ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ
«Η ΑΓΟΡΑ ΚΡΑΣΙΟΥ ΣΤΙΣ Η.Π.Α»

Επιμέλεια: Βασίλης Λιβέρης
Γραμματέας Ο.Ε.Υ. Α΄

Δεκέμβριος 2018

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελ. 3

Συνοπτική Περίληψη έρευνας
Α. Παρουσίαση κλάδου
Ιστορική αναδρομή - Γενικά χαρακτηριστικά αγοράς κρασιού των Η.Π.Α.

Σελ. 4

Β. Προσφορά
1. Παραγωγικό δυναμικό κλάδου

Σελ. 8

2. Κόστη και τιμές

Σελ. 15

Γ. Ζήτηση
1. Μέγεθος αγοράς/τμήματα αγοράς – εξέλιξη κατανάλωσης

Σελ. 17

2. Αγοραστική συμπεριφορά και τάσεις της ζήτησης

Σελ. 19

Δ. Εξωτερικό εμπόριο
Ροές εμπορίου – εμπορικό ισοζύγιο προϊόντος

Σελ. 27

Ε. Το ελληνικό κρασί στις Η.Π.Α
Παρουσία ελληνικού κρασιού στην αγορά των Η.Π.Α (Πορεία εξαγωγών) Σελ. 31
ΣΤ. Θεσμικό Πλαίσιο
Νομικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του κλάδου και τις εισαγωγές Σελ. 37
προϊόντων
Ζ. Συμπεράσματα
Προοπτικές για το ελληνικό κρασί στην αγορά των Η.Π.Α.

Σελ. 40

Πηγές

Σελ. 44

Παράρτημα: Στοιχεία βασικών εισαγωγέων ελληνικού κρασιού σε περιοχή
Νέας Υόρκης

Σελ. 45

2

Συνοπτική Περίληψη έρευνας
Η ανά χείρας έρευνα αγοράς στοχεύει να αναδείξει τη δομή της αγοράς κρασιού των
Η.Π.Α, τις τάσεις της κατανάλωσης, την παρούσα θέση του ελληνικού κρασιού και τα
περιθώρια για την αύξηση των εξαγωγών του. Η σκοπιμότητα της έρευνας ενός προϊόντος
σαν το κρασί, στην πιο σημαντική καταναλωτική αγορά του κόσμου, αναδεικνύεται αν
ληφθούν υπ’ όψιν οι εξής βασικές παράμετροι:
1. Οι Η.Π.Α. είναι ο μεγαλύτερος καταναλωτής, ο μεγαλύτερος εισαγωγέας και ο τέταρτος
μεγαλύτερος παραγωγός κρασιού στον κόσμο. Η αγορά είναι τεράστια και τα περιθώρια
περαιτέρω διείσδυσης για ένα τόσο ποιοτικό προϊόν, όπως το ελληνικό κρασί, είναι
υπαρκτά.
2. Η εσωτερική αγορά διατηρεί αυξητικές τάσεις εδώ και μια 25ετία, με προβλέψεις
περαιτέρω ανάπτυξης και αναζητά διαρκώς περισσότερο και ποιοτικότερο προϊόν.
3. Η αγορά κυριαρχείται από συγκεκριμένες ποικιλίες με παγκόσμια αναγνώριση, αλλά η
φύση του Αμερικανού καταναλωτή είναι τέτοια, που επιδιώκει να αποκτήσει νέες
γευστικές εμπειρίες. Εξ’ αυτού του λόγου, υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες για τις
γηγενείς ελληνικές ποικιλίες, υπό την προϋπόθεση ότι θα γίνουν περισσότερο γνωστές
στον μέσο Αμερικανό καταναλωτή.
4. Το ελληνικό κρασί, πέραν της αδιαμφισβήτητης ποιοτικής στάθμης του, μπορεί
κάλλιστα να αξιοποιήσει το δίκτυο εστιατορίων ελληνικής κουζίνας υψηλής ποιότητας,
που είναι αρκετά εκτεταμένο σε μεγάλα αστικά κέντρα των δύο Ακτών και ιδίως στο
Manhattan της Νέας Υόρκης.
5. Το ελληνικό κρασί που εισάγεται ως τώρα στις H.Π.Α είναι ανταγωνιστικό με όρους
ποιότητας-τιμής, αφού δεν καταχωρείται ως κάποια «φθηνή» επιλογή, ενώ παράλληλα
διατηρεί καλά ποιοτικά χαρακτηριστικά, χωρίς να ανεβαίνει στο επίπεδο των κρασιών
πολυτελείας. Κοντολογίς, το ελληνικό κρασί διατίθεται (σε γενικές γραμμές) σε
συμφέρουσες τιμές, δεδομένης της ποιότητας που προσφέρει.
6. Επισημαίνεται, τέλος, ότι το Γραφείο μας καταγράφει τη σταθερή αύξηση των
ελληνικών εξαγωγών κρασιού στις Η.Π.Α, αλλά και τη στασιμότητα σε χαμηλά επίπεδα
μεριδίου αγοράς, ενώ γίνεται διαρκώς δέκτης αιτημάτων σχετικών με την προώθηση του
προϊόντος στην τοπική αγορά (κατά μέσο όρο, 10-15 σχετικά αιτήματα ετησίως).
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Α. Παρουσίαση κλάδου
Ιστορική αναδρομή - Γενικά χαρακτηριστικά αγοράς κρασιού των Η.Π.Α.
Η ιστορική αφετηρία της οινοποιίας στις Η.Π.Α ανάγεται στον 17 ο αιώνα και πιο
συγκεκριμένα στο 1619, με την εισαγωγή της αμπέλου Vitis Vinifera, η οποία εφύετο στην
Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή1. Πριν την ανακάλυψη της Αμερικής, το 1492, υπήρχαν στην
βόρεια Αμερική αυτόχθονες ρίζες αμπέλου, άλλης οικογένειας. Μετά τη διάδοση της
Ευρωπαϊκής οικογένειας αμπέλου, που για πολλούς αιώνες απεκαλείτο “the mission grape”
από τις ιεραποστολές των ισπανόφωνων μοναχών, ψηφίστηκε το 1619 στη Βιρτζίνια νόμος,
βάσει του οποίου κάθε νεοεγκατεστημένος μετανάστης έπρεπε να φυτεύει τουλάχιστον δέκα
ρίζες αμπελιού για να του παραχωρείται γη. Έπρεπε ωστόσο να φτάσουμε στο 1799 για να
ιδρυθεί το πρώτο εμπορικό οινοποιείο στο Kentucky, ενώ σε διάφορα σημεία της χώρας
δημιουργούνταν οινοποιεία προορισμένα για ατομική χρήση των ιδιοκτητών τους.
Κομβικής σημασίας για την ανάπτυξη
της οινοποιίας μεγάλης κλίμακας ήταν η
περίοδος που ακολούθησε μετά τη σκοτεινή
εποχή της ποτοαπαγόρευσης. Ήδη, στο τέλος
του 19ου αιώνα, η California είχε ανθηρή
οινπαραγωγή με 17.000 εκτάρια αμπελώνων
και 700 οινοποιεία, μέχρι που ενέσκηψαν όμως
οι δυο μεγαλύτερες πληγές που γνώρισε ο
κλάδος, η φυλλοξήρα και η ποτοαπαγόρευση.
Μέχρι το 1933 και την άρση της ποτοαπαγόρευσης είχαν απομείνει μόνο 100 οινοποιεία και
εγκαταλελειμμένα πολλά εκτάρια αμπελώνων.
Έκτοτε, άλλαξαν ριζικά οι γευστικές προτιμήσεις του μέσου Αμερικανού καταναλωτή
και σταδιακά εισήλθε και εγκαταστάθηκε στη νοοτροπία του κοινωνικού σώματος η
προτίμηση σε ξηρά και αφρώδη κρασιά, ως συνοδευτικά εδεσμάτων. Προς αυτή την
κατεύθυνση συνέβαλε και το μπόλιασμα του πληθυσμού με τις γευστικές συνήθειες των
μεταναστών που συνέρεαν μαζικά στη χώρα και προέρχονταν από περιοχές του πλανήτη με
ακμαία οινική κουλτούρα (λ.χ Ιταλία).

1

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την ιστορία του κρασιού στις Η.Π.Α, βλ.
http://sedimentality.com/wine-history/the-history-of-wine-in-the-united-states/
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Όπως αναφέρει ο κ. Ανδρέας Κυπριανού (συνιδιοκτήτης και οινοχόος του Vino
Cultura) «Το 1976, ο Steven Spurrier, ένας Άγγλος ιδιοκτήτης κάβας κρασιών στο Παρίσι
άλλαξε τον ρου της ιστορίας του αμερικανικού κρασιού. Μετά από παρότρυνση Αμερικανών
φοιτητών στο Αμερικάνικο κολλέγιο Παρισιού που ήταν δίπλα από την κάβα του, έκανε ένα
ταξίδι αναγνώρισης στην Καλιφόρνια και έμεινε έκπληκτος με την ποιότητα των κρασιών της
περιοχής. Με την επιστροφή του στο Παρίσι διοργάνωσε μια ‘τυφλή’ γευσιγνωσία των
κορυφαίων γαλλικών κρασιών δίπλα από τα άσημα καλιφορνέζικα κρασιά. Στην διαδικασία
αυτή έντεκα κριτές (δέκα Γάλλοι) ανακήρυξαν νικητές και στις δυο κατηγορίες (λευκά και
κόκκινα) τα αμερικανικά κρασιά, γεγονός που αναστάτωσε ολόκληρη την οινική υφήλιο, αφού
για πρώτη φορά αμφισβητείτο η πρωτοκαθεδρία των γαλλικών κρασιών»2.
Με έναρξη λοιπόν την «κρίση του Παρισιού» (“Judgement of Paris”), όπως έμεινε
γνωστή στην ιστορία, μεγάλα κεφάλαια και επενδύσεις κατέκλυσαν όχι μόνο την
Καλιφόρνια, αλλά και όλες τις Πολιτείες, με την Καλιφόρνια ωστόσο να καθιερώνεται ως η
σημαντικότερη περιοχή ποιοτικού κρασιού εκτός Ευρώπης.
Σήμερα, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι η τέταρτη σε όγκο οινοπαραγωγική χώρα
παγκοσμίως, μετά την Γαλλία, την Ιταλία και την Ισπανία, αλλά η πρώτη αγορά στον κόσμο
σε επίπεδο όγκου και αξίας κατανάλωσης. Η οινοπαραγωγή είναι διάσπαρτη σε μεγάλο
αριθμό Πολιτειών, αλλά οι μεγάλες οινοπαραγωγικές μονάδες είναι συγκεντρωμένες σε λίγες
γεωγραφικές ενότητες, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα αυτό της California, της οποίας η
παραγωγή είναι διπλάσια από την παραγωγή της Αυστραλίας. Άλλες σημαντικές
οινοπαραγωγικές περιχές είναι η Πολιτεία της Νέας Υόρκης, η Πολιτεία της Washington στο
Βορρά, το Βορεινό Oregon κ.λ.π.
H California είναι ο κατ’ εξοχήν τόπος προέλευσης του αρχετυπικού αμερικανικού
κρασιού. Είναι τέτοιος ο όγκος της παραγωγής της και τόσο μεγάλη η διάχυση της εμπορικής
της φήμης σε παγκόσμιο επίπεδο, που κάθε μη Αμερικανός σχεδόν ταυτίζει τον όρο
«αμερικανικό κρασί» με αυτό που παράγεται στη μεγαλύτερη σε πληθυσμό Πολιτεία των
Η.Π.Α. Τα γευστικά χαρακτηριστικά των καλιφορνέζικων κρασιών είναι διακριτά, με πολύ
φρουτώδεις αρωματικές ιδιότητες και έντονη, πλούσια γεύση, που οφείλεται και στα
αρώματα που αναδύονται από τα κατασκευασμένα από αμερικανική δρυ βαρέλια. Οι βασικές
καλλιεργούμενες ποικιλίες είναι γαλλικής προέλευσης (Cabernet Sauvignon, Merlot,
Chardonnay), αλλά συνυπάρχουν με το θεωρούμενο ως τοπική ερυθρή ποικιλία Zinfandel με

2

Βλ. http://www.eurokerdos.com/sommstories
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ποικιλίες άλλων χωρών, τις οποίες χρησιμοποιούν τα boutique οινοποιεία, που επιδιώκουν να
πετύχουν διαφοροποίηση του προϊόντος.
Η πιο δημοφιλής οινοπαραγωγική περιοχή των Η.Π.Α είναι η Napa Valley στη
Βόρεια California. Εκεί, καθώς και σε γειτονικές περιοχές, βρίσκονται τα πιο γνωστά μαζικά
οινοποιεία της χώρας, μαζί με μικρότερα boutique οινοποιεία μικρής παραγωγής, αλλά
υψηλότατης τιμής προϊόντος. Στην Πολιτεία του Oregon, όπου επικρατούν εντελώς
διαφορετικές εδαφοκλιματολογικές συνθήκες,

βρίσκονται οι περισσότεροι θύλακες

καλλιέργειας του Pinot Noir, ενώ στην Πολιτεία της Washington παράγονται υψηλής
ποιότητας κρασιά Merlot.
Σημειωτέον ότι οι περισσότεροι Αμερικανικοί οινοποιοί δεν διαθέτουν ιδιόκτητους
αμπελώνες. Ως εκ τούτου, τα περισσότερα εγχώρια κρασιά που διατίθενται στην αγορά
προέρχονται από περισσότερους αμπελώνες, πολλές φορές μάλιστα με μεγάλη γεωγραφική
απόσταση μεταξύ τους. Τα τελευταία χρόνια ωστόσο, διευρύνεται η τάση παραγωγής
κρασιών “single estate”.
Ενδεικτική της σημασίας που έχει για την οικονομία των Η.Π.Α η παραγωγή οίνου,
είναι η πρόσφατη απόφαση της κυβέρνησης Trump, στην προσπάθειά της να τονώσει την
εγχώρια παραγωγή, να μειώσει την ομοσπονδιακή φορολογική επιβάρυνση των οινοποιείων,
δίνοντας επιπλέον κίνητρα στους παραγωγούς3
Ειδικότερα αναφορικά με την αξία της εγχώριας αγοράς, σημειώνουμε το γεγονός ότι
το 2017, οι πωλήσεις οίνου στις Η.Π.Α έφθασαν τα 62,7 δισ.. δολ. Η.Π.Α. (αύξηση 3% σε
σχέση με το 2016), με τα 41,8 απ’ αυτά να προέρχονται από πωλήσεις εγχώριων οίνων
(αύξηση 2 % σε σχέση με το 2016) και τα 20,9 από πωλήσεις εισαγόμενων (αύξηση 5% σε
σχέση με το 2016).

3

Για λεπτομέρειες, βλ. https://www.ttb.gov/alcohol/craft-beverage-modernization-and-tax-reform.shtml
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Το 2017 σηματοδοτεί την 25η συνεχόμενη χρονιά ανάπτυξης των πωλήσεων οίνου
στις Η.Π.Α, με αύξηση 1,3%, σε σύγκριση με το 2016.
Η εξέλιξη των πωλήσεων σε όρους όγκου καταγράφεται στον πίνακα που ακολουθεί:

Η κατανομή των πηγών προέλευσης του διατεθέντος οίνου φαίνεται στο γράφημα που
ακολουθεί:
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Β. Προσφορά
1.Παραγωγικό δυναμικό κλάδου
H αγορά οίνου στις Η.Π.Α. χαρακτηρίζεται από εσωτερική δομή τριών επιπέδων, που
μεσολαβούν από την παραγωγή του προϊόντος μέχρι τη διάθεσή του στον τελικό
καταναλωτή. Σε κάθε στάδιο αυτής της διαδικασίας προστίθεται κόστος στην τιμή του
προϊόντος. Οι ιστορικές καταβολές της ανωτέρω δομής ανάγονται στην περίοδο της
Ποταπαγόρευσης (“Volstead Act”), όταν οι επιβληθέντες περιορισμοί στη δυνατότητα
ελεύθερης διανομής και τιμολόγησης του προϊόντος, λειτούργησαν ως μέσα περιστολής της
υπερβολικής κατανάλωσης. Παράλληλα βεβαίως, οι ανωτέρω περιορισμοί αποτέλεσαν και
την κρίσιμη εκείνη παράμετρο που εκτίναξε το οργανωμένο έγκλημα, βασικό μέλημα του
οποίου ήταν η υποκατάσταση των μέχρι πρότινος νομίμων δικτύων διανομής, σε τιμές
σημαντικά υψηλότερες.
Το πρώτο επίπεδο της αγοράς αποτελείται από τους οινοπαραγωγούς (καλλιεργητές
και οινοποιούς), το δεύτερο από τους χονδρεμπόρους – διανομείς και το τρίτο από ιδιοκτήτες
εξειδικευμένων καταστημάτων αλκοολούχων (“liquor stores”). Mια σειρά από δαιδαλώδεις
κανονισμούς, σε ομοσπονδιακό και πολιτειακό επίπεδο, καθώς και ένα παγιωμένο δίκτυο
επιχειρηματικών συμφωνιών επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τη διάδραση μεταξύ των τριών
επιπέδων.
Τυπικώς, οι οινοπαραγωγοί εξαρτώνται από τους χονδρέμπορους – διανομείς για να
προωθήσουν το προϊόν τους στην υπόλοιπη εμπορική αλυσίδα. Οι χονδρέμποροι – διανομείς,
πολλοί εκ των οποίων είναι και αδειούχοι εισαγωγείς οινικών προϊόντων, αντιπροσωπεύουν
μεγαλύτερο ή μικρότερο αριθμό παραγωγών, με μεγάλες διαφοροποιήσεις στην έκταση της
γεωγραφικής κάλυψης (κοντολογίς, υπάρχουν δίκτυα διανομής που εξειδικεύονται σε
συγκεκριμένες Πολιτείες ή σε γεωγραφικές ενότητες, λ.χ Ανατολική Ακτή κ.ο.κ.). Οι εν
λόγω εταιρείες απασχολούν ένα πρόσθετο δίκτυο εμπορικών αντιπροσώπων, που
επωμίζονται τις επιμέρους δράσεις προώθησης του προϊόντος με σειρά δράσεων προβολής,
όπως εκδηλώσεις γευσιγνωσίας, ειδικές προωθητικές ενέργειες στον κλαδικό και μαζικό
τύπο κ.λ.π. Για την επιτυχία των εν λόγω δράσεων, συνηθίζεται επίσης η χρήση των
υπηρεσιών που προσφέρουν εξειδικευμένες εταιρείες προώθησης – προβολής και δημοσίων
σχέσεων (pr & marketing companies).
Η τελική διάθεση του προς πώληση προϊόντος γίνεται είτε μέσω “on – premise”
δικτύων

(restaurants,

wine

bars,

ξενοδοχεία,
8

resorts,

αεροπορικών

εταιρειών,

κρουαζιερόπλοιων κ.λ.π.), είτε μέσω “οff – premise” δικτύων, συμπεριλαμβανομένων των
εξειδικευμένων

καβών

(“liquor

stores”),

των

υπερκαταστημάτων,

των

μικρών

καταστημάτων ειδών διατροφής κ.λ.π. Περίπου το 80% των πωλήσεων γίνεται μέσω “offpremise” δικτύων. Τα τελευταία χρόνια γνωρίζει ιδιαίτερη άνθηση η πρακτική της διάθεσης
οινικών προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας (“private label”), και ως εκ τούτου χαμηλότερου
κόστους, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το κρασί “Charles Shaw”, που πωλείται μέσω της
μεγάλης αλυσίδας τροφίμων “Trader Joe’s”. Aντίστοιχη επιτυχία καταγράφει και ο κολοσσός
μαζικού εμπορίου ειδών διατροφής “Costco”, με το κρασί “Kirkland Signature”. Είναι
χαρακτηριστικό ότι το 2016 οι καταναλωτές ξόδεψαν 3,8 δισ.. δολ. Η.Π.Α. για να αγοράσουν
αλκοολούχα ποτά από καταστήματα “Costco”, με το μισό απ’ αυτό το ποσό να διατίθεται σε
κρασιά.
Μια άλλη μέθοδος εμπορίας οινικών προϊόντων που αποκτά όλο και μεγαλύτερη
δημοφιλία, είναι οι διάφορες πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου, χάρη στις οποίες ο
καταναλωτής έχει πρόσβαση σε ανεξάντλητη ποικιλία ετικετών, με μηδενική ταλαιπωρία και
άμεση δυνατότητα συγκριτικής έρευνας τιμών. Πρόκειται για το επονομαζόμενο, ραγδαίως
αναπτυσσόμενο, “direct – to – consumer” επιχειρηματικό μοντέλο, το οποίο κερδίζει
βεβαίως έδαφος και για τον προφανή, μείζονος σημασίας, λόγο, ότι επιτρέπει στον παραγωγό
να παρακάμψει τις αγκυλώσεις του παραδοσιακού συστήματος των τριών επιπέδων, για το
οποίο έγινε λόγος ανωτέρω, και να μηδενίσει ή έστω μετριάσει τα ενδιάμεσα κόστη,
διαθέτοντας απευθείας το προϊόν του στον τελικό καταναλωτή. Η σχετική μέθοδος ευνοεί σε
μεγάλο βαθμό μικρότερους οινοπαραγωγούς, που είτε λόγω έλλειψης κρίσιμης μάζας είτε
λόγω έλλειψης διαθέσιμων πόρων για προώθηση μέσω δράσεων marketing, δεν κεντρίζουν
το ενδιαφέρον μεγάλων διανομέων4. Την τελευταία δεκαετία γνώρισε επίσης μεγάλη άνθηση
η πρακτική των “flash sales” μέσω internet, η διάθεση δηλαδή εισαγόμενων ή εγχώριων
οίνων σε μειωμένες τιμές για μια σύντομη περίοδο. Ωστόσο, δεδομένου ότι η ανοδική τάση
των ηλεκτρονικών πωλήσεων προσκρούει σε σειρά περιορισμών που επιβάλουν πολιτειακοί
και ομοσπονδιακοί νόμοι, δεν διαφαίνεται στον ορίζοντα ανατροπή των παραδοσιακών
μεθόδων διανομής και διάθεσης.
H παραγωγή οίνου στις Η.Π.Α. αναμένεται να γνωρίσει ετήσια αύξηση 2,6%, με έτος
αναφοράς το 2016 (857 εκ. γαλόνια – 3,24 εκ. λίτρα), ώστε να φτάσει τα 975 εκ. γαλόνια
(3,69 εκ. λίτρα) το 2021. Η αύξηση του όγκου της παραγωγής αναμένεται να υπερβεί τη
ζήτηση, καθώς οι Αμερικανοί παραγωγοί επιδιώκουν την εξωστρέφεια προς νέες αγορές.
4

Ήδη από το 2012 ο κολοσσός διαδικτυακού εμπορίου “Amazon” ξεκίνησε τη διάθεση κρασιών, μέσω της
πλατφόρμας “Amazon Wine”
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Μέχρι το 2021, αναμένεται αύξηση 3,6% στην αξία του παραγόμενου προϊόντος, κυρίως
χάρη στην αύξηση των τιμών, προς την οποία οδηγούν τόσο η βελτίωση της εικόνας του
αμερικανικού κρασιού παγκοσμίως όσο και η άνοδος της εισοδηματικής στάθμης κρίσιμων
για την κατανάλωση κρασιού πληθυσμιακών ομάδων. Η διαρκής βελτίωση των εξαγωγικών
επιδόσεων του αμερικανικού οίνου αναμένεται να οδηγήσει σε μεγαλύτερη αύξηση των
τιμών των οίνων που προορίζονται προς εξαγωγή, σε σύγκριση με αυτούς που προορίζονται
για εσωτερική κατανάλωση.
Ακολουθεί γράφημα και πίνακας με την ετήσια εξέλιξη του όγκου της εγχώριας
παραγωγής οίνου, καθώς και την πρόβλεψη για το ύψος της το 2021. Τα μεγέθη είναι σε εκ.
γαλόνια.

Πηγή: US International Trade Commission, US Census Bureau, The Freedonia Group

Πηγή: US International Trade Commission, US Census Bureau, The Freedonia Group

Στον πίνακα και το γράφημα που ακολουθούν φαίνεται η ετήσια εξέλιξη της αξίας
του παραγόμενου προϊόντος στις Η.Π.Α. και η πρόβλεψη για το 2021. Τα μεγέθη είναι σε
εκατ. δολάρια Η.Π.Α.
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Πηγή: US International Trade Commission, US Census Bureau, The Freedonia Group

Η αμερικανική βιομηχανία οίνου χαρακτηρίζεται από ομαδοποιημένη διαφοροποίηση
ως προς τις περιοχές παραγωγής και εκτεταμένη διαφοροποίηση ως προς τους παραγόμενους
τύπους κρασιού, καλύπτοντας το σύνολο σχεδόν των επιθυμιών του καταναλωτικού κοινού.
Οι τέσσερις βασικές οινοπαραγωγές περιοχές είναι η Πολιτεία της California στα
Νοτιοδυτικά, οι Πολιτείες του Oregon και Washington στα Βορειοδυτικά, η περιοχή των
Μεγάλων Λιμνών (πέριξ των Πολιτειών Ιλινόις, Ουισκόνσιν, Μίσιγκαν, Μινεσότα, Ιντιάνα,
Οχάιο, Πενσυλβάνια) και η Πολιτεία της Νέας Υόρκης. Η California είναι ο απόλυτος
ηγέτης σε όρους διαφοροποίησης των ποικιλιών, αφού περισσότερες από 117 ποικιλίες
αμπέλου καλλιεργούνται εκεί, χάρη στις ιδιαίτερες κλιματολογικές και εδαφολογικές
συνθήκες, που καθιστούν εξαιρετικά δημοφιλείς εγχωρίως και διεθνώς τους καλιφορνέζικους
επιτραπέζιους οίνους. Aντιθέτως, το πιο ψυχρό κλίμα στην περιοχή των Μεγάλων Λιμνών
ευνοεί ιδιαιτέρως την παραγωγή επιδορπιακών οίνων, όπως το “ice wine”.
Στην ανάπτυξη του οινικού κλάδου στις Η.Π.Α., και ιδίως στην California, έχουν
συμβάλει και οι αυξημένες τουριστικές ροές, θεματικού χαρακτήρα. Σχεδόν όλες οι
Πολιτείες έχουν να προσφέρουν κάποιον «δρόμο κρασιού», μια συγκροτημένη δηλαδή και
ομαδοποιημένη

διαδρομή

σε

οινοποιεία

και

συναφή

τουριστικά

αξιοθέατα,

με

συμπληρωματικές υπηρεσίες εστίασης, εμπορικά κέντρα, θεάματα κ.λ.π. Ιδίως η περίφημη
Napa Valley στην California συγκεντρώνει περίπου 3,5 εκατομμύρια τουρίστες σε ετήσια
βάση.

Περιττό να τονισθεί, ότι οι περισσότεροι από τους επισκέπτες των οινικών

προορισμών αγοράζουν τουλάχιστον μία ετικέτα είτε επί τόπου είτε δια παραγγελίας.
Η Πολιτεία της California πέραν του ότι είναι ο απόλυτος κυρίαρχος της εγχώριας
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παραγωγής, είναι συνάμα και ο βασικότερος τροφοδότης των διεθνών αγορών με
αμερικανικής προελεύσεως οίνους. Είναι χαρακτηριστικό ότι αν η California ήταν
ανεξάρτητο κράτος, θα ήταν ο τέταρτος παραγωγός κρασιού παγκοσμίως, πίσω από τη
Γαλλία, την Ιταλία και την Ισπανία. Μολαταύτα, η Πολιτεία της California μαστίζεται τα
τελευταία χρόνια από έναν συνδυασμό υψηλών θερμοκρασιών, παρατεταμένης ξηρασίας και
καταστροφικών μεγα-πυρκαγιών, που απειλούν την παραγωγική βάση της Πολιτείας και
προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία σε ειδικούς και παραγωγούς5.
Η ζήτηση για οινικά προϊόντα στις Η.Π.Α., τη μεγαλύτερη αγορά οίνου στον κόσμο,
καλύπτεται από την εγχώρια παραγωγή και από εισαγωγές από διάφορες οινοπαραγωγούς
χώρες. Τα εγχώρια οινοποιεία καλύπτουν μέρος της ζήτησης, ενώ αναπτύσσουν και έντονη
εξωστρεφή δραστηριότητα. Περίπου το 90% των αμερικανικών οίνων που εξάγονται είναι
προελεύσεως California, με την Πολιτεία της Washington να ακολουθεί. Ο αριθμός των
οινοποιείων στην τελευταία ανέβηκε από 460 το 2006 σε περισσότερα από 700 το 2016, με
την παραγωγή να αυξάνεται από 120.000 τόνους σε 270.000 τόνους την ίδια περίοδο.
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, το 2017 λειτουργούσαν στις Η.Π.Α 9.654
οινοποιεία, έναντι 9.091 το 2016 (αύξηση 9%). Στον πίνακα που ακολουθεί, βλέπουμε την
κατανομή των οινοποιείων ανά Πολιτεία. Είναι προφανής δια γυμνού οφθαλμού η
συντριπτική υπεροχή της California, στην οποία είναι εγκατεστημένα τα μισά σχεδόν
οινοποιεία της χώρας (4.392), με το Oregon και την Washington να ανταγωνίζονται για τη
δεύτερη θέση (774 και 772 αντιστοίχως), ενώ ακολουθούν σε απόσταση οι Πολιτείες της
Νέας Υόρκης και του Texas.

Η εγχώρια παραγωγή χαρακτηρίζεται από μεγάλο βαθμό συγκέντρωσης, με έναν
μικρό αριθμό μεγάλων εταιρειών να διατηρούν το σημαντικότερο μερίδιο διανομής και
πωλήσεων στην αγορά. Ο αριθμός των εταιρειών που ασχολούνται με όλον τον κύκλο του
5

Βλ. χαρακτηριστικά https://www.wine-searcher.com/m/2018/07/fire-risk-for-napa-county-vineyards
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κρασιού στις Η.Π.Α. υπερδιπλασιάσθηκε τη δεκαετία 2002 – 2012, αγγίζοντας τις 2.500, εν
μέσω αυξανόμενης ζήτησης και καταναλωτικού ενδιαφέροντος.

Πολλές απ’ αυτές τις

εταιρείες αδυνατούν να επιτύχουν οικονομίες κλίμακος, με αποτέλεσμα να εξαγοράζονται
από μεγαλύτερες εταιρείες, με εκτεταμένο μερίδιο αγοράς. Είναι μάλιστα σύνηθες ακόμα και
το φαινόμενο εξαγορών ή συμπράξεων ξένων οινοποιείων ή brands ή εταιρειών διανομής
από/με αμερικανικές εταιρείες6.
Οι μεγάλες εταιρείες παραγωγής διατηρούν τεράστιες εκτάσεις σε περιοχές όπως η
Napa Valley, με αποτέλεσμα να αποθαρρύνονται οι νέοι και μικροί παίκτες, εξαιτίας του
υψηλού κόστους της καλλιεργήσιμης γης. Στη Napa Valley για παράδειγμα, 4 στρέμματα
αμπελώνα μπορεί να κοστίζουν μέχρι και 300.000 δολ. Η.Π.Α. Μια νέα επιχείρηση θα πρέπει
να περιμένει αρκετό καιρό μέχρι να μετουσιωθεί η παραγωγή της σε καθαρά κέρδη, ιδίως αν
πρέπει να συνυπολογίσει τα ενδιάμεσα κόστη της συσκευασίας, της διανομής και της
προώθησης. Τα υψηλά κόστη των επιμέρους φάσεων ωθούν πολλούς παραγωγούς σε
απασχόληση μη καταγεγραμμένου εργατικού δυναμικού, προκειμένου να συμπιεσθεί στο
ελάχιστο το εργατικό κόστος. Εξαιτίας όλων αυτών των δυσχερειών, μικρότερες εταιρείες
επιλέγουν να δημιουργήσουν δικό τους brand χωρίς να έχουν την ιδιοκτησία κάποιου
αμπελώνα, αλλά αγοράζοντας σταφύλια από άλλους παραγωγούς.
Στον ιδιαιτέρως ενδιαφέροντα πίνακα που ακολουθεί, καταγράφεται ο βαθμός και η
αυξητική εξέλιξη του συγκεντρωτισμού της παραγωγής, με έτη αναφοράς το 2002, το 2007
και το 2012.

6

Για παράδειγμα, η μεγάλη αμερικανική εταιρεία “Constellation” εξαγόρασε το ιταλικό brand “Ruffino” το 2011. Η εταιρεία

“Gallo” διατηρεί αποκλειστικά δικαιώματα διανομής του ιταλικού brand πολυτελείας “Renato Ratti”, ενώ το “Ste Michelle Wine
Estates”, ένα οινοποιείο που εδρεύει στην Πολιτεία της Washington, έχει προχωρήσει σε συμπράξεις διανομής με κορυφαίους
παραγωγούς από τη Χιλή, την Ιταλία, τη Γαλλία και την Ισπανία. Υπάρχει βεβαίως και το φαινόμενο της απευθείας εισόδου στην
αμερικανική αγορά ξένων brands, χωρίς καμία εγχώρια υποβοήθηση ή σύμπραξη, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση του
“Yellowtail” (oινοποιείο Casella Wines – Aυστραλία), που αποτελεί τη δημοφιλέστερη ετικέτα εισαγόμενου κρασιού στις Η.Π.Α.
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Το 2016, οι τρεις κορυφαίες εταιρείες παραγωγής (και όχι μόνο) οίνου στις Η.Π.Α
ήταν οι εταιρείες

“Gallo”, “The Wine Group” και “Constellation”. Άλλες σημαντικές

εταιρείες είναι οι “Trinchero Family Estates”, “Treasury Wine Estates” και “Bronco Wine
Company”.
H “Gallo” αποτελεί το μεγαλύτερο παραγωγό οίνου στις Η.Π.Α και το μεγαλύτερο
οινοποιείο οικογενειακής ιδιοκτησίας παγκοσμίως7. Οι πιο δημοφιλείς ετικέτες της είναι οι
“Barefoot” και “Carlo Rossi”. Eπιπροσθέτως, η “Gallo” αποτελεί τον μεγαλύτερο εξαγωγέα
καλιφορνέζικου κρασιού στον κόσμο. Το 2017 εξαγόρασε τον αμπελώνα/οινοποιείο
“Stagecoach”

στη Napa Valley, φιλοδοξώντας να αυξήσει την παραγωγή premium

προϊόντος.
Η “Wine Group” (δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία του κλάδου) παράγει, διανέμει και
εισάγει κρασί8. Κατά βάσιν το portfolio της περιέχει κρασιά χαμηλής τιμής, αλλά προσπαθεί
να αυξήσει το μερίδιό της και στην premium αγορά με συνεχείς εξαγορές boutique
οινοποιείων.
Στην τρίτη θέση βρίσκεται η “Constellation”, που παράγει και εισάγει κρασιά και
άλλα οινοπνευματώδη ποτά9. Μερικές από τις πιο δημοφιλείς ετικέτες της είναι οι “Arbor
Mist”, “Mark West” και “Ruffino”. Το 2016 εξαγόρασε την premium συλλογή “Charles
Smith Wines” έναντι 120 εκατ. δολ. Η.Π.Α.

7

Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. http://www.gallo.com/
Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. https://thewinegroup.com/
9
Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. https://www.cbrands.com/
8
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2.Κόστη και τιμές
Η διάθεση οινικών προϊόντων μέσω “off – premise” δικτύων (κάβες, super-markets
κ.λ.π) αντιστοιχεί στο 78 % του συνόλου, με μέση τιμή φιάλης 10 δολ. Η.Π.Α. Σύμφωνα με
τα στοιχεία της εταιρείας Nielsen, υπήρξε σημαντική αύξηση του όγκου πωλήσεων το 2017
στις φιάλες που τιμώνται μεταξύ 15 και 20 δολ. Η.Π.Α., με παράλληλη πτώση των
πωλήσεων στις φιάλες με τιμή κάτω των 8 δολ. Η.Π.Α. Σημειωτέον ότι, παρ’ όλ’αυτά, το
55% του οίνου που πωλείται στις Η.Π.Α από περίπου 192.000 σημεία λιανικής πώλησης
τιμάται λιγότερο ή και έως 8 δολ. Η.Π.Α. ανά φιάλη.
Στα “on – premise” δίκτυα (restaurants, wine bars, ξενοδοχεία, resorts, αεροπορικές
εταιρείες, κρουαζερόπλοια κ.λ.π.) πραγματοποιείται το 20% των πωλήσεων, με μέση τιμή τα
40 δολ. Η.Π.Α. ανά φιάλη. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen, η αύξηση των πωλήσεων
στα περίπου 375.000 “on – premise” δίκτυα το 2018 ανήλθε σε 1,3%, σε σύγκριση με το
2017.
Η απευθείας πώληση στον καταναλωτή καταλαμβάνει μόλις το 2% της αγοράς, αν και
το 2017 παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση με 5,78 εκ. κιβώτια αξίας 2,7 δισ.. δολ. Η.Π.Α.
(αύξηση 15,5% σε σύγκριση με το 2016).
Το 2018 ήταν χρονιά σταθεροποίησης των τιμών, κυρίως εξαιτίας του συνδυασμού
χαμηλών γενικών ρυθμών ανάπτυξης της οικονομίας και χαμηλού πληθωρισμού.
Παρά το γεγονός ότι η ποικιλία “cabernet” παραμένει ο αδιαμφισβήτητος κυρίαρχος
στη συνολική ανάπτυξη ανά ποικιλία και η πιο δημοφιλής επιλογή στο εύρος τιμής 11-15
δολ. Η.Π.Α., ακολουθείται κατά πόδας από το “chardonnay”, το οποίο ξεπέρασε την
κατηγορία «μείγμα ερυθρών οίνων». Υψηλή θέση στην ανάπτυξη ανά ποικιλία διατηρούν
και τα “Sauvignon Blanc”, “Pinot Noir” και “Pinot Grigio”. Τα μείγματα ερυθρών οίνων,
αν και γνώρισαν μια υποχώρηση στους ρυθμούς πωλήσεων, αποτελούν ακόμα την ιδανική
επιλογή για πολλούς παραγωγούς. Ιδίως οι μεγάλες εταιρείες του χώρου διατηρούν την
άνεση της μείωσης του παραγωγικού κόστους δια της επιλογής ανάμεσα σε ποικιλίες με
γεωγραφική διασπορά και της μείξης αυτών, με αποτέλεσμα που δεν αλλοιώνει ωστόσο τη
συνολική γευστική εμπειρία και ποιότητα. Τα κρασιά που είναι απόρροια μειγμάτων
διατίθενται σε πιο οικονομικές τιμές, αλλά πλέον η ιδιότητα της πρόσμειξης δεν μεταφέρει
αυτομάτως ένα κρασί στην κατηγορία του «φθηνού» προϊόντος.
Στον πίνακα που ακολουθεί, παρατίθενται τα brands που γνωρίζουν τη μεγαλύτερη
αύξηση πωλήσεων στις Η.Π.Α, με παράλληλη αναγραφή των τιμών τους.
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Μια σημαντική πτυχή κόστους του εγχώριου προϊόντος αφορά στη σημαντική αύξηση
της τιμών ανά εκτάριο της καλλιεργήσιμης γης. Ιδίως στις περιοχές του Oregon και της
Washington, όπου όλα σχεδόν τα οινοποιεία ανήκουν στην premium κατηγορία, η τιμή του
εκταρίου γνώρισε αύξηση 70% και 20% αντιστοίχως από το 2008 μέχρι σήμερα. Αντιθέτως, η
άνοδος των τιμών στη Napa και τη Sonoma της California ακολούθησε μια πιο ήπια τάση, με
εξαίρεση τις περιοχές όπου καλλιεργούνται σταφύλια που δίνουν κρασί “cabernet”. Η εκτίμηση
ωστόσο των ειδικών είναι ότι μπαίνουμε σε μια περίοδο σταθεροποίησης των τιμών, η οποία
πρόκειται να περάσει και στον τελικό καταναλωτή με ηπιότερη προσαρμογή της τιμής του
τελικού προϊόντος.
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Γ. Ζήτηση
1.Μέγεθος αγοράς/τμήματα αγοράς – εξέλιξη κατανάλωσης
Oι Η.Π.Α, όπως ελέχθη ανωτέρω, αποτελούν τον μεγαλύτερο καταναλωτή κρασιού
παγκοσμίως, τόσο σε όρους όγκου, όσο και αξίας. Εκτιμάται ότι το 40% των ενηλίκων
Αμερικανών καταναλώνουν κρασί. Το 59% των καταναλωτών είναι άνδρες και το 41%
γυναίκες. Το 35% των καταναλωτών πίνει κρασί περισσότερες από μια φορά την εβδομάδα, ενώ
το 65% δηλώνει ότι πίνει μια φορά την εβδομάδα ή σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Το 37%
των λεγόμενων “baby boomers” (ηλικιακή ομάδα 53 - 71) καταναλώνουν κρασί, ενώ το
αντίστοιχο ποσοστό των λεγόμενων “millenials” (23 – 40) είναι 32%. Η κατ’ άτομο
κατανάλωση αριθμεί 11 λίτρα, αριθμός συγκριτικά μικρότερος από άλλες χώρες, με οινική
κουλτούρα. Η ποιοτική διαφορά της αμερικανικής αγοράς έγκειται στον ταυτόχρονο συνδυασμό
υψηλού διαθέσιμου εισοδήματος και μαζικότητας του καταναλωτικού κοινού10.

10

Για περισσότερα σχετικά στοιχεία βλ. https://www.wineinstitute.org/

17

Η ζήτηση κρασιού στις Η.Π.Α. ανήλθε σε 1,1 δισ.. γαλόνια (4,1 δισ.. λίτρα) το 2016, ενώ
βαίνει αυξανόμενη με ετήσιο ρυθμό 3,8% στη δεκαετία 2006 – 2016. Η ζήτηση επηρεάζεται
από το επίπεδο του διαθέσιμου ατομικού εισοδήματος προς κατανάλωση, καθώς και τις τάσεις
των καταναλωτικών συνηθειών. Οι παραγωγοί υφίστανται βεβαίως τις επιπτώσεις της κυκλικής
φύσης της οικονομίας, ιδιαίτερα αναφορικά με τους όρους αξίας του πωληθέντος τελικού
προϊόντος, καθώς οι καταναλωτές αυξάνουν ή μειώνουν τις αγορές τους, ανάλογα με την
εκάστοτε κρατούσα τάση. Αντιθέτως, ακόμα και όταν μια οικονομία βρίσκεται σε φάση
υποχώρησης του διατιθέμενου προς κατανάλωση ατομικού εισοδήματος, ενδέχεται να
διατηρείται αμετάβλητος ο όγκος του πωληθέντος προϊόντος, εφόσον οι καταναλωτές
καταφεύγουν σε πιο φτηνές λύσεις, χωρίς να ακυρώνουν εντελώς την τάση προς απόκτηση
οινικών προϊόντων.
Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά τη δεκαετία 2006 – 2016, η ζήτηση οινικών προϊόντων
ανέβηκε από 753 εκατ. γαλόνια το 2006 σε 1,1 δισ.. το 2016. Εν μέσω αυτής της σχετικά
σταθερής ανάπτυξης, η ζήτηση εκτοξεύθηκε κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες το 2011 (ρεκόρ της
εν λόγω ιστορικής περιόδου). Η ανωτέρω αύξηση σχετίζεται προφανώς με την αύξηση του
διαθέσιμου ατομικού εισοδήματος προς κατανάλωση, τη μείωση της ανεργίας και τη βελτίωση
σειράς δεικτών της αμερικανικής οικονομίας, καθώς αυτή ανέκαμπτε από την σαρωτική κρίση
της περιόδου 2007 – 2009. Η συνεχιζόμενη οικονομική ανάπτυξη, καθώς και η επέκταση του
καταναλωτικού ενδιαφέροντος για οινικά προϊόντα αποτελούν δομικά στοιχεία της έκτοτε
παρατηρούμενης αύξησης της ζήτησης.
Στον πίνακα που ακολουθεί, καταγράφεται η τάση της ζήτησης για οινικά προϊόντα στη
δεκαετία 2006 – 2016, σε συνδυασμό με το διαθέσιμο ατομικό εισόδημα.

Πηγή: US International Trade Commission, US Census Bureau, The Freedonia Group
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2.Αγοραστική συμπεριφορά και τάσεις της ζήτησης
Η σημαντικότερη παράμετρος της καταναλωτικής συμπεριφοράς, που άλλαξε ριζικά τον
χαρακτήρα της εγχώριας αγοράς οίνου, κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας,
περιγράφεται

με

έναν

αμφιλεγόμενο

γλωσσικά,

καινοφανή

όρο

της

αγγλικής:

“premiumization”.
Προσπαθώντας να αποδώσουμε τον όρο στα ελληνικά, θα λέγαμε ότι αντανακλά την
άνοδο της τάσης για αγορά υψηλής ποιότητας (άρα και τιμής) προϊόντος, με παράλληλη μείωση
της ζήτησης προϊόντος χαμηλότερης τιμής (συνεπώς, τουλάχιστον στο μυαλό των
καταναλωτών, χαμηλότερης ποιότητας). Η τιμή των 9 δολ. Η.Π.Α. αποτελεί το κατώφλι, βάσει
του οποίου καταγράφεται αυτή η διάκριση. Το ερώτημα βεβαίως είναι αν αυτή η καταναλωτική
σταθερά των τελευταίων χρόνων θα συνεχίσει τον δρόμο της ή αν θα περάσουμε σε αντιστροφή
της τάσης. Η αλήθεια είναι ότι από το 2015 και εντεύθεν παρατηρείται μια επιβράδυνση της
ανάπτυξης των πωλήσεων premium προϊόντος, αλλά ακόμα δεν μπορεί κανείς να πει μετά
βεβαιότητος ότι η αγορά έχει εισέλθει σε έναν νέο κύκλο.

Oι ταχύτερα αναπτυσσόμενες κατηγορίες οίνου στην αγορά των Η.Π.Α είναι τα ροζέ,
αφρώδη και “Sauvignon Blanc”, με τα ροζέ να σημειώνουν αύξηση 59% σε όρους αξίας το
2017, σε σύγκριση με το 2016. Η Γαλλία εφοδιάζει το 51% των ροζέ οίνων που
κυκλοφορούν στην αμερικανική αγορά, ενώ τα εγχώριας παραγωγής αριθμούν στο 37% του
συνόλου.
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Η ταχύτερα αναπτυσσόμενη περιοχή προέλευσης οίνου που διατίθεται στις Η.Π.Α είναι
το Oregon για τα εγχώρια κρασιά και η Γαλλία με τη Νέα Ζηλανδία για τα εισαγόμενα.
Επιπροσθέτως, το αμερικανικό κοινό είναι δεκτικό σε νέες μορφές συσκευασίας, όπως δείχνει η

καταγεγραμμένη το 2017 αύξηση 49% των πωλήσεων κρασιού συσκευασμένου σε μικρά
αλουμινένια δοχεία, 18,5% σε συσκευασία τύπου tetra-pak, 15,2% σε χάρτινο κουτί και 7,5%
σε πλαστικό.
Μια άλλη αξιοσημείωτη τάση είναι αυτή της διεύρυνσης των σημείων πώλησης, με
χαρακτηριστικό παράδειγμα τα gourmet καταστήματα τροφίμων/ποτών (αύξηση 5,5% το
2017), ενώ στα “off–premise” δίκτυα παρατηρείται ανάπτυξη των πωλήσεων σε
κινηματογράφους, αθλητικές εκδηλώσεις, up – scale bars κ.λ.π.
Σύμφωνα με το “Freedonia Group” (εκ των κορυφαίων παγκοσμίως οργανισμών
εξειδικευμένων στις έρευνες αγοράς), η εγχώρια ζήτηση για οινικά προϊόντα αναμένεται να
φτάσει τα 1,2 δισ. γαλόνια (4,54 δισ. λίτρα) το 2021. Η εν λόγω αύξηση ανταποκρίνεται σε
ρυθμό ετήσιας αύξησης 2,3%, με έτος αφετηρίας το 2016. Κρίσιμη παράμετρος για την εν
λόγω πρόβλεψη είναι η αναμενόμενη αύξηση των ατομικών εισοδημάτων στις Η.Π.Α. για
την ανωτέρω περίοδο.
Η ζήτηση για επιτραπέζιο οίνο (τη δημοφιλέστερη δηλαδή κατηγορία) αναμένεται να
φτάσει το 1 δισ. γαλόνια (3,7 δισ. λίτρα) το 2021. Οι προμηθευτές αναμένεται να ευνοηθούν
από την άνοδο της ζήτησης για επιτραπέζιο οίνο, καθώς και από την απήχηση των πιο
γλυκών, χαμηλότερου κόστους ποικιλιών στο καταναλωτικό κοινό ηλικίας από 25 – 34 ετών.
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Η ζήτηση για αφρώδη οίνο (η ταχύτερη αναπτυσσόμενη κατηγορία οινικών
προϊόντων) αναμένεται να αυξάνεται με ετήσιο ρυθμό 4,2% μέχρι το 2021, με έτος
αφετηρίας το 2016. Κλειδί στην εν λόγω εξέλιξη αναμένεται αν αποτελέσει η μεγάλη
δημοφιλία του αφρώδους οίνου τύπου “prosecco”, που εκτιμάται ότι θα διευρύνει τη
γευστική περιέργεια σημαντικού αριθμού καταναλωτών και για άλλες ποικιλίες αφρώδους
οίνου.
Η παραγωγή κρασιού στις Η.Π.Α. αναμένεται να γνωρίσει ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης
2,6%, φθάνοντας τα 975 εκ. γαλόνια (3,69 δισ. λίτρα) μέχρι το 2021. Αντιστοίχως
αναμένεται να αυξηθεί και το μερίδιο εξαγωγών των αμερικανικών κρασιών στο εξωτερικό.
Στον πίνακα που ακολουθεί, παρατίθενται οι βασικοί δείκτες για τις τάσεις της
ζήτησης οινικών προϊόντων, που προβλέπει το “Freedonia Group”.

Σύμφωνα με το Freedonia, η πρόβλεψη για τη ζήτηση κρασιού σε όρους όγκου είναι
ότι το 2021 θα φτάσει τα 1,2 δισ. γαλόνια (4,54 δισ. λίτρα). Η εν λόγω αύξηση
ανταποκρίνεται σε ρυθμό ετήσιας αύξησης 2,3%, με έτος αφετηρίας το 2016. Ο ίδιος φορέας
προβλέπει ετήσιο ρυθμό αύξησης της ζήτησης 3,5% μέχρι το 2021 σε όρους αξίας. Η
ανωτέρω πρόβλεψη αποδίδεται σε διαφαινόμενη αύξηση των τιμών, με παράλληλη
διεύρυνση της ομάδας του καταναλωτικού κοινού που αναζητά premium προϊόν. Για
πολλούς καταναλωτές, η γνώση για το κρασί και η κατανάλωση premium ποικιλιών και
ετικετών αποτελούν συμβολικά στοιχεία ανόδου του κοινωνικού τους status. Δεν είναι
άλλωστε τυχαίο το γεγονός ότι παρατηρείται ραγδαία αύξηση των εκδηλώσεων
γευσιγνωσίας, που διοργανώνονται από πλήθος φορέων (κλαδικά έντυπα, εισαγωγείς,
παραγωγοί κ.λ.π.). Σημειωτέον ότι μερίδα των καταναλωτών επηρεάζεται από τη
21

διαδεδομένη αντίληψη περί θετικής συμβολής στην υγεία της λελογισμένης κατανάλωσης
οίνου (ιδίως ερυθρού). Σημειώνεται επιπροσθέτως η συμβολή του δημογραφικού παράγοντα,
καθώς οι λεγόμενοι “millennials” πίνουν περισσότερο κρασί από την προηγούμενη αυτών
γενιά, ενώ συχνάζουν περισσότερο σε wine clubs και wine bars, αλλά δεν έχουν ακόμα
κατακτήσει την εισοδηματική άνεση για ακριβότερο προϊόν. H γενιά ωστόσο των λεγόμενων
“baby boomers” παραμένει η πιο αξιόπιστη δεξαμενή καταναλωτών premium προϊόντος,
κυρίως χάρη στην υψηλή εισοδηματική της στάθμη.
Ο βασικός ανταγωνιστής του κρασιού στην αγορά, όπως μπορεί κάποιος ευλόγως να
υποθέσει, είναι η μπύρα. Ποτό φθηνότερο, με εδραίες βάσεις στην αμερικανική κουλτούρα,
άπειρη ποικιλία επιλογών, ιδανική συνοδεία πολλών δημοφιλών πιάτων της εγχώριας
κουζίνας, ευκολία πρόσβασης σε σημεία πώλησης και χαλαρότερο ρυθμιστικό πλαίσιο.
Επιπροσθέτως, η αγορά κρασιού περιορίζεται από την τάση αποχής ενός σημαντικού
τμήματος της κοινωνίας από την κατανάλωση οποιουδήποτε αλκοολούχου προϊόντος. Το
ιστορικό φορτίο που κουβαλάει το αλκοόλ, η εχθρική απέναντί του στάση μιας μεγάλης
μερίδας θρησκευόμενων μεσοαστών και οι εκστρατείες προστασίας από το υπαρκτό
πρόβλημα του αλκοολισμού έχουν οδηγήσει το 1/3 περίπου των ενηλίκων σε ολοκληρωτική
ή έστω σημαντική αποχή από κάθε είδους αλκοολούχο προϊόν. Η γενικότερη τάση αποχής
πάντως, παραμένει σταθερή και αμετάβλητη σε αυτό το ποσοστό εδώ και αρκετά χρόνια.
Στους πίνακες και το γράφημα που ακολουθούν βλέπουμε τη διαχρονική εξέλιξη της
κατανάλωσης κρασιού από το 2006 έως το 2016 (και την πρόβλεψη για το 2021), σε όρους
όγκου συνολικά και για τις επιμέρους τρεις βασικές κατηγορίες (επιτραπέζιος, επιδορπιακός,
αφρώδης οίνος). Οι τιμές αντιστοιχούν σε εκ. γαλόνια.

Πηγή: US International Trade Commission, US Census Bureau, The Freedonia Group
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Πηγή: US International Trade Commission, US Census Bureau, The Freedonia Group

Στους πίνακες και το γράφημα που ακολουθούν βλέπουμε τη διαχρονική εξέλιξη της
κατανάλωσης κρασιού από το 2006 έως το 2016 (και την πρόβλεψη για το 2021), σε όρους
αξίας. Οι τιμές αντιστοιχούν σε εκ. δολάρια Η.Π.Α.

Πηγή: US International Trade Commission, US Census Bureau, The Freedonia Group
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Σε αυτό το σημείο, θα αναλύσουμε έτι περαιτέρω τις τάσεις για τις τρεις βασικές
κατηγορίες οίνου (επιτραπέζιος, επιδόρπιος, αφρώδης), έχοντας ως σημείο αναφοράς τις
σχετικές προβλέψεις του Freedonia Group.
Eπιτραπέζιος Οίνος
Το Freedonia Group προβλέπει ρυθμό 2,1% ετήσιας αύξησης της ζήτησης για
επιτραπέζιο οίνο, με συνολικό όγκο 1 δισ. γαλόνια (3,8 δισ. λίτρα) για το 2021. Ο
επιτραπέζιος οίνος είναι και θα παραμείνει ο απόλυτος κυρίαρχος τύπος οίνου στην
αμερικανική αγορά, τυγχάνοντας μάλιστα ιδιαίτερης δημοφιλίας και στην ηλικιακή ομάδα 25
– 34, η οποία αναμένεται να αποτελέσει την κρίσιμη μάζα καταναλωτών στα επόμενα
χρόνια. Στην ίδια ομάδα ωστόσο είναι εξαιρετικά δημοφιλής η ανταγωνιστική επιλογή της
μπύρας τύπου craft, η οποία διατηρεί το συγκριτικό πλεονέκτημα της αισθητά χαμηλότερης
τιμής. Σε κάθε περίπτωση, τα οινικά προϊόντα μέγιστης περιεκτικότητας αλκοόλης 14%,
χωρίς πρόσθετα και μη περιέχοντα διοξείδιο του άνθρακα αποτελούν σταθερά την πιο
δημοφιλή επιλογή μεταξύ των διαφόρων τύπων οίνου για τη συνοδεία γεύματος.
Ειδικότερα, αναφορικά με τη χρωματική τους ιδιότητα, η πιο δημοφιλής ποικιλία
ερυθρού οίνου στις Η.Π.Α. είναι το “cabernet sauvignon”, ενώ η πιο δημοφιλής ποικιλία
λευκού οίνου είναι το “chardonnay”. Τη δεκαετία 2006 – 2016, ο επιτραπέζιος οίνος
γνώρισε μέσο ρυθμό ετήσιας ανάπτυξης 3,7%. Πρόσθετη δυναμική στην κατανάλωση οίνου
επέφεραν οι ισχυρισμοί υγείας (“health claims”) υπέρ της λελογισμένης κατανάλωσης
ερυθρού οίνου, καθώς και η δυναμική είσοδος στην αγορά νέων παικτών, όπως τα ερυθρά
κρασιά τύπου “malbec” και τα λευκά τύπου “moscato”. Ιδίως τα “malbec” γνώρισαν
ευρύτερη διάδοση χάρη στον ιδανικό συνδυασμό καλής ποιότητας και σχετικά χαμηλής
τιμής, δίνοντας τεράστια εξαγωγική ώθηση στις βασικές χώρες – παραγωγούς, Χιλή και
Αργεντινή. Η ίδια περίοδος χαρακτηρίστηκε από την λεγόμενη “moscato madness”, με
ραγδαία άνοδο των πωλήσεων αυτού του τύπου κρασιού, ιδίως μεταξύ των “millennials”.
Ιδαίτερο ρόλο σε αυτή την έκρηξη διαδραμάτισε η προβολή του “moscato” μέσω
διασημοτήτων της βιομηχανίας του θεάματος11. Ο συνδυασμός γλυκιάς γεύσης, χαμηλής
τιμής και χαμηλής περιεκτικότητας σε αλκοόλη συνέβαλε στην μεγαλύτερη διάδοση του
“moscato” σε νεαρότερες ηλικίες.

11

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα αναφέρεται η αναφορά του διάσημου τραγουδιστή μουσικής rap, Drake, στο
“moscato”, στο τραγούδι του 2009, “Do it now”.
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Επιδορπιακός Οίνος
Η ζήτηση για επιδορπιακό οίνο προβλέπεται να φθάσει τα 105 εκατ. γαλόνια (397,4
εκατ. λίτρα) το 2021, με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 3,1%, σύμφωνα πάντα με το Freedonia
Group. H ανωτέρω πρόβλεψη αντανακλά το διαρκές ενδιαφέρον μερίδας του καταναλωτικού
κοινού των Η.Π.Α. για γλυκά, επιδορπιακά κρασιά, παρά την υψηλότερη τιμή τους και τις
γευστικές τους ιδιαιτερότητες και παρά τον διαρκή ανταγωνισμό από επιδορπιακούς τύπους
μπύρας, με γευστικά πρόσθετα σοκολάτας ή φρούτων κ.λ.π.
Ως επιδορπιακοί οίνοι καταγράφονται αυτοί που περιέχουν ποσοστό αλκοόλης άνω
του 14%, με έντονη και πλούσια γεύση και υψηλή περιεκτικότητα σε σάκχαρα. Οι
επιδορπιακοί οίνοι παράγονται σε δύο βασικούς τύπους, ήτοι ενισχυμένοι με πρόσθετη
αλκοόλη και μη. Στην πρώτη περίπτωση χρησιμοποιούνται κυρίως brandy ή άλλα ουδέτερα
αλκοολούχα προϊόντα. Δημοφιλείς τύποι ενισχυμένου επιδορπιακού οίνου στις Η.Π.Α. είναι
οι “port”, “sherry”, “marsala” και “vermouth”. Οι πιο δημοφιλείς μη ενισχυμένοι οίνοι
είναι οι “sauterne”, “vinsanto” και “ice wine”.
Ο ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης της ζήτησης για επιδορπιακό οίνο στη δεκαετία 2006 –
2016 ήταν 3,5%. Όπως ακριβώς συνέβη και με τους επιτραπέζιους και αφρώδεις οίνους, οι
προμηθευτές επιδορπιακών οίνων ευνοήθηκαν από την ανοδική τάση κατανάλωσης κρασιών
γενικότερα και γλυκύτερων αλκοολούχων ειδικότερα. Ειδικότερα, αναφορικά με τους
επιδορπιακούς οίνους, ιδιαίτερη υπήρξε η συμβολή της λεγόμενης hipster κουλτούρας, που
οδήγησε σε επανεφεύρεση αλκοολούχων προϊόντων με ιστορική και πολιτισμική διάσταση,
όπως το “sherry”. Είναι χαρακτηριστική η αύξηση της κατανάλωσης του συγκεκριμένου
επιδορπιακού οίνου στις ηλικίες 25 – 35, η οποία συνοδεύτηκε από μια νοσταλγία των
παραδοσιακών μεθόδων ζύμωσης και παλαίωσης οινικών προϊόντων σε μικρές, boutique
μονάδες12. Στην ίδια κατεύθυνση συνέβαλε και η πρακτική πρόσμιξης των σχετικών
προϊόντων με άλλα υλικά, από καινοτόμους barmen, για τη δημιουργία ευφάνταστων
cocktails.
Αφρώδης οίνος
Η πρόβλεψη του Freedonia Group για την κατανάλωση αφρώδους οίνου στις Η.Π.Α.
αναφέρει ποσότητα 70 εκατ. γαλονιών (265 εκατ. λίτρων) το 2021, με ετήσιο ρυθμό
ανάπτυξης 4,2%. Οι προμηθευτές αφρώδους οίνου πρόκειται να ευνοηθούν τόσο από τη
γενικότερη αυξητική τάση για όλους τους τύπους κρασιών όσο και από την συνεχιζόμενη
12

Για παράδειγμα, τα πορτογαλικά κρασιά ports “Taylor Fladgate”, παραγωγής Taylor, Fladgate, & Yeatman
θεωρούνται πλέον “must” μεταξύ του συγκεκριμένου κοινού.
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εξάπλωση του αφρώδους οίνου τύπου “prosecco”. Η χρήση αφρώδους οίνου, τύπου
αυθεντικής σαμπάνιας, αποτελεί ακόμα προνόμιο των υψηλών εισοδηματικών στρωμάτων,
εξαιτίας του υψηλού κόστους των διατιθέμενων ετικετών. Η αγορά αφρώδους οίνου
παραμένει μικρή, συγκριτικά με τις άλλες δύο κατηγορίες, αλλά όχι αμελητέα. Η
κατανάλωση αφρώδους οίνου συνδυάζεται άλλωστε με τη δημιουργία ιδιαίτερα δημοφιλών
cocktails, (mimosas, bellinis κλπ), ενώ αποτελεί πάγια επιλογή σε πολλά εορταστικά
γεύματα/δείπνα στις μεγάλες γιορτές των Ευχαριστιών και των Χριστουγέννων.
Τα αφρώδη κρασιά αποκτούν τη διακριτή ιδιότητά τους, επειδή περιέχουν διοξείδιο
του άνθρακα, γεγονός που καθιστά τη γεύση τους πιο εύληπτη και ευχάριστη. Ο πιο
δημοφιλής τύπος αφρώδους οίνου είναι φυσικά η σαμπάνια (“champagne”), η οποία, ως
γνωστόν, παράγεται αποκλειστικά στην περιοχή Champagne της Γαλλίας. Ωστόσο, ο όρος
“champagne” συχνά χρησιμοποιείται ως περιγραφικός (generic) κάθε αφρώδους οίνου,
ιδιαίτερα στην αγορά των Η.Π.Α. Ορισμένοι εγχώριοι παραγωγοί εξακολουθούν να
χρησιμοποιούν τον όρο σε προϊόντα τους, προκαλώντας τις σφοδρές αντιδράσεις των
Γάλλων.
Η ζήτηση για αφρώδη οίνο γνώρισε ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 6,2% από το 2006 έως
το 2016. Πρόκειται για τον μεγαλύτερο ρυθμό ανάπτυξης, μεταξύ των τριών βασικών τύπων
οινικών προϊόντων. Ιδιαίτερη άνθηση γνωρίζουν οι πωλήσεις αφρώδους οίνου κατά τις
μεγάλες εορτές των Ευχαριστιών και των Χριστουγέννων, ενώ εξακολουθούν να θεωρούνται
ιδιαίτερα κολακευτικά δώρα φιλοφρόνησης. Η μεγάλη άνοδος των πωλήσεων κατά τη
δεκαετία 2006 – 2016 οφείλεται ωστόσο στη δυναμική είσοδο του “prosecco”, με την
σαμπάνια, την αφρώδη εκδοχή του “moscato” και την “cava” να ακολουθούν. Σε σύγκριση
με την σαμπάνια, το “prosecco” είναι πιο φρουτώδες και ασφαλώς πιο οικονομικό,
χαρακτηριστικά που έπαιξαν ρόλο στη διάδοσή του μεταξύ καταναλωτών που αναζητούν
ποιοτικές, αλλά όχι τόσο ακριβές επιλογές.
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Δ. Εξωτερικό εμπόριο

Ροές εμπορίου – εμπορικό ισοζύγιο προϊόντος
To 2016, oι εισαγωγές οίνου στις Η.Π.Α. ανήλθαν σε 320 εκατ. γαλόνια (1,24 δισ.
λίτρα), αξίας 5,7 δισ. δολ. Η.Π.Α. Το ίδιο έτος, η Γαλλία κατείχε τη μερίδα του λέοντος με
42% της αξίας στο σύνολο του εισαχθέντος οίνου, με την Ιταλία να βρίσκεται στη δεύτερη
θέση. Η κυρίαρχη θέση της Γαλλίας οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην premium εικόνα και
την υψηλότερη τιμή των γαλλικών κρασιών. Σημειώνεται επίσης η σταδιακή αύξηση της
δημοφιλίας των κρασιών προέλευσης Λατινικής Αμερικής (κυρίως Χιλή και Αργεντινή), η
οποία οφείλεται στη συντονισμένη εκστρατεία ενημέρωσης του αμερικανικού κοινού για τις
διακριτές ποικιλίες της περιοχής (π.χ. “malbec”), τις ανταγωνιστικές τους τιμές και την
«εξωτική» εικόνα που τα συνοδεύει. Η Αργεντινή κατέστη σημαντική πηγή προμήθειας
οίνου στη δεκαετία 2006 – 2016, με μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 12%.
Στον πίνακα και το γράφημα που ακολουθούν, καταγράφεται η εξέλιξη του
εμπορικού ισοζυγίου οίνου των Η.Π.Α., τη δεκαετία 2006 – 2016.
Οι αναγραφόμενες τιμές αντιστοιχούν σε εκατ. γαλόνια.

Πηγή: US International Trade Commission, US Census Bureau, The Freedonia Group

Πηγή: US International Trade Commission, US Census Bureau, The Freedonia Group
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Στον πίνακα και το γράφημα που ακολουθούν, καταγράφεται η πορεία της αξίας των
εισαγωγών οίνου στις Η.Π.Α. ανά χώρα προέλευσης, για τη δεκαετία 2006 – 2016.
Οι τιμές αντιστοιχούν σε εκατ. δολ. Η.Π.Α.

Πηγή: US International Trade Commission, US Census Bureau, The Freedonia Group

Σημειωτέον ότι το 2017 οι εισαγωγές κρασιού στις Η.Π.Α κατέρριψαν κάθε
προηγούμενο ρεκόρ, φθάνοντας σε αξία τα 6,2 δισ. δολ. Η.Π.Α.

Πηγή: US International Trade Commission, US Census Bureau, The Freedonia Group

Οι εξαγωγές κρασιών από τις Η.Π.Α. σε άλλες χώρες το 2016 ανήλθαν σε 109 εκατ.
γαλόνια (412,6 εκατ. λίτρα), αξίας 1,6 δισ. δολ. Η.Π.Α. Η συντριπτική πλειοψηφία (περίπου
το 90%) των κρασιών που εξάγονται από τις Η.Π.Α. είναι προελεύσεως Πολιτείας California.
Οι βασικοί προορισμοί των αμερικανικών κρασιών είναι ο Καναδάς και το Ηνωμένο
Βασίλειο, με την Κίνα και το Hong Kong να εκπροσωπούν σημαντικό μερίδιο. Ιδιαίτερα
στην Κίνα, το κρασί αποτελεί βασική συνοδευτική επιλογή για καταναλωτές υψηλών
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εισοδημάτων, με την κατανάλωσή του να αυξάνεται κατακόρυφα κατά την περίοδο των
σημαντικών αργιών.
Στον πίνακα και το γράφημα που ακολουθούν, καταγράφεται η πορεία της αξίας των
εξαγωγών οίνου από τις Η.Π.Α. ανά χώρα προορισμού, για τη δεκαετία 2006 – 2016.
Οι τιμές αντιστοιχούν σε εκατ. δολ. Η.Π.Α.

Πηγή: US International Trade Commission, US Census Bureau, The Freedonia Group

Πηγή: US International Trade Commission, US Census Bureau, The Freedonia Group

Το 2017 οι αμερικανικές εξαγωγές οίνου γνώρισαν πτώση της τάξεως του 7,9%, κυρίως

εξαιτίας της ισχυροποίησης του δολαρίου. Η συνολική αξία του εξαχθέντος προϊόντος
ανήλθε σε 1,53 δισ. δολ. Η.Π.Α.
Ως γενική διαπίστωση, αξίζει να καταχωρηθεί η σταθερά αυξητική τάση των
εισαγόμενων οίνων, τουλάχιστον εδώ και μια 20ετία, με αποτέλεσμα να καταλαμβάνεται όλο
και πιο μεγάλο μερίδιο αγοράς (με διακυμάνσεις βεβαίως, που οφείλονται σε πληθώρα
παραγόντων).
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Η αυξητική τάση είναι πολύ πιο ξεκάθαρη στο συσκευασμένο προϊόν έναντι του
χύμα. Οι ανησυχίες που εκφράζονται για τη μελλοντική εξέλιξη του ισοζυγίου δεν αγγίζουν
ιδιαίτερα τους εγχώριους παραγωγούς, που γνωρίζουν σταθερή ανάπτυξη και μεγάλη
εξωστρέφεια. Άλλωστε, οι Η.Π.Α παραμένουν η μεγαλύτερη αγορά οίνου σε όρους
κατανάλωσης και η γενικότερη αίσθηση αντανακλά την έκφραση «όλοι οι καλοί χωράνε».
Στην παρούσα φάση, όλες οι προβλέψεις ανεξάρτητων οίκων συγκλίνουν στο ότι η αγορά θα
συνεχίσει να μεγαλώνει για όλους. Αλλά ως πότε και με ποιους όρους για τους εγχώριους
παραγωγούς; Σε περιβάλλον χαμηλού πληθωρισμού και χαμηλών ρυθμών ανάπτυξης, κανείς
δεν μπορεί να εγγυηθεί τη βιωσιμότητα ενός μοντέλου ταυτόχρονης αύξησης του όγκου και
της τιμής του παραγόμενου προϊόντος. Ήδη οι μεγάλοι παραγωγοί διαισθάνονται την πορεία
των πραγμάτων και προχωρούν σε συμπράξεις με ξένους παραγωγούς και άλλες εταιρείες
του κλάδου ή εξαγορές.
Το μέλλον προμηνύεται ακόμα πιο ανταγωνιστικό και απαιτητικό.
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Ε. Το ελληνικό κρασί στις Η.Π.Α
Η παρουσία του ελληνικού κρασιού στις Η.Π.Α (εξέλιξη εξαγωγών)
Οι εξαγωγές ελληνικού κρασιού στις Η.Π.Α εμφανίζουν σταθερά ανοδικούς ρυθμούς
ανάπτυξης την τελευταία πενταετία. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ, η αξία των
εξαγωγών ελληνικού κρασιού ανήλθαν στα 12,4 εκατ. ευρώ το 2017, ενισχυμένη κατά 49%
σε σχέση με το 2012, ενώ, στο ίδιο διάστημα παρουσίασε αύξηση κατά 15% ο όγκος
πωλήσεων, ο οποίος έφτασε στα 2,36 εκατ. κιλά στο 2017.
Αξιοσημείωτη είναι εξάλλου η αύξηση κατά 28% της τιμής εξαγωγής σε βάθος
δεκαετίας. Το 2017 ανήλθε στα 5,3 ευρώ/κιλό έναντι 4,15 ευρώ/κιλό το 2007. Συγκριτικά με
το 2016, οι εξαγωγές του 2017 εμφανίζουν αύξηση κατά 14,7% σε αξία, κατά 5,5% σε όγκο
και κατά 8,7% στην τιμή.
Στον πίνακα που ακολουθεί (βασίζεται σε στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ και είναι προϊόν
επεξεργασίας της εφημερίδας «Ναυτεμπορική») καταγράφεται η διαχρονική εξέλιξη των
εξαγωγών ελληνικού κρασιού στις Η.Π.Α., από το 2007 έως το 2017.

Πηγή: Εφημερίδα «Ναυτεμπορική»
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Σύμφωνα με επεξεργασμένα στοιχεία της Κεντρικής Συνεταιριστικής Ένωσης
Αμπελοοινικών Προϊόντων (ΚΕΟΣΟΕ)13, η μισή αξία των εξαγωγών οίνου στις Η.Π.Α. (το
49,15% το 2017 και 49% το 2016) αντιστοιχεί σε εξαγωγές οίνων με Π.Γ.Ε., με αυξανόμενη
μάλιστα τάση (άνοδος 14,6% το 2017 σε σύγκριση με το 2016), ενώ ο όγκος τους
αντιπροσωπεύει το 48,12% (έναντι 48,88% το 2016), με επίσης αυξανόμενη τάση ως προς τη
μέση τιμή (2017: 5,42 €/κιλό – 2016: 4,19 €/κιλό).
Δεύτεροι ως προς την αξία ακολουθούν οι οίνοι Π.Ο.Π., αντιπροσωπεύοντας το
37,64% της αξίας των εξαγωγών προς Η.Π.Α. για το 2017, έναντι 37,89% του 2016, το
31,65% του όγκου (έναντι 31,53% του 2016) και με μέση τιμή 6,32€/κιλό (έναντι 5,88 €/κιλό
το 2016).
Τρίτες κατατάσσονται οι εξαγωγές «επιτραπέζιων οίνων» (χωρίς Γ.Ε. και ποικιλία),
αντιπροσωπεύοντας το 2017 το 11,44% των συνολικών εξαγωγών προς Η.Π.Α. σε αξία
(έναντι 11,76% το 2016), με μέση τιμή για την κατηγορία τους τα 3,30€/κλό, (έναντι 3,12
€/κιλό το 2016).
Οι ποικιλιακοί οίνοι δεν καταγράφουν ιδιαίτερες επιδόσεις στην αγορά αυτή ως προς
την αξία (2017: 1,78% - 2016: 1,34%), εξάγονται όμως σε ικανοποιητικές μέσες τιμές (2017:
5,19 €/κιλό – 2016: 5,37€/κιλό).
Για να έχουμε ωστόσο μια πλήρη εικόνα του αποτυπώματος των ελληνικών εξαγωγών
κρασιού στις Η.Π.Α, θα πρέπει να καταγράψουμε το ποσοστό που καταλαμβάνουν επί του
συνόλου της αξίας των εισαγόμενων στις Η.Π.Α οίνων.
Τα στοιχεία στον πίνακα που ακολουθεί παρακολουθούν την εξέλιξη της συμμετοχής
των ελληνικών οίνων στο σύνολο της αξίας του εισαγόμενου στις Η.Π.Α προϊόντος από το
2007 έως το 2017:
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

0,17%

0,16 %

0,17 %

0,18 %

0,17%

0,19%

0,17%

0,20%

0,22%

0,22%

0,23%

Τα ανωτέρω στοιχεία επαληθεύουν τα ακόλουθα δύο βασικά συμπεράσματα:
1. Τη σταδιακή αύξηση της αξίας των εξαγωγών ελληνικών οίνων τα τελευταία
χρόνια και
2. Το ελάχιστο μερίδιο αγοράς που εξακολουθούν να καταλαμβάνουν τα ελληνικά
κρασιά στις Η.Π.Α, κατά την εξεταζόμενη περίοδο 2007 – 2017, καθώς παρά τη σταθερή
αύξηση της αξίας των εξαγωγών τους σε απόλυτα μεγέθη, δεν κατορθώνουν να αυξήσουν το

13

Για περισσότερες πληροφορίες βλ. http://www.keosoe.gr/news/2695-m-.html
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μερίδιό τους (ποσοστό) επί της συνεχώς αυξανόμενης κατανάλωσης και της συνεχώς
αυξανόμενης αξίας του συνόλου των εισαγόμενων οίνων στις Η.Π.Α.
Σημειωτέον επίσης ότι τα ελληνικά κρασιά καταγράφουν αρκούντως ικανοποιητική
αναλογία τιμής ανά κιλό, ιδίως συγκριτικά με άλλους προορισμούς των ελληνικών
εξαγωγών.
Η ανωτέρω εικόνα αποδίδεται, κατ’εκτίμηση του Γραφείου μας, σε τρεις βασικούς
παράγοντες:
1) Στη διεύρυνση του δικτύου premium εστιατορίων ελληνικής κουζίνας, ιδίως στα
μεγάλα αστικά κέντρα των δύο Ακτών, όπου προσφέρονται ελληνικής προελεύσεως οίνοι, ως
ιδανική συνοδεία υψηλής γαστρονομικής ποιότητας εδεσμάτων.
2) Στην αύξηση των τουριστικών ροών από τις Η.Π.Α. στην Ελλάδα, με
δημοφιλέστερους προορισμούς τη Μύκονο και τη Σαντορίνη, το «Ασύρτικο» της οποίας
αποτελεί τον βασικό πολιορκητικό κριό διείσδυσης γηγενών ποικιλιών ελληνικής
προέλευσης στις Η.Π.Α.
3) Στη συνεχή εξοικείωση του αμερικανικού καταναλωτικού κοινού με διατροφικά
προϊόντα που φέρουν στην επιγραφή/προέλευσή τους τον όρο “Greek”, ως απόρροια της
τεράστιας επιτυχίας του “Greek yogurt” (στραγγιστό ελληνικό γιαούρτι) και
4) Στην πολύ καλή οργάνωση και το θετικό αποτύπωμα των Προγραμμάτων
προβολής – προώθησης ελληνικών οίνων που υλοποιεί αδιαλείπτως τα τελευταία χρόνια στις
Η.Π.Α. η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Αμπέλου & Οίνου (Ε.Δ.Ο.Α.Ο)
(βλ.κατωτέρω, Κεφ. Ζ – Συμπεράσματα).
Ο στόχος του ελληνικού κρασιού δεν μπορεί να είναι άλλος από την έξοδό του από
την κατηγορία “others” και την καταγραφή του σε μια αναγνωρίσιμη, διακριτή κατηγορία
“Greek wine”, σε όσο το δυνατόν περισσότερες λίστες up - scale εστιατορίων, καβών,
δημοσιεύσεων και παρουσιάσεων γίνεται. Ενώ δεν ήταν χαρακτηρισμένο αρνητικά, του
έλειπε η mainstream αναγνώριση και αποδοχή. Ήδη, οι δημοσιεύσεις για το ελληνικό κρασί
διαδέχονται η μία την άλλη14, ενώ περισσότερα από 480 εστιατόρια και 520 κάβες στην
ευρύτερη περιοχή της Νέας Υόρκης διαθέτουν στους καταλόγους τους κρασί ελληνικής

14

Ενδεικτικά είναι τα κατά καιρούς αφιερώματα του σημαντικότερου αμερικανικού εξειδικευμένου περιοδικού
“Wine Enthusiast” στο ελληνικό κρασί (Βλ. λ.χ 1.https://www.winemag.com/2017/06/12/four-greek-wines-that-willtake-you-places/ 2. https://www.winemag.com/region/greece/ 3. https://partners.winemag.com/greek-wine-101/ ,
καθώς και το πρόσφατο αφιέρωμα των “New York Times”, σε νέες ποικιλίες λευκού ελληνικού οίνου, βλ.
https://www.nytimes.com/2018/08/02/dining/drinks/greek-wine-assyrtiko.html ή στο Ασύρτικο
https://www.nytimes.com/2018/02/21/nyregion/skip-the-bordeaux-go-for-the-assyrtiko.html
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προέλευσης15. Τα βήματα που έχουν γίνει προς αυτή την κατεύθυνση είναι αξιοσημείωτα,
αλλά χρειάζεται ακόμα μεγαλύτερη προσπάθεια.
Όπως είναι κατανοητό, μια εξαντλητική καταγραφή και παράθεση των ελληνικής
προελεύσεων οίνων που πωλούνται στις Η.Π.Α θα ήταν ανέφικτη. Στον πίνακα που
ακολουθεί, παρατίθενται ενδεικτικά ορισμένα ελληνικά κρασιά που πωλούνται στην εγχώρια
αγορά, κατηγοριοποιημένα σε τέσσερις βασικές ομάδες, ανά εύρος τιμής προ φόρων (1 – 10
δολ. Η.Π.Α., 11 – 20 δολ. Η.Π.Α., 21 – 30 δολ. Η.Π.Α., 31 και άνω δολ. Η.Π.Α.). Η επιλογή
έγινε σε τυχαίο δείγμα, με βάση τα κριτήρια του γνωστού portal “Wine Searcher”16.
Εμπορική επωνυμία

Οινοποιείο

Προέλευση

Τύπος/Ποικιλία

οίνου

φόρων

Τsantali Assyrtiko

Tsantali Vineyards &

Οrganic

Wineries

Ampelos Phos

Κyklos Moschofilero

Xαλκιδική

Λευκός/Ασύρτικο

10$

Ζacharias Vineyards

Πελοπόννησος

Λευκός/Blend

10$

Κtima Voyatzis

Koζάνη

Λευκός/Μοσχοφίλε

11$

ρο

15
16

Τιμή προ

Βλ. https://www.ypaithros.gr/ellinikh-apovasi-stin-amerikaniki-oinoposia/
Για περισσότερες πληροφορίες βλ. www.wine-searcher.com
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Samos High Peaks
Muscat

Ένωση Οινικών
Συνεταιρισμών Σάμου

Σάμος

Λευκός/Muscat

14$

Ηatzimichalis
Sauvignon Blanc

Domaine Ηatzimichali

Φθιώτιδα

Λευκό/Sauvignon

15$

Kyr Yianni Estate

Κyr Yianni

Νάουσα

Eρυθρός/Blend

19$

Rossiu di MunteVlachiko

Katogi & Strofilia S.A

Διάφορες

Ερυθρός/Blend

26$

The Gift of Dionysus

Parparoussis Winery

Αχαΐα

Λευκός/Σιδερίτης

26$
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Espera Dessert

Semeli Wines

Nεμέα

Eπιδόρπιος/

28$

Gewurztraminer

Thalassitis

Gaia Wines

Σαντορίνη

Λευκός/Ασύρτικο

29$

Μelias Malagousia

Domaine Papagiannakos

Aττική

Λευκός/Μαλαγουζ

33$

ιά

Τatsis Roditis

Γουμένισσα

Ktima Tatsis

36

Λευκός/Ροδίτης

35$

Mercouri Estate Cava
Red

Mercouri Estate

Ηλεία

Ερυθός/Blend

37$

Ksera Homata

Koutsogiannopoulos Winery

Σαντορίνη

Λευκός/Ασύρτικο

43$

ΣΤ. Θεσμικό Πλαίσιο
Νομικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του κλάδου και τις εισαγωγές προϊόντων
Η παραγωγή και πώληση οίνου υπόκεινται σε εκτεταμένο κανονιστικό έλεγχο της
ειδικής υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών “Alcohol and Tobacco Tax and Trade
Bureau” (TTB), καθώς και άλλων πολιτειακών και τοπικών αρχών. Όλες αυτές οι υπηρεσίες
ρυθμίζουν τις προδιαγραφές αδειοδότησης, τις εμπορικές πρακτικές, την τιμολόγηση, τη
θεσμοθέτηση των νόμιμων δικτύων διανομής, το πλαίσιο διαμόρφωσης της ετικέτας
(“labeling”), καθώς και τους όρους νομιμότητας της διαφήμισης του προϊόντος. Επίσης, το
κρασί υπόκειται τόσο σε ομοσπονδιακή όσο και σε πολιτειακή φορολόγηση (η τελευταία
ποικίλλει από Πολιτεία σε Πολιτεία).
Κάθε Πολιτεία ελέγχει την πώληση και διανομή αλκοολούχων ποτών εντός των ορίων
της, μέσω κάποιας αρμόδιας Αρχής ελέγχου των οινοπνευματωδών, η οποία ερμηνεύει και
εφαρμόζει την ισχύουσα φορολογική και εμπορική νομοθεσία. Από την εποχή της άρσης της
ποτοαπαγόρευσης και μετά, οι περισσότερες Πολιτείες απαιτούσαν από τους παραγωγούς να
πωλούν το προϊόν τους μέσω αδειούχου διανομέα – χονδρεμπόρου, αλλά η έκταση και
αυστηρότητα των σχετικών κανόνων υπέκειντο σε επιμέρους εξειδικεύσεις και τοπικές
ιδιαιτερότητες. Σε ορισμένες Πολιτείες με αυστηρότερο πλαίσιο ελέγχου (“control states”),
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ο ρόλος του ιδιωτικού τομέα στον κλάδο διανομής/πώλησης είναι ουσιαστικά ανύπαρκτος,
αφού πρόκειται για αποκλειστικό δικαίωμα που διατηρούν αυστηρά οι πολιτειακές αρχές.
Πρόκειται όμως για εξαιρετικές περιπτώσεις, αφού οι περισσότερες Πολιτείες χορηγούν
άδειες πώλησης και διανομής σε ιδιώτες, κατόπιν απόφασης ενός ειδικού σώματος (“State
Βoard”).
Aπό το 2017 και εντεύθεν μάλιστα, οι περισσότερες Πολιτείες επιτρέπουν στα
οινοποιεία να διαθέτουν απευθείας το προϊόν τους στον τελικό καταναλωτή, εντός της ίδιας
Πολιτείας. Ωστόσο, βάσει απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου των Η.Π.Α., ήδη από το
2005, κρίθηκαν ως αντισυνταγματικοί, εξαιτίας διαμόρφωσης προτιμησιακού καθεστώτος,
πολιτειακοί νόμοι που επιτρέπουν την απευθείας πώληση από οινοποιεία σε καταναλωτές
εντός της ίδιας Πολιτείας, αλλά όχι σε καταναλωτές που διαβιούν σε άλλη Πολιτεία απ’
αυτήν στην οποία είναι εγκατεστημένο το οινοποιείο. Βάσει της ανωτέρω απόφασης,
οινοποιείο εγκατεστημένο σε Πολιτεία όπου επιτρέπεται η απευθείας διάθεση στον
καταναλωτή, δύναται πλέον να διαθέσει το προϊόν του και σε καταναλωτή που διαβιεί σε
άλλη Πολιτεία. Υπογραμμίζεται ωστόσο ότι εξακολουθούν να διατηρούνται τυπικοί
περιορισμοί, οι οποίοι σχετίζονται με την απαίτηση λήψης άδειας διανομέα από οινοποιείο
που επιθυμεί την απευθείας διάθεση του προϊόντος του στον καταναλωτή, η οποία
(απαίτηση) συνοδεύεται μάλιστα και από περιορισμούς στην ετησίως επιτρεπόμενη
ποσότητα οίνων που δύναται να αποσταλεί σε κάθε καταναλωτή17.
Ειδικότερα, αναφορικά με τις νομικές προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για
την εισαγωγή οίνου στις Η.Π.Α, επισημαίνονται τα εξής:
Η εισαγωγή οίνου στις Η.Π.Α μπορεί να γίνει είτε μέσω ήδη υπάρχοντος αδειούχου
εισαγωγέα είτε μέσω εισαγωγικής εταιρείας που μπορεί να ιδρύσει ο ενδιαφερόμενος. Και
στις δύο περιπτώσεις, ισχύουν οι προϋποθέσεις και οι περιορισμοί που επιβάλλονται από το
λεγόμενο “Three Tier System”, βάσει του οποίου ρυθμίζεται η αγορά οίνου στις Η.Π.Α. Με
βάση το ανωτέρω σύστημα, το οποίο αποτελεί καρπό και συνέπεια της ποτοαπαγόρευσης
όπως ελέχθη ανωτέρω, οι παραγωγοί μπορούν να πωλήσουν τα προϊόντα τους μόνο σε
χονδρεμπόρους/διανομείς, οι οποίοι μεταπωλούν το προϊόν σε εμπόρους λιανικής, με τους
τελευταίους να το διαθέτουν στον τελικό καταναλωτή.

17

Η ποικιλία του σχετικού πλαισίου είναι τέτοια, που άλλες Πολιτείες επιτρέπουν έως 2 συσκευασίες των 12
φιαλών ανά καταναλωτή ετησίως, ενώ άλλες έως 36 φιαλών ανά καταναλωτή ετησίως.
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Η επί τούτου ίδρυση εισαγωγικής εταιρείας δεν αποτελεί ενδεδειγμένη λύση για τον
μέσο Έλληνα παραγωγό, δεδομένου του υψηλού κόστους και των νομικών και συνοδευτικών
υπηρεσιών που απαιτούνται. Αντιθέτως, η συνεργασία με αδειούχο εισαγωγέα διευκολύνει
κατά πολύ τη διαδικασία, ενώ εξασφαλίζει άμεσα και εύκολα τη δικτύωση σε μια
πολυεπίπεδη, παγιωμένη και κατά πολύ «κλειστή» βιομηχανία, στην οποία κάθε
νεοεισερχόμενος αντιμετωπίζει αδυσώπητο ανταγωνισμό. Εξυπακούεται βεβαίως ότι το
βασικό μειονέκτημα αυτής της πρακτικής είναι η σημαντική επιβάρυνση της φιάλης με
ενδιάμεσο κόστος.
Ο εισαγωγέας πρέπει να έχει λάβει ειδική άδεια από την αρμόδια αρχή Alcohol and
Tobacco Tax and Trade Bureau (TTB), προκειμένου να διατηρεί το δικαίωμα εισαγωγής
αλκοολούχων18. Επιπροσθέτως, ο εισαγωγέας θα πρέπει, προκειμένου να εισαγάγει το προϊόν
σε μια Πολιτεία των Η.Π.Α, να πληροί τους όρους που θέτει η εκάστοτε πολιτειακή
εποπτεύουσα Αρχή19. Πέραν δε τούτου, ο εισαγωγέας θα πρέπει να τηρεί και τις
κανονιστικές διατάξεις της Ομοσπονδιακής Αρχής Τροφίμων και Φαρμάκων “Food & Drug
Administration” (F.D.A) και ειδικότερα i) την πρόβλεψη περί Προηγούμενης Ειδοποίησης
18

Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. σχετικό σύνδεσμο: https://www.ttb.gov/itd/importing_alcohol.shtml.
Ειδικότερα για το θέμα του labeling του εισαγόμενου προϊόντος, καθώς και για λοιπές λεπτομέρειες βλ.
https://www.ttb.gov/consumer/labeling_advertising.shtml
19
Βλ. εδώ για τις επιμέρους Πολιτειακές Αρχές: https://www.ttb.gov/wine/state-ABC.shtml
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(“Prior Notice”) για κάθε εμπορικό προϊόν, τρόφιμο ή ποτό που πρόκειται να εισαχθεί στη
χώρα και ii) την υποχρέωση εγγραφής του παραγωγού στο οικείο μητρώο της FDA20.
Τέλος, η δασμολογική επιβάρυνση των προϊόντων περιέχεται στο Κεφάλαιο 22 του
Καταλόγου Εναρμονισμένων Κωδικών Δασμολογικής Κλάσης (United States Harmonized
Tariff Schedule – USHTS), υπό τον τίτλο “Beverages, Spirits and Vinegar21”, ενώ θα πρέπει
να σημειωθεί ότι θα πρέπει να πληρούνται και όλες οι τελωνειακής φύσεως προϋποθέσεις για
να εισαχθεί απρόσκοπτα το προϊόν στις Η.Π.Α22.
Z. Συμπεράσματα
Προοπτικές για το ελληνικό κρασί στις Η.Π.Α
Στο κυρίως κείμενο της έρευνας αναλύσαμε εκτενώς τα μείζονος σημασίας
χαρακτηριστικά της δομής της αγοράς και των καταναλωτικών τάσεων του κλάδου του κρασιού
στις Η.Π.Α. Ως γενική διαπίστωση, η οποία ισχύει συνολικά για την αγορά των Η.Π.Α, αλλά και
ειδικότερα για το κρασί, συγκρατούμε το βασικό χαρακτηριστικό που, εν συντομία, την
διαφοροποιεί από άλλες αγορές, ήτοι το «μεγάλο μέγεθος», υπό πάσα έννοια του όρου. Μεγάλη
λόγω (α) γεωγραφικών αποστάσεων, (β) αριθμού καταναλωτών και (γ) εισοδηματικής στάθμης,
ιδίως στα μεγάλα αστικά κέντρα της Ανατολικής και Δυτικής Ακτής.
Με άλλα λόγια, πρόκειται για τη μοναδική αγορά παγκοσμίως, που διαθέτει τέτοια
σύνθεση μεγάλου πληθυσμιακού μεγέθους, διάσπαρτου σε μεγάλες γεωγραφικές
αποστάσεις, με ταυτόχρονη (πολύ) υψηλή εισοδηματική στάθμη.
Οι ελληνικές εξαγωγές κρασιού, παρά τις αντιξοότητες και μεγάλες προκλήσεις που
εμφανίζει η αγορά των Η.Π.Α., («κλειστή» διαστρωμάτωση της αγοράς σε τρία επίπεδα,
εντονότατος ανταγωνισμός, μεγάλο κόστος υλοποίησης δράσεων προβολής-προώθησης, κ.ά.)
παρουσιάζουν, όπως αναλύσαμε στο οικείο κεφάλαιο, σταθερά αυξητική τάση, με τις προοπτικές
περαιτέρω διείσδυσης τους να είναι υπαρκτές και ευνοϊκές, υπό συγκεκριμένες ωστόσο
προϋποθέσεις.
Ειδικότερα, προκειμένου να επιτευχθεί αύξηση του μεριδίου αγοράς που κατέχει το
ελληνικό κρασί, θα πρέπει καταρχήν να ληφθούν υπ’ όψιν οι εξής παράγοντες:

20

Βλ. ιστότοπο της F.D.A για περισσότερες πληροφορίες www.fda.gov και ειδικότερα
http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/ImportsExports/Importing/ucm2006837.htm για το “Prior Notice”.
21
Bλ. https://hts.usitc.gov/current και στη συνέχεια Chapter 22
22
Βλ. https://help.cbp.gov/app/answers/detail/a_id/211/~/requirements-for-importing-alcohol-for-resale
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1. Η δυσκολία να «σπάσει» η κλειστή δομή τριών επιπέδων της αμερικανικής αγοράς κρασιού,
που ωθεί τους εξαγωγείς σε αναζήτηση αδειούχου εισαγωγέα, με αποτέλεσμα να προστίθεται
κόστος στη φιάλη.
2. Το σταθερό «προγεφύρωμα» των ελληνοαμερικανικών εταιρειών εισαγωγής/διανομής
κρασιού, με μακρά και επιτυχημένη παρουσία στον χώρο, οι οποίες εισάγουν ιδιαίτερα
μεγάλο εύρος ελληνικών «ετικετών», αλλά δεν έχουν, πλην εξαιρέσων, εκτεταμένη
πρόσβαση στα mainstream δίκτυα, παραμένοντας εγκλωβισμένες στην περί την
ελληνοαμερικανική κοινότητα αγορά.
3. Ο μεγάλος αριθμός premium εστιατορίων ελληνικής κουζίνας, ιδίως στην Ανατολική Ακτή,
που μπορούν να λειτουργήσουν ως πρεσβευτές του ελληνικού οίνου σε καταναλωτές υψηλού
εισοδήματος (το μέσο κόστος ενός δείπνου κατ’ άτομο σε ένα ελληνικής κουζίνας premium
εστιατόριο στο Manhattan κυμαίνεται μεταξύ 120 και 150 δολ. Η.Π.Α.), όχι μόνο με τη
δυνατότητα επιλογής φιάλης ελληνικής προέλευσης, αλλά και μέσω της διάθεσης ελληνικής
προελεύσεως κρασιού στο ποτήρι (“by the glass”).
4. H ανάγκη συνεχούς, συνεπούς, οργανωμένης και μακρόχρονης προσέγγισης των δικτύων
διανομής/λιανικής πώλησης, με ταυτόχρονη υλοποίηση δράσεων προβολής – προώθησης,
για ικανό χρονικό διάστημα (από πέντε (5) έως δέκα (10) κατά προσέγγιση έτη, ανάλογα με
τη γεωγραφική έκταση/περιοχή που «στοχεύει» το προϊόν), γεγονός που συνεπάγεται
ασφαλώς υψηλό κόστος.
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, πεποίθησή μας είναι ότι προκειμένου να διευρυνθεί το
μερίδιο των ελληνικών κρασιών στην αμερικανική αγορά, επιβεβλημένες κρίνονται δράσεις που
θα στοχεύουν ταυτοχρόνως, με χρονική συνέπεια και εις βάθος χρόνου σε:


Πρώτον, συνεχή, επίμονη και επαναλαμβανόμενη προσέγγιση επαγγελματιών του κλάδου
στις Η.Π.Α., ήτοι εισαγωγέων, διανομέων, εκπροσώπων εστιατορίων, sommeliers, wine
enthusiasts, wine bloggers κ.λ.π.



Δεύτερον, συνεχείς, επίμονες, επαναλαμβανόμενες και στοχευμένες δράσεις προώθησης –
προβολής τους στο καταναλωτικό κοινό, προβάλλοντας τα αδιαμφισβήτητα ποιοτικά
χαρακτηριστικά τους, με σκοπό την «επιμόρφωση» του ευρύτερου αμερικανικού
καταναλωτικού κοινού, ώστε αυτό να είναι διατεθειμένο να τα επιλέξει έναντι ευρύτερα
γνωστών

και

εδραιωμένων

στην

αγορά,

καθώς

και

ενδεχομένως

φθηνότερων,

ανταγωνιστικών.
Οι δράσεις αυτές θα μπορούσαν, επί παραδείγματι, να περιλαμβάνουν εξειδικευμένες
γευσιγνωσίες, διαφημίσεις ή πληρωμένες καταχωρήσεις σε έντυπα του ειδικού τύπου, “open
house events” σε εστιατόρια ελληνικής και όχι μόνο κουζίνας, δημιουργία «ελληνικών
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ραφιών» σε επιλεγμένα μεγάλα liquor stores, πληρωμένα ταξίδια στην Ελλάδα και τα
οινοποιεία μας ανθρώπων με επιρροή στον χώρο της βιομηχανίας οίνου, υπό τον όρο
ευνοϊκών δημοσιεύσεων – αναφορών στο ελληνικό κρασί κ.λ.π.
Λαμβάνοντας όμως υπόψη το υψηλό κόστος των εν λόγω δράσεων, καθώς επίσης και
το ικανό χρονικό διάστημα για το οποίο αυτές θα πρέπει να υλοποιηθούν (όπως
προαναφέρθηκε

5

–

10

έτη),

προκειμένου

το

ελληνικό

κρασί

να

αποκτήσει

«αναγνωρισιμότητα» στον μέσο Αμερικανό καταναλωτή, εκτίμησή μας είναι ότι αυτές
μπορούν πλέον να αναληφθούν από πολύ μικρό αριθμό μεμονωμένων ελληνικών εταιρειών,
αφενός λόγω του μικρού, για τα αμερικανικά δεδομένα, μεγέθους τους, αφετέρου λόγω της
δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας στη χώρα μας.
Για τον λόγο αυτό, θεωρούμε ότι δέον είναι όπως διευρυνθεί η βέλτιστη δυνατή
αξιοποίηση σχετικών κονδυλίων προβολής – προώθησης ελληνικών κρασιών που διατίθενται
από ευρωπαϊκούς (κοινοτικούς) κυρίως πόρους/ταμεία, τα οποία θα πρέπει να διοχετευτούν
στη σύναψη συμφωνιών συνεργασίας με αμερικανικές, εγνωσμένου κύρους και
διαπιστωμένης

αποτελεσματικότητας

εταιρείες

marketing-δημοσίων

σχέσεων

που

εξειδικεύονται στο εν λόγω αντικείμενο, κατά αντίστοιχη πρακτική άλλων χωρών, όπως η
Ιταλία και η Ισπανία.
Προς την κατεύθυνση αυτή εργάζεται συστηματικά και με επιτυχία τα τελευταία
χρόνια η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Αμπέλου και Οίνου (Ε.Δ.Ο.Α.Ο), η οποία
διοργανώνει σε ετήσια βάση μεγάλη εκδήλωση προώθησης/προβολής του ελληνικού οίνου
στη Νέα Υόρκη, καθώς και μικρότερες δράσεις για συγκεκριμένα προϊόντα (λ.χ κρασιά
προελεύσεως Σαντορίνης). Η επιτυχία της ετήσιας μεγάλης εκδήλωσης που διοργανώνει η
Ε.Δ.Ο.Α.Ο, υπό τον διακριτικό τίτλο “Wines of Greece”, σε συνεργασία με σημαντική
αμερικανική εταιρεία δημοσίων σχέσεων, εξειδικευμένη στο κρασί, τεκμαίρεται από τα
ακόλουθα στοιχεία:
α) Την αθρόα προσέλευση κατά το παρελθόν έτος (2017) εκατοντάδων επισκεπτών,
οι οποίοι, σημειωτέον, κατέβαλαν διόλου ευτελές τίμημα εισόδου.
β) Την οργάνωσή της υπό τρεις διαφορετικές Ενότητες (VIPs, επαγγελματίες,
καταναλωτικό κοινό), παρέχοντας τη δυνατότητα σε άτομα διαφορετικού ενδιαφέροντος και
εισοδηματικής στάθμης να την επισκεφθούν.
γ) Τη διοργάνωσή της σε ευρύχωρους και ευρείας αναγνώρισης τοποθεσίες στο
κέντρο της Νέας Υόρκης, δίνοντας τη δυνατότητα ταχείας και ευχερούς προσέλευσης του
κοινού από διαφορετικά σημεία της πόλης.
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δ) Τη συνεργασία με εξειδικευμένη αμερικανική εταιρεία δημοσίων σχέσεων
(“Colangelo & Partners”), η οποία διατηρεί τεράστια εμπειρία στον χώρο του κρασιού και
εκτεταμένο δίκτυο επαφών.
ε) Την αξιοποίηση εγνωσμένου κύρους επαγγελματιών από τον χώρο του οίνου για τη
διαφήμιση των ελληνικών οίνων.
στ) Τη συστηματική πλέον διοργάνωσή της κάθε χρόνο, με αποτέλεσμα τη διαρκή
«επιμόρφωση» του καταναλωτικού κοινού και των ειδικών για τα ιδιαίτερα γευστικά και
ποιοτικά χαρακτηριστικά των οίνων ελληνικής προέλευσης, που τους διαχωρίζουν από
αντίστοιχα ανταγωνιστικά προϊόντα άλλων χωρών.
Προς την ίδια κατεύθυνση, ιδιαίτερα σημαντική είναι και η ανάληψη της
πρωτοβουλίας “Volcanic Wines International”, με σκοπό την προβολή και προώθηση διεθνώς,
ως μοναδικής, διακριτής, ανώτερης κατηγορίας, με ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά, των
οίνων ηφαιστειογενούς προέλευσης, με προμετωπίδα το «Ασύρτικο» Σαντορίνης και τη
δημιουργία γι’αυτά ενός νέου “brand”. Ενδεικτικό της σημασίας και της επιτυχίας της
πρωτοβουλίας, είναι ότι σ’αυτή συμμετέχουν, πέραν της χώρας μας, και οινοπαραγωγές χώρες
με ισχυρή παρουσία διεθνώς, ειδικότερα οι Η.Π.Α., η Ιταλία, η Χιλή, η Ουγγαρία και η
Πορτογαλία.
Εν κατακλείδι, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, θεωρούμε ότι η εν λόγω
εκδήλωση αποτελεί υπόδειγμα για τη μέθοδο και τη συνέπεια με την οποία η χώρα μας θα
πρέπει να επιδιώξει την προβολή – προώθηση όχι μόνο του οίνου, αλλά και κάθε ποιοτικού
ελληνικού προϊόντος το οποίο εκτιμάται ότι διαθέτει αντικειμενικές δυνατότητες περαιτέρω
διείσδυσης στην αγορά των Η.Π.Α..
Τέλος, και ως ειδική διαπίστωση αναφορικά με την ενδεδειγμένη μεθοδολογία για την
αύξηση των πωλήσεων, καταθέτουμε το συμπέρασμα που έχουμε αποκομίσει, κρίνοντας από
την έως τώρα εμπειρία μας από ελληνικά προϊόντα που έχουν ήδη καταγράψει επιτυχημένη
πορεία στην αμερικανική αγορά: Ο πλέον ενδεδειγμένος τρόπος για την τοποθέτηση ενός
επώνυμου (“branded”) ελληνικού κρασιού στο ράφι, είναι η επιτόπια παρουσία (έστω και
δια εξειδικευμένου, αποκλειστικού αντιπροσώπου - salesperson), που αποτελεί κρίσιμη
παράμετρο για την δια ζώσης συστηματική επαφή και καλλιέργεια διαπροσωπικών σχέσεων
με δυνητικούς αγοραστές και εν γένει επαγγελματίες του χώρου (μείζονος σημασίας
παράμετρος στην αγορά των Η.Π.Α.), καθώς και για την άμεση επίλυση αναφυόμενων
προβλημάτων, ενώ επιπλέον προσδίδει αίσθηση σοβαρότητας στην όλη προσπάθεια .
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Πηγές
Έρευνες αγοράς:
1.“Wineries in the US Industry Report” – IBIS World – 2018
2. “State of the Wine Industry 2018” – SVB – 2018
3. “Wine – USA” – Freedonia Focus Reports – 2017
4. “Wine & Spirits Wholesaling in the US” – IBIS World – 2018
Άρθρα/Αναφορές στο διαδίκτυο
1.http://sedimentality.com/wine-history/the-history-of-wine-in-the-united-states/
2.http://www.eurokerdos.com/sommstories
3.https://www.wine-searcher.com/m/2018/07/fire-risk-for-napa-county-vineyards
4. http://www.keosoe.gr/news/2695-m-.html
5. https://www.winemag.com/2017/06/12/four-greek-wines-that-will-take-you-places/
6. https://www.winemag.com/region/greece/
7. https://partners.winemag.com/greek-wine-101/
8. https://www.nytimes.com/2018/08/02/dining/drinks/greek-wine-assyrtiko.html
9. https://www.nytimes.com/2018/02/21/nyregion/skip-the-bordeaux-go-for-theassyrtiko.html
10. https://www.ypaithros.gr/ellinikh-apovasi-stin-amerikaniki-oinoposia/
Κυβερνητικές ιστοσελίδες:
1.https://www.ttb.gov/alcohol/craft-beverage-modernization-and-tax-reform.shtml
2. https://www.ttb.gov/itd/importing_alcohol.shtml
3. https://www.ttb.gov/consumer/labeling_advertising.shtml
4. https://www.ttb.gov/wine/state-ABC.shtml
5.http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/ImportsExports/Importing/ucm2006837.htm
6. https://hts.usitc.gov/current
7. . https://help.cbp.gov/app/answers/detail/a_id/211/~/requirements-for-importing-alcoholfor-resale
Portals/Μηχανές αναζήτησης για κρασί:
1.https://thewinegroup.com/
2. https://www.wineinstitute.org/
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Παράρτημα
Κατάλογος βασικών εισαγωγέων ελληνικού κρασιού στην ευρύτερη περιοχή Νέας Υόρκης*
Εταιρεία

Contact Person

ATHENEE
IMPORTERS &
DISTRIBUTOR
S Ltd.

Andrea Englisis
Giota Englisis

ATHENA
IMPORTING
CO., INC.

Alexis
Gropatsakis

CAVA
SPILIADIS USA
CAVA OINOS

George Spiliadis

DIONYSOS
IMPORTS

Nikolaos
Nichoritis
Ioannis Tsapos

EKLEKTIKON
WINES

Maria
Bakalopoulou

FANTIS
IMPORTS INC.

Steve Makris

HAND PICKED
SELECTIONS
INC.
HELLAS
IMPORT LTD.

Martin Von
Ellen

NESTOR
IMPORTS INC.
PANDORA
IMPORTS

Aristidis
Spiliotopoulos
Andreas
Beniopoulos

STELAR
IMPORTING
CO.
TRIREME
IMPORTS

Sam Catechis

VARELI
WINES
VOS
SELECTIONS

Taso
Frangopoulos
Victor Owen
Schwartz

WINES WE
ARE Importers
& Distributors

Jim Bantis

WODERFUL
ETHNIC

Konstantine
Drougos

Niko
Mastrogiannakis

Chris Meletiou

Δ/νση
PO Box 2039
Hempstead, NY
11551

31-36 44th Street
Astoria, NY 11103
20-29 38th Street,
Astoria, NY 11105
353 W 48th str,
NY, NY 10036
11581 Robertson
Dr, Manassas, VA
20109
353 West 48th
Street Fl 3, NY,
10036
60 Triangle Blvd.
Carlstadt, NJ
07072
226 East Lee
Street, Warrenton,
VA 20186
1906, 42 Str
Astoria, NY,
11105
225 Broadway,
#2911, NY, 10007
9 Hyde St,
Stamford, CT
06907
166-23 17th Road
Whitestone, NY
11357
13242 Fremington
Road,
Huntersville, NC
28078

Τηλ. (+1)

Φαξ (+1)

5165054800

5165054876

7182749679

7189676986

7187280022

7187280023

9174703274
7033927073

6469606900

info@cavaspiliadis.com
www.cavaspiliadis.com
nikos@cavaoinos.com
www.cavaoinos.com
yannis.tsapos@dionysosimports.com
http://dionysosimports.com
info@eklektikon.com
www.eklektikon.com

2014105100

2018429778

info@fantisfoods.com
www.fantisfoods.com

5403479400

5403490697

info@hpswine.com
www.winemerchant.net

6179269292

6179269090

n.mastorogiannakis@hellasimportltd.com
www.hellasimportltd.com

2122671133

2122672233

info@nestorimports.com
www.nestorimports.com

7187472141

7183520049

sam@stellarimorts.com
www.stellarimports.com

7048751973

7048751973

cmeletiou@triremeimports.com

2033487209

9176642601
555 8th Avenue,
#1209, New York,
NY 10018
7732 Narrows Ave
Brooklyn,
NY 11209
230 5th Avenue,
#1002, New York,
NY 10001

Ε-mail/URL
andrea@atheneeimporters.com
www.atheneeimporters.com

2129676948

taso@vareliwines.com
2129676986

7186808244

2126835021

vos@vosselections.com
www.vosselections.com
jbantis@winesweare.com

2126835024

kdrougos@wonderfulethnicinc.com

* H ανωτέρω λίστα περιέχει στοιχεία επικοινωνίας εισαγωγέων που δραστηριοποιούνται σε ευρύτερη περιοχή Ν.
Υόρκης. Για λοιπές περιοχές Η.Π.Α, παρακαλούμε απευθυνθείτε σε:
1. Γραφείο Ο.Ε.Υ Ουάσιγκτων
2217 Massachusetts Avenue NW, Washington, DC 20008
Τηλέφωνο:+1 202 939 1300
ΦΑΞ:+1 202 939 1324
Ηλ.Ταχυδρομείο: ecocom-washington@mfa.gr
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2.Γραφείο Ο.Ε.Υ Σικάγο
650 North Saint Clair Chicago, IL 60611 USA
Τηλέφωνο: +1-312 867 0464
ΦΑΞ: 312 867 3824, 312 335 3958
Ηλ.Ταχυδρομείο: ecocom-chicago@mfa.gr
3.Γραφείο Ο.Ε.Υ Αγ. Φραγκίσκου
Διεύθυνση: 2441 Gough Street
Τηλέφωνο: +1 415 775 2102
ΦΑΞ: + 1 415 776 6815
Ηλ.Ταχυδρομείο: ecocom-sanfrancisco@mfa.gr
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