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  Vinexpo-ISWR Μελέτη 2012-2016: Προς επανεκκίνηση η παγκόσμια κατανάλωση
  

Οι διοργανωτές της Vinexpo ανακοίνωσαν πρόσφατα τα αποτελέσματα μελέτης που
εκπονούν παραδοσιακά για την παγκόσμια αγορά οίνου σε μεσοπρόθεσμο επίπεδο,      

  

μαζί με την εταιρεία ISWR. Ο Robert Beynat, Διευθύνων Σύμβουλος της Vinexpo, χαιρέτισε
την ακρίβεια των προηγούμενων προβλέψεων για την παγκόσμια κατανάλωση, που έγιναν
με περιθώριο σφάλματος μικρότερο από 1%.

Πριν χρόνια περιέγραφε το πανόραμα ενός κόσμου που θα χαρακτηρίζεται από τις
αποτυχίες παραγωγής και εμπορίας της Αυστραλίας, καθώς και τις δυνατότητες ανάπτυξης
των ΗΠΑ και της Κίνας, την κατανάλωση που κινείται προς όλο και καλύτερα κρασιά πιο
ακριβά σε μέσες τιμές και τις εξαγωγές που ποικίλλουν ανάλογα με τη χώρα, την επιτυχία
των ιταλικών εξαγωγών κατά τα τελευταία χρόνια, αλλά και την καλή σχέση τιμής των
γαλλικών κρασιών, καθώς και την ένταξη των ροζέ κρασιών στην μόδα της κατανάλωσης.

Περιληπτικά η νέα μελέτη της Vinexpo προβλέπει:

  

Παραγωγή 
Η σημερινή ιεραρχία θα επηρεασθεί από τη διαθεσιμότητα γης. Η Γαλλία θα παραμείνει
πρώτη παραγωγός χώρα αλλά η Κίνα θα «ανέβει» δυο θέσεις (σήμερα όγδοη) και θα
ξεπεράσει τη Χιλή.

Κατανάλωση σε όγκο
Νέα άνοδο προβλέπει η μελέτη κατά 5,3% (έναντι προηγούμενης 2,8%)με ανακατατάξεις ως
προς τις καταναλώτριες χώρες, στις οποίες προβάδισμα θα πάρουν οι ΗΠΑ.
Ως προς την κατά κεφαλήν κατανάλωση η κατάσταση θα παραμείνει σταθερή με τη Γαλλία
πρώτη, ενώ προβλέπεται η επιβράδυνση της μείωσης της κατανάλωσης της.
Την «εκρηκτικότερη» αύξηση της κατά κεφαλήν κατανάλωσης, προβλέπεται να έχουν οι
ΗΠΑ.
Κατανάλωση σε αξία
Η στροφή προς την κατανάλωση σε premium οίνους θα συνεχισθεί (2007-2011 / +8,7% και
2012-2016 / +15,3%) με κύριες αγορές αυτές των ΗΠΑ, του Ηνωμένου Βασιλείου και της
Γαλλίας. Μεγάλο ερωτηματικό η Κίνα που μπορεί να κάνει την έκπληξη.

Εισαγωγές
Και πάλι η αγορά των ΗΠΑ θα διατηρήσει την πρώτη θέση με δεύτερο το  Ηνωμένο
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Βασίλειο.
Αύξηση προβλέπεται και για τις Κάτω Χώρες, το Βέλγιο και τη Σουηδία

Εξαγωγές
Δυναμικό πλασάρισμα της Ιταλίας σε όγκο και διατήρηση της Γαλλίας στην πρώτη θέση σε
αξία προβλέπει η μελέτη.
Σε μέσες τιμές η μελέτη προβλέπει τα κρασιά της Γαλλίας καλύτερα τοποθετημένα ($ 5,3),
της Γερμανίας ($ 2,5), των ΗΠΑ ($ 2,2), της Αυστραλίας ($ 2,1), της Αργεντινής ($ 2), της
Χιλής ($ 1,9) και της Ισπανίας ($ 1,1).
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