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VIININTUOTANNON JA .VIENNIN
IÄpIMURTO I SOO.tUvUN TOPUN

ESPANJASSA

JOHDANTO

Välimeren viinimaissa viiniä on viljelty jo
antiikin ajoista lahtien. Moderni suuren mit-
takaavan viinintuotanto kehittyi kuitenkin
vasta 1800-luvun Euroopassa. Tällöin viinin-
tuotanlo kasvoi Välimeren maissa nopeasti ja

viinin maailmanmarkkinat muotoutuivat. Mo-

dernin viinintuotannon perustana olivat seu-

raavat tekijät: l80O-luvulla tapahtunut maa-

talouden murros, liikenneyhteyksien parane-

minen sekä maataloustuotteiden maailman-

markkinoiden syntyi lB00-luvun jalkipuolis-
kolla. Modernin viinintuotannon ja viini-
markkinoiden kehitykseen vaikutti myös vii-
niviljelmien laajamittainen vitsaus, viinikir-
va, joka aiheutti laajaa tuhoa Euroopan van-
hoilla viiniviljelyksilla. Tässä artikkelissa
kuvataan viinintuotannon yleisiä kehityslin-
joja 1800-luvun lopun Euroopassa sekä mo-

dernin viinin suurtuotannon kehitystä ja vii-
nimarkkinoiden syntyä yhdessä viinimaassao

Espanjassa.

VIININIUOIANNON KEHITYSTINJOJA

I 8OO-tUVUttA

1800-luku oli Euroopan maatalouden murros-

kautta. Vuosisadan alkupuoli oli viljanvilje-
lylle suotuisaa kautta. Viljan kysyntä ja tuo-

tanto kasvoivat nopeasti, ja viljelytekniikat
kehittyivat. l8O0luvun alkua onkin kutsuttu
"maatalouden vallankumoukseksi", mikä

viittaa usein juuri viljanviljelyksen nopeaan

kehitykseen (Peltonen l9B5).
Länsi-Euroopan viljantuotanto ajautui kui-

tenkin l80Oluvun puoliväliin tultaessa krii-
siin. Viljan tarjonta Länsi-Eumopan ulkopuo-
lisilta alueilta kasvoi nopeasti, mika johti vil-
jan hintatason romahtamiseen. Eurooppalai-

nen maatalous ei pystynyt sopeutumaan viljan
uusiin maailmanmarkkinoihin, ja sen seu-

rauksena maatalouden tuotantosuuntaa jou-

duttiin monissa Euroopan maissa muutta-

maan (Tracy 1964). Luoteis-Euroopassa maa-

talous keskittyi lBO0-luvun loppupuolella
lypsykarjatalouteen ja Etela-Eurooppa vii-
ninviljelyyn (Peltonen 1985).

Maailman suurimpia viinintuottajia olivat
jo 1800-luvun puolivälissä Ranska, Italia ja
Espanja. Euroopan viininviljely koki kuiten-
kin l80Oluvun loppupuolella yllattavan ta-
kaiskun. Ranskan viinitarhoihin kulkeutui
lB60-luvulla Pohjois-Amerikasta kasvituho-
lainen, viinikirva, joka aiheutti ankaria va-

hinkoja viiniviljelmillä ensin Ranskassa ja
edelleen levittyään myös Italiassa ja Espan-
jassa.

Viinikirvan leviämisen myötä viinintuotan-
non painopiste ja maiden välinen työnjako
muuttuivat. Ranska säilyi viiniviljelmien laa-
jasta tuhoutumisesta huolimatta merkittävänä

viinintuottajamaana. Se joutui kuitenkin
oman tuotantonsa pudotuksen johdosta lisää-

mään selvästi viinin tuontia kattaakseen huo-

mattavan korkean viinin kulutuksensa. Vien-
timarkkinoiden avauduttua Ranskaan Espan-
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Taulukko 1. Viinintuotanto, -vienti ja viininviennin osuus tuotannosta Ranskassa, Italiassa, Espanjassa ja
Portugalissa 1860-1909 laskettuna kymmenen vuoden keskiarvoina

vllnrntuotanto

ht

viininvienti vttnlnvlennln osuus

kokonaisviennistä

Vohl

Ranska

Itali a

Espanja

Portugali

r860-69
L870-79
188H9
1890-99
190H9

I860-69
rB70-79
IBBHg
r890-99
I900-09

r860-69
tB70-79
IBBO-89
1890-99
1900-09

1860-69
tB70-79
lBBO-89
r890-99
1900-09

51 390
5i 690
29 930
35 790
56 660

2 4BO

) ZöJ

2 469
l 796
2 t4I

2932
452

2 498
| 957
L 372

23 29ll
24250
3t t92
3t 240
44 524

4,8
6,4
ö'J

5,0
J'ö

1,3

t,9
B,O

6,3
3,1

20 5003
22 357 4

19 203

1 403
2 L77

7 454
6 536
2 573

36,4
.)o ,
t3,4

2 7106
4 2647

5 2148

494s
r 190

804

839

qiB
lB,9
16,1

rVuoden tB60 tieto puuttuu.2Vuoden 1860 tieto puuttuu. 3Vuoden 1885 arvio.
aVuosien 1891, lB92 ja 1893 tiedot puuttuvat. sVuosien f870, 1871 ja1872 tiedot puuttuvat.
6Vuosien 1881-44 keskiarvo. TVuosien 1890, 189I, 1893 ja 1894 tiedot puuttuvat.
sVuosien L906,1907 ja 1909 tiedot puuttuvat.

Lahcle:Mitchell 19Bl

ja ja pienemmässä mitassa myös Portugali

ohjasivat yhä suuremman osan viinintuotan-
nostaan vientiin. IB80-luvulla ja IB90Juvun
alussa, johon Espanjan vientihuippu ajoittuu,
oli Espanja absoluuttisina määrinä laskettuna

maailman merkittävin viininvientimaa. Vien-
tiviinin osuus tuotetusta viinistä oli 1BB0lu-
vulla keskim äärin 36,4 prosenttia Espanjassa
ja 43,9 prosenttia Portugalissa (taulukot I ja
2).

Viinikirva levisi lB00-luvun loppuun men-

nessä Ranskasta Iberian niemimaalle ja Itali-

aan. Viiniviljelmien tuhoutuminen alensi
vientiin menevän viinin absoluuttista määrää
ja sen suhteellista osuutla tuotetusta viinistä.
Viininvientiä vähensi myös osaltaan Ranskan
1800-luvun lopulla jalleen omaksuma protek-

tionistinen kauppapolitiikka, jonka myötä

otettiin tuontirajoitukset uudelleen kayttoon
(Vicens Vives 1969).

1900-luvun alkaessa viinintuotannon pai-
nopiste siirtyi jalleen, tällä kertaa Välimeren
etelapuolelle. Siella kehittyi uusi viinin suur-

tuottajamaa, Algeria, jonka tuotanto oli suun-
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I860
1861

).862
1863

t864
1865

I866
1867

1868
t869
tB70
187I
L872
1873

t874
1875

r876
r877
IBTB

rB79
lBBO

IBBI
rBB2

tB83
IBB4
r885
1886

1887

18BB

1BB9

tB90
t891
tB92
tB93
tgg4
I895
1896

1897

I898
t899
1900

2 021
1 858
1 894
2084
2336
2868
3 274
2 59t
2 806
3 063
2 866
3 3r9
3 430
3 981
3 232
3 730
3 33r
3 102

2 795
3 047
2 4BB
, <-7'

2 618
2 54t
2 472
2 603
2709
2 402
2 ll8
2 t67
2 162
2 049
I 845
t 569
I 721

r 697
r 784
7 775
i 636
7 7r7
1 905

in,
243
609
309
272
363
507

363
537

I O77

2 206
| 760
| 332
2 629
2 3Bi
I 48I
2 354
3 603
r 829
t 439

936
I t79
2 449
2 363
| 943
I 711

L 656
2 396
2 503
2 430
| 827

I 385
955

L 225
1 203
I 357
1 090
r 060
| 248
I 747
| 725
| 4t9
1 584
1 868
2 548
1 980
1 968
I 746
2 169
2 793
3 699
6 079
6 872
7 5r4
7 524
6 400
7 078
7 266
8234
8979
B 589
9 4t8

rr 307
6736
5 165

4 t26
5 348
6 665
6343
6 409
4842
3 869

402
53r
583
528
57t
425
4t9
593
701

778
870
820

I 50I
1 963
).467
1 731

L 475
9t4
826

I 002
770
61i
682
76r
aoqI <rz

863
830
829

TauLukko 2. Viininvienti Ranskasta, Italiasta, Es-
panjasta ja Portugalista 1860-1900, tuhansina
hehtolitroina

viininvienti, tuh. hl
Ranska Italia Espanja Portugali

1908-1913 vientiin 85 prosenttia ja etta vii-
ninvienti kattoi l9lO-luvulla yli kolmasosan

Algerian kokonaisviennistä (Ritter f92B). Al-
geria nousi ennen ensimmäistä maailmanso-

taa maailman johtavaksi viininviejämaaksi,
jonka vienti oli määrällisesti kaksi kertaa
suurempi kuin toiseksi suurimman viininvie-
jämaan, Espanjan, vienti (Peltonen l9B5; Rit-
ter l92B). Algerian viinintuotanto ja -vienti
oli kuitenkin lähes kokonaan ranskalaisten
kolonialistien käsissä. ja suurin osa viennistä
suuntautui Ranskaan (Issawi t9B2).

1800-luvun lopulla muodostuneilla viinin
maailmanmarkkinoilla voi erottaa kolme eri-
laista viinin suurtuottajamaan tyyppiä. En-
simmäisen ryhmän muodostivat ne maat, joi-
den viinintuotanto oli hyvin korkealla tasolla
mutta ohjautui lähes kokonaan kotimaan ku-
Iutukseen. Selvimpia esimerkkejä näistä
maista olivat Ranska ja Italia. Toisena ryhmä-
nä voidaan erottaa ne korkean viinintuotan-
non maat, joiden tuotannosta huomattava osa

suuntautui vientiin, mutta myös kotimaan ku-
lutus oli korkealla tasolla. Tata mallia edusti-
vat Espanja ja Portugali. Kolmantena ryhmä-
nä voidaan pitaa lahes täysin viininvientiin
erikoistuneita maita, joiden kotimaan kulutus
oli hyvin alhainen. Tästä vientiin suuntautu-
neesta mallista paras esimerkki oli Algeria.

MAATATOUDEN KEHITYS I SOO.I.UVUN

E SPANJASSA

Espanjan maataloudessa tapahtui l800-lu-
vulla huomattavia muutoksia. Nopean muu-
toksen ja kehityksen tekivät mahdolliseksi
maan sisäisen maataloustuotteiden kaupan

vapautuminen, maareformit, joiden seurauk-
sena muun muassa kirkon ja valtion maita
saatettiin viljelykaytttitin, sekä liikenneyhte-
yksien paraneminen, erityisesti rautateiden
rakentaminen (Vicens Vives 1969).

Maatalous keskittyi l80O-luvun alkupuo-
Iella vehnän ja muiden viljelykasvien vilje-
Iyyn (taulukko 4). Viljanviljely oli kuitenkin
edelleen vanhanaikaista. Tüotantoa pystyttiin

kihde: Mitchell 1981

nattu lähes yksinomaan vientiin. Taulukko 3
osoittaa, että Algerian viinintuotannosta meni
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Taulukko 3. Viinintuotanto, viininvienti sekä viininviennin osuus tuotannostaja kokonaisviennistä keskeisis-
sä viinintuottajamaissa 1908-13 ja 1920-25

viinintuotanto viininvienti viininviennin osuus

hl hl viinintuotannosta
7o

vrrnlnvlennln osuus

kokonaisviennistä1
Vo

Ranska

Italia

Espanja

Portugali

Algeria

kreikka

r90B-13
t920-25

t90B-r3
t920-25

1908-13
1920-25

r90B-13
1920-25

I9OB_I3
t920-25

1908-13
L920-25

48846
63 30r

46972
63 301

t5 479
23 695

2022
| 670

2 879
3 406

I 042
I 365

6 559
5 308

4,2
2,6

3,2
I,B

3,2
t,8

| 379
| 670

2,9
2,6

18,6
14,4

10,4
o1

4 151

5 191

25,1

26,3
35,4
35,2

7 720
B 231

3 231
| 867

85,0
64,5

t5,4
t9,2

.)ö, I

24,92

I t,0
5,5

498
358

ITiedot vuosilta 1911-13 ja 1924-26.
2Tiedot vuosilta 1923-25.

Lahde: Ritter 1928, 36-37

kasvattamaan ainoastaan ottamalla lisää maa-

ta viljelykseen, ei lisäämällä maan tuottavuut-
ta (Vicens Vives 1969). Maan tuottavuus jopa
laski viljanviljelyn osalta 1800-luvun puoli-
väliin tultaessa (taulukko 4).

Espanjan maataloudessa alkoi l860-luvul-
la uusi vaihe. Vuosisadan alkupuolella nope-

asti laajentuneen viljanviljelyn merkitys vä-

heni. Täma liittyi pitkäIti maataloustuottei-
den kansainvälisen kaupan synnyttämään

Euroopan viljakriisiin. Espanjan vanhakan-
tainen ja tuottavuudeltaan alhainen maatalo-

us ei pystynyt kilpailemaan Euroopan ulko-
puolisilla alueilla tuotetun halvemman viljan
kanssa. Viljaomavaraisuudesta siirryttiin vil-
jan tuontiin (Vicens Vives 1969).

l860-luvulta lahtien viljanviljelyn sijaan
maatalouden kehityksen kärkeen nousi vii-
ninviljely. Viininviljely kasvoi ja laajeni huo-

ATKOHOTIPOTITIIKKA

mattavasti, osittain viljanviljelyn kustannuk-
sella. Viininviljelyyn otettiin uusia alueita.
Talltiin viinin suur.riljely levisi muun muassa

Lednin, La Manchan ja Riojan alueille, jotka
ovat nykyisin Espanjan kuuluisimpia puna-
viinin tuotantoalueita. Viinin suurtuotannon
leviämisen maan sisäosiin IBOO-luvun puoli-
välistä alkaen teki omalta osaltaan mahdolli-
seksi rautatien rakentaminen (Vicens Vives
1969). Tahan asti suurin osa kuljetuksista oli
tapahtunut vesiteitse ja tärkeimmät tuotanto-
alueet olivat sijainneet meren rannalla.

Viininviljely nousi johtoasemaan Espanjan
maataloudessa 1800-luvun lopulla, mikä joh-
tui paitsi maatalouden maailmanmarkkinoi-
den muutoksista myös Espanjan maatalouden
sisäisestä kehityksestä. Espanjan viininvilje-
lylla oli pitkat traditiot, muua l8OO-luvun
loppupuolella viininviljelystä tuli Espanjan

61 (19961: 4 293



Taulukko 4. Maataloustuotannon kehitys Espanjassa 1800-1900

vilj elypinta-ala'
1800 1860 1900

tuotanto2

1800 1860 1900

tuottavuusr| tuotantoasukastakohtia
1800 1860 1900 1800 1860 1900

vehnä 29OO

viljakasvit 6 100
viini 400

oliivi

2,96 2,57

5,58 5,15
10,30 21,60
r,44 2,09

0,58 0,69
0,62 0,71
9,00 14,88
1,67 1,80

t74
37L
36

6

188
355

68
9

138
336
I16
1t

5 100

9 000
I 200

859

3 700
7 000
1 450
I 360

1,83
3,95
3,Bs
0,69

0,63
0,65
9,62

tViljelypinta-ala tuhansina hehtaareina.
2Vehnän ja viljakasvien tuotanto miljoonina tonneina, viinin ja oliivin tuotanto miljoonina hehtolitroina.
3Vehnän ja viljakasvien tuottavuus tonneina hehtaaria kohti, viinin ja oliivin tuottavuus hehtolitroina hehtaa-

ria kohti.
aVehnän ja viljakasvien tuotanto asukasta kohti kiloina, viinin ja oliivin tuotanto asukasta kohti litroina.

kihde: Yicens Vives 1969, 64446

maatalouden edellakavijaala, jolla omaksut-

tiin nopeimmin modernit tuotantotekniikat ja
jonka palvelukseen alettiin kouluttaa alan

asiantuntijoita (Vicens Vives 1969). Viinin-
viljelyyn myös investoitiin runsaasti, koska

viinintuotannosta saadut voitot olivat suuret.

Viininvilj elyn vilj elypinta-ala, viinin tuotanto
ja tuottavuus kasvoivatkin nopeasti 1860-lu-
vulta lähtien (taulukko 4).

VIININ ASEMA ESPANJAN

UTKOMAANKAUPASSA I 8OO-TUVUN

I.OPUtLA

lB60-luvulta lahtien tapahtuneeseen viinin-
tuotannon nousuun Espanjassa vaikutti mer-

kittävasti viinin maailmanmarkkinoiden

muotoutuminen l8O0-luvun loppupuolella.

1800-luvun kuluessa siirryttiin omavaraisuu-

desta maataloustuotteiden maailmanmarkki-
noihin: maataloustuotteita tuotettiin niilla
alueilla, joilla se tuli suhteellisesti edullisim-
maksi. Telloin maatalouden suurtuotanto ja
suuren mittakaavan vienti tulivat kannatta-

viksi. Espanja ja muut Välimeren perinteiset

viinimaat, erityisesti Ranska ja Italia, erikois-
tuivat viinin suurtuotantoon. Näistä maista

Espanja suuntautui eniten viininvientiin (tau-

lukko I).

Viininviennilla oli Espanjassa pitkät tradi-
tiot. Roomalaisaikana Espanja oli yksi valta-

kunnan keskeisiä suurtuotantoalueita, jonka

tuotannosta suuri osa meni vientiin. Viinin-
vienti jatkui Espanjasta roomalaisajan jäl-
keenkin, tosin huomattavasti pienemmässä

määrin, olihan viini lähinnä ylellisyystuote.
Viininviennin merkitys kasvoi joillakin Es-

panjan alueilla jo ennen 1800-lukua. Perin-

teisiä viinin vientialueita olivat muun muassa

sherryn, espanjalaisittain jerezin, tuotanto-

alueet Atlantin rannalla Lounais-Espanjassa.

17OOluvulla viininvienti Kataloniasta kasvoi

myös nopeasti. Ranskalaisen historioitsijan
Pierre Vilarin mukaan Katalonian tekstiilite-
ollisuuden varhainen nousu perustui juuri vii-
ninviennistä saatuihin huomattaviin voittoi-
hin (Vilar 1962).

Viinintuotannon ja -viennin nopealla kas-

vulla oli tärkeä asema l80O-luvun puolivälin
jalkeisessa ulkomaankaupan kehityksessä.

Espanjan ulkomaankauppa kaantyi tällä
ajanjaksolla selvään nousuun. Ensimmäinen

selvä nousukausi oli Krimin sodan aikaan

f850-1859. Tätä seurasi suhteellisen hitaan

kasvun kausi. Nopeaan kasvuun ulkomaan-

kauppa kaantyi jalleen lBB0. Aikakautta
1BB0-IBB9 onkin Espanjassa kutsuttu Es-

panjan talouden "kultakuumeen" ajaksi (Vi-

cens Vives 1969). Ennennäkemättömän no-

ALKOHOLIPOLIT IKKA
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Taulukko 5. Espanjan ulkomaankauppa 1883, lB93 ja 1903

A tuonti eri tuoteryhmien osuus tuonnin awosta, To

1883 1893 1903

elintarvikkeet
poltto- ja voiteluaineet
tekstiilikuidut
kemikaalit
tekstiilit
koneet j a rakennustarvikkeet
muut tuontitävarat

yhteensä

31,38
5,64

L8,72
2,30
7,98

24,33
9,65

100.00

26,I3
9,78

t9,82
3,15
5,26

26,57
qrq

17,88
I1,65
23,27
9,10
6,49

22,73
ooo

100,00100.00

B tuonti eri tuoteryhmien osuus tuonnin arvosta, To

1883 1893 I903
maataloustuotteet

vlrnl
viinirypäleet ja rusinat
oliivitiljy
appelsiinit
mantelit
villa
kotieläimet

mineraalit
lvijv
kupari
rauta

teollisuus
tekstiilit
jalkineet
korkki

muut vientituotteet

yhteensä

9,58

100,00

8,47
5,99
t,46

t,46
t,4t
2,04

37,r2

28,26

20,65

t3,97

I00,00

L0,76
9,00

IO,BB

10,88
5,20
4,57

36,29

35,94

11,74

15,03

r00,00

11,34
4,56
6,67
8,15
o,46
r,93
3,18

9,26
10,78
15,90

4,42
2,35
4,97

t8,74
4,80

5"50
2,BB

2,03
t,0B
2,09

48,35
4,39
3,66
3,29
6,70
L,25
3,45

20,42

4,91

Lähde: Vicens Vives 1969. 699-700

pean ulkomaankaupan kasvun teki mahdolli-
seksi ensisijaisesti juuri viininviennin nopea

kasvu. Jaime Vicens Vives mainitsee muina
tämän kehityksen osatekijöinä muun muassa

mineraalien, tekstiilituotteiden ja muiden te-
ollisuustuotteiden viennin kasvun (Vicens Vi-
ves 1969). Vuonna lBB3 näiden tuoteryhmien
osuus oli kuitenkin vielä yhteensä vain nel-
jännes kokonaisviennistä viinin kattaessa yk-

sin lähes puolet Espanjan viennin kokonais-
arvosta (taulukko 5). 189O-luvulla ulkomaan-
kaupan kasvu hidastui jälleen.

Espanjan viininviennin huippu ajoittuu
vuosiin lBB2-1892 (taulukko 2). Talltiin Es-
panjan voidaan katsoa saavuttaneen j ohtoase-

man viinin maailmanmarkkinoilla. Espanjan
viininviennin nopea kasvu tänä ajanjaksona
perustui ensisijaisesti Ranskan viiniviljelmi-

ATKOHOIIPOTITIIKKA
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en osittaiseen tuhoutumiseen ja sen myötä

syntyneeseen viinin suureen kysyntään, jo-
hon nopeimmin kykeni vastaamaan juuri Es-

panja. Espanja solmi vuonna lBB2 Ranskan

kanssa vapaakauppasopimuksen, joka avasi

portit espanjalaisen viinin mahtaville vienti-
markkinoille Ranskaan. Vapaakauppasopi-

mus oli voimassa vuoteen IB92 asti. Espanjan

viinin vientihuippu saavutettiin sopimuksen

loppumista edeltävänä vuonna 1891, jolloin
viininvienti oli kasvanut lähes kahdeksanker-

taiseksi vuoteen 1870 verrattuna (taulukko 2).

Vuoden 1892 jalkeen viininvienti laski nope-

asti ja taloushistorioitsija Vicens Vives (I969)
puhuujopa Espanjan viennin syvästä kriisistä
1890-luvulla, vaikka vienti laski tosiasiassa

ainoastaan huippuvuosia edeltäneelle tasolle
(taulukot I ja2). Syynä viennin laskuun olivat
osittain Ranskan vapaakaupan päättyminen,

osittain viinikirvan leviäminen Espanjaan.

Viininvienti on ollut merkittava tekija
lB00-luvun loppupuolen Espanjan ulko-
maankaupan kehityksessä. Sen merkitystä

maan kansantalouden kehitykselle on kuiten-
kin vaikea arvioida. 1800-luvun lopun viinin-
viennin kasvun ja samoihin aikoihin alkuas-

keleitaan ottaneen teollistumisen välille ei voi

vetää suoraa syy-yhteyttä. Teollistuminen lah-
ti Espanjassa hitaasti ja monien taantumien

kautta liikkeelle. Espanjan teollistuminen oli
myös selvästi alueellisesti keskittynyttä, mikä
merkitsi sitä, että teollisuuskeskuksia syntyi

vahvasti maatalousvaltaiseen maahan.

VIININ SUURTUOTANTO JA VIENTI ENNEN

JA NYT

1800-luvun lopulla monet maat etsivät paik-
kaansa laajentuvilla maailmanmarkkinoilla.
Viini oli se vientituote, jolla Espanja ltiysi
oman paikkansa silloisessa kansainvälisessä

taloudellisessa työnjaossa. Espanja kykeni
yllattavan nopeasti sopeuttamaan viinintuo-
tantonsa kysynnän nopeiden vaihtelujen mu-

kaan ja keräsi täten selvimmät voitot muun

muassa viinikirvan aiheuttamista tuhoista.

Osittain syynä Espanjan viininviljelyn no-

peaan nousuun oli maatalouden sisäinen ke-

hitys. Viininviljely oli edellakavijaala Espan-
jan maataloudessa. Se on edelleen sata vuotta

modernin viinin suurtuotannon synnyn jal-
keen Espanjan maanviljelyksessä arvostettu
ja tuottoisa ala, jonka laajentamiseen on pa-

nostettu erityisen voimakkaasti 1960-luvulta
lahtien.

Viinin suurtuottajamaat Ranska, Italia, Es-

panja ja Portugali ovat edelleen lähes samat

kuin sata vuotta sitten. Nämä maat ovat sa-

malla myös tärkeimpiä viininviejämaita. Tä-

män lisäksi uusilla mantereilla, Pohjois- ja
Etela-Amerikassa sekä Australiassa, on kehi-
tetty viinin suurtuotantoa, joka tahtaa paitsi

omaan kulutukseen myös vientiin.
Toisen maailmansodan jälkeisessä maail-

massa viininviejämaat ovatkin joutuneet etsi-

mään uudelleen paikkansa maailmanmarkki-
noilla ja kilpailu viininviejämaiden valillä on

kiristynyt. Perinteisesti viinin pääkuluttaja-
maita ovat olleet viinintuottajamaat. Viinin-
kulutus on kuitenkin käantynyt laskuun vii-
nin suurkuluttajamaissa Ranskassa, Italias-
sa, Espanjassa ja Portugalissa, Ranskassa jo
19SO-luvulla ja muissa 197O-luvulla (Pyörala

l9BB & 1990). Taman myölä viininviejämaat
ovat alkaneet etsiä uusia kuluttajamaita ja
uusia kuluttajaryhmia. Viinin tuottajat ovat

myös pyrkineet valtaamaan markkinoita eri-
koistumalla laatu- tai pöytäviinien luolantoon
ja mukauttamalla viinien alkoholipitoisuuk-
sia kohdemaiden myyntirajoitusten mukai-
siksi (esim. Suomen elintarvikekaupoissa

myytävät viinit).
Kuten sata vuotta sitten Espanjan ja Rans-

kan vapaakauppasopimuksella oli tärkeä

merkitys Espanjan viinintuotannolle ja -vien-
nille, myös nykyiset tullisopimukset ovat kes-

keisiä aseita taistelussa viinin vientimarkki-
noilla. Perinleiset viinin suurtuottaja- ja vie-
jämaat kuuluvat kaikki Euroopan unioniin.
Viininvienti on näille maille keskeinen maa-

talouspoliittinen ja ulkomaankauppapoliitti-
nen kysymys, joten ne taistelevat todennäköi-

sesti voimakkaasti Euroopan unionin maiden
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välisten viininvientiä koskevien rajoitusten
purkamisen puolesta ja toisaalta ajavat tulleja
Euroopan unionin ulkopuolelta tuotaville vii-
neille. EU:n uudet jäsenmaat, kuten Suomi ja
Ruotsi, ovat alkoholimonopoleineen viinimai-
den suuren mielenkiinnon kohteena. Pohjois-
maissa viininkulutus on perinteisesti ollut
vähäistä, mutta se on viime vuosikymmeninä
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Modern wine production started in Europe on a
large scale during the 19th century. Production
increased rapidly in the Mediteranean wine coun-
tries, and a world market began to develop. Modern
wine production grew up out of the transition in

kasvanut. Pohjoismaat ovat täten viininvieja-
maille otollisia kohdemaita, joiden viinin
tuontirajoituksia ja markkinoinnin esteitä
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agriculture, the evolution of transportation and the
development of a world market for agricultural
products. An extensive plague by phylloxera also
had an impact on the birth of an international wine
market in the late 19th century causing wide-
spread destruction in vineyards and forcing the
countries affected to import. This article describes
the general trends of European wine production
and exports in the late 19th century and looks in
detail at the case of Spain.
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