
RPA
Nowa
Zelandia
Rumunia
Holandia

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2004/
2011 %

351,1

358,7

404,6

507,6

530,3

556,9

594,2

699,9

99

50,1
20,8
75,5
33,1
61,1
20,7
17,9
2,6
6,1
6,7
23,0
6,0
3,7

44,6
32,3
57,3
35,1
72,2
22,6
23,4
3,9
7,5
8,5
21,5
8,8
4.9

48,7
48,3
57,8
41,6
67,2
24,8
31,8
7,1
12,7
10,7
19,0
9,5
6.9

67,9
62,1
85,9
44,0
75,6
33,6
34,7
12,9
15,8
13,5
17,8
11,2
9,8

75,8
70,1
81,8
46,1
63,1
38,5
37,1
16,6
22,3
13,4
15,2
13,1
9,5

73,0
76,9
80,6
47,9
65,4
45 ,4
38,3
20,4
28,8
14,5
17,2
12,8
8,9

84,0
81,1
87,8
51,4
63,7
44,6
43,1
24,3
24,7
14,7
15,4
12,9
9,6

94,0
91,4
88,7
75,2
59,7
54,6
52,9
38,2
20,4
16,2
15,3
13,6
11,9

88
433
17
227
- 2,3
263
295
1469
334
241
-34
226
321

0,3

0,2

0,5

0,9

0,9

0,9

1,1

2,2

733

1,1
0,4

1,1
0,6

0,6
0,3

1,3
0,6

1,5
1,0

1,4
0.9

1,4
1,0

1,2
1,4

9
350

Źródło: GUS

Wykres 106. Najwięksi eksporterzy wina butelkowanego do Polski w 2004-2011 r.
w mln l
20

17

2004

16

2011

12
12

10
8,2

8,2

8
4,5
4
0

3,4

7,9
6,7

7,9
5,6
3,4

1,9

2

3,6
1,3

3,5
0,2

0,81,3
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Wykres 107. Wartość importu wina do Polski w latach 2004-2011 w mln PLN
100

94

91,4

88,7
75,5

80

2004
2011

75,2
61,159,7

60

50

52,9
38,2

40

33,1
20,8

20

54,6

24,7
20,7

17,9

13,6
2,6

6,1

6

0

Największą dynamiką wzrostu w latach 2004-2011 cechuje się import wina
z Portugalii (siedemnastokrotny wzrost wolumenu i dwunastokrotny watości)
z Chile oraz z Mołdowy (wzrost prawie trzykrotny). Stosunkwo wolniej rośnie
import wina butelkowanego z Francji oraz z Argentyny. Prawie 30 % spadek
odnotowuje natomiast import wina z Bułagarii, z 17 milionów litrów w 2004 r do 12
milionów w 2011. Zmniejsza się rownież wartość importu wina bułgarskiego.
Bułgarskie wino posiada nadal największy udział ilościowy na rynku wina
w Polsce,lecz jego waga zmniejsza się. Jest to wynikiem narastania konkurencji ze
strony wina z innych krajów, w tym wina np.z Mołdowy, które podobnie jak wino
bułgarskie skierowane jest na segment rynkowy niskich cen.Równocześnie
konsumenci młodszej generacji wybierają wino markowe o wyższej jakości
produkowane przez znanych producentów światowych i oferowane po
umiarkowanych cenach.Tendencja do zmiany struktury konsumpcji w kierunku
wina jakościowego będzie umacniać się na polskim rynku, podobnie jak miało to
miejsce w innych krajach Unii Europejskiej. W swoich wyborach wina polski
konsument będzie coraz mniej kierował się niską ceną, a coraz bardziej relacją ceny
do jakości. Sprzyjać to będzie wzrostowi popytu na wino z krajów Nowego Świata,
gdzie produkcja wina dla masowego konsumenta globalnego posiada niezłą jakość
i akceptowalną cenę.
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Tabela 58. Wielkość oraz wartość importu wina do Polski w 2011 roku według
krajów pochodzenia
Kraj

Wino butelkowane*

Wino luzem **

Wino musujące

mln l

mln PLN

mln l

mln PLN

mln l

mln PLN

Argentyna

1,3

13,5

0,05

0,3

-

-

Australia

1,2

14,0

0,32

1,7

-

-

Bułgaria

12,1

54,2

2,7

4,4

0,18

1,0

Chile

5,6

51,9

0,18

0,9

-

-

Francja

7,9

73,1

-

-

0,38

14,7

Hiszpania

10,1

67,2

1,4

3,5

0,35

4,2

Grecja

0,4

3,2

-

-

-

-

Izrael

0,2

2,4

-

-

-

-

Mołdawia

3,6

19,6

-

-

-

-

Niemcy

7,9

48,9

0,3

0,9

0,54

4,7

Portugalia

3,5

31,5

1,4

6,6

-

-

RPA

1,2

11,3

-

-

-

-

Węgry

2,2

13,6

0,5

1,3

-

-

Włochy

8,2

62,7

6,1

11,7

1,4

19,3

0,7

5,2

-

-

-

-

8,2

90,6

0,2

0,7

-

-

66,4

562,9

13,5

32,0

2,85

43,9

Wielka
Brytania
USA
Razem

Źródło: GUS, obliczenia własne.
Oznaczenia według GUS - * wino oraz moszcz w opakowaniach do 2 litrów, ** wino oraz moszcz
w opakowaniach większych od 2 litrów.

W strukturze produktowej popytu dominuje wino wytrawne, które stanowi prawie
50 % sprzedaży, natomiast udział win słodkich i ziołowych zmniejsza się do około 30
%. Pozostałą część popytu stanowią wina półsłodkie oraz musujące. Z względu na
wysoką cenę oryginalne szampany stanowią zaledwie 2 % sprzedaży wina
musującego.Wino jest sprzedawane w ponad 70 tysiącach sklepów. 62 % wina
sprzedawane jest w hiper i supermarketach ,natomiast 38 % w sklepach
tradycyjnych. Sprzedaż wina cechuje wysoka sezonowość – ponad 40 % wina
sprzedaje się w grudniu i styczniu. Jest to związane z okresem świąt Bożego
Narodzenia oraz Nowego Roku. Sieci handlowe kupują duże ilości wina uzyskując
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niskie ceny producenta i stosują niskie marże handlowe, w granicach 5 %, licząc na
duży obrót.
Z badań zawartych w Nilsen Retail Trade Panel Poll wynika, iż najczęściej
kupowane w Polsce to wina bułgarskie Kadarka i Sofia , których ceny zawierają się
w przedziale 8-14 PLN za butelkę. Natomiast główny segment cenowy 15-25 PLN za
butelkę wina przynosi aż 60 % całości przychodów ze sprzedaży wina. W tym
segmencie cenowym liderem sprzedaży jest marka Carlo Rossi. Najwięcej sprzedaży
wina po cenie powyżej 25 PLN przypada na maki Sutter Home, Jackob’s Creek
a także E&J Gallo.
Wykres 112. Sprzedaż wina w sklepach detalicznych.
8,30%
Hipermarkety > 2500 m

6,80%
21,70%

supermarkety< 2500 m
duże sklepy spożywcze

15,20%

średnie sklepy spożywcze
40,50%

7,50%

małe sklepy spożywcze
inne sklepy

Źródło: Nilsen Retail Trade Panel Poll

W strukturze ceny detalicznej wina dużą wagę, przekraczającą 50 % stanowią marże
handlowe importera oraz sklepu. Około 28 % ceny stanowią koszty zakupu wina
u producenta ,a nieco ponad 20 % różnego rodzaju podatki. Czynnikiem
cenotwórczym są także kursy walutowe, zwłaszcza dla importerów
sprowadzających duże ilości wina.
Ceny importu wina są silnie zróżnicowane w zależności od kraju pochodzenia,
rodzaju oraz jakości wina. Przecietna cena jednego litra importowanego wina
w 2011 roku wyniosła 8,4 PLN dla wina butelkowanego, 2,4 PLN dla wina luzem
i 15,4 PLN dla wina musującego. Najtańszy w imporcie jest każdy rodzaj wina
z Bułgarii. Powyżej przeciętnej znajdują cię ceny wina z Francji, Australii, USA,
Izraela, Argentyny i Chile. Cenami niższymi od przeciętnej charakteryzuje się import
wina z Włoch, Niemiec, Hiszpanii i Węgier.
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Tabela 59. Przeciętne ceny importu wina w 2011 roku w PLN/litr
Kraj
Argentyna
Australia
Bułgaria
Chile
Francja
Hiszpania
Grecja
Izrael
Mołdawia
Niemcy
Portugalia
RPA
Węgry
Włochy
Wielka
Brytania
USA
Całość importu

Wino butelkowane*
10,3
11,6
4,5
9,2
9,2
6,6
7,8
12,0
5,4
6,2
9,0
9,4
6,2
7,6

Wino luzem**
5,3
5,4
1,6
5,1
2,5
2,8
4,6
2,6
1,9

Wino musujące
5,4
38,5
12,3
8,7
13,7

7,4

-

-

11,0
8,4

3,3
2,4

15,4

Źródło: GUS, obliczenia własne.Oznaczenia według GUS - * wino oraz moszcz w opakowaniach do
2 litrów, ** wino oraz moszcz w opakowaniach większych od 2 litrów.
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