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Ως Πίνακας Αποδεκτών

ΘΕΜΑ: Η αγορά κρασιού στις ΗΠΑ και οι προοπτικές των ελληνικών εξαγωγών

Σας υποβάλλουµε έρευνα της αγοράς κρασιού στις ΗΠΑ που συνέταξε το
Γραφείο µας και παρακαλούµε να ενηµερώσετε τα ενδιαφερόµενα µέλη σας σχετικά
µε τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται για την τοποθέτηση των προϊόντων τους στην
εν λόγω αγορά.
Σύµφωνα µε τα στοιχεία της, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η πορεία στην
αγορά κρασιού χωρών όπως η Χιλή, η Αργεντινή, η Νότιος Αφρική αλλά και η Νέα
Ζηλανδία, οι οποίες µε γνώµονα την ικανοποίηση των προϋποθέσεων που
υπαγορεύουν οι συντελεστές της αµερικανικής αγοράς κατόρθωσαν να αποσπάσουν
αξιοζήλευτα σε ορισµένες περιπτώσεις ποσοστά (Χιλή), επισκιάζοντας ακόµα και
παραδοσιακές δυνάµεις του χώρου (Ισπανία).
Με βάση την προσέγγιση των καταναλωτικών προτιµήσεων που επιχειρεί η
έρευνα προκύπτει η αναγκαιότητα προβολής του πλούτου και των ιδιοτήτων των
ελληνικών ποικιλιών σε µια εποχή που η τάση του καταναλωτή και των
επαγγελµατιών είναι σε αναζήτηση ξεχωριστών και διαφορετικών προϊόντων.
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Η αναφορά που γίνεται επίσης στα ειδικότερα προβλήµατα που προέκυψαν
από την κρίση στις ΗΠΑ αναδεικνύει, µε εµφατικό τρόπο την αναγκαιότητα της
ασφάλισης των εξαγωγικών πιστώσεων (ΟΑΕΠ), η οποία µέσω της διαδικασίας
διερεύνησης διευκρινίζει και την πιστοληπτική ικανότητα του αντισυµβαλλοµένου µε
την ελληνική επιχείρηση και θέτει την προϋπόθεση για ασφαλή επιχειρηµατική
συνεργασία.
Στα συµπεράσµατα της έρευνας προσεγγίζονται, ανάµεσα στα άλλα, οι
προϋποθέσεις που θέτουν οι συντελεστές της αγοράς, που λειτουργούν ως κίνητρα
και διαχέονται µεταξύ τους, για να καταλήξουν προς όφελος του καταναλωτή και στα
δύο τµήµατα της αγοράς (λιανική - εστιατόρια). Τονίζουµε ιδιαιτέρως, την αναφορά
στην αναγκαιότητα, κυρίως θεσµικής προβολής, η οποία πρέπει να θεωρηθεί ως
αποφασιστικό µέτρο συµβολής στη πορεία του προϊόντος, εξισορροπώντας
ταυτόχρονα και το µείγµα των υποχρεώσεων.
Καταληκτικά παρακαλούµε να ενηµερώσετε επίσης τα ενδιαφερόµενα µέλη
σας, ότι το Γραφείο µας έχοντας εξασφαλίσει πρόσβαση σε ορισµένα στοιχεία
βάσεων δεδοµένων, επεξεργάζεται και σε σύντοµο χρονικό διάστηµα θα είναι σε
θέση να διαθέσει σε αυτά, κατάσταση αµερικανών εισαγωγέων, χονδρεµπόρων και
διανοµέων κρασιού από τις σηµαντικότερες αγορές-Πολιτείες των ΗΠΑ. Στα στοιχεία
αυτά περιλαµβάνονται πληροφορίες όπως αριθµός εργαζοµένων, ύψος ετησίων
φορτίων, χώρες εισαγωγής, λιµάνια εκτελωνισµού, ετήσιος κύκλος εργασιών, εύρος
και είδος δραστηριότητος, στοιχεία επικοινωνίας κ.α. Επίσης στη διάθεση των µελών
σας θέτουµε τη δεδοµένη συνδροµή του Γραφείου µας σε κάθε τους ενέργεια, που
αποσκοπεί στην επιτυχή είσοδο και παραµονή στην αγορά κρασιού των περιοχών
αρµοδιότητος του Γραφείου µας, αλλά και σε συνεργασία µε τα λοιπά Γραφεία ΟΕΥ
και σε όλες τις ΗΠΑ. Τέλος ενηµερώνουµε ότι η µελέτη βρίσκεται ανηρτηµένη στην
ιστοσελίδα Agora (http://agora.mfa.gr/), στον ιστοχώρο του Γραφείου µας.

Συν. Α. Συγκεντρωτικοί πίνακες στατιστικών στοιχείων (4)
Β. Πίνακες στατιστικών στοιχείων από International Trade Administration (9)
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΚΟΙΝ: Α. -

Διπλ. Γραφ. ΥΦΥΠΕΞ κ. Σπ. Κουβέλη

-

Γραφείο Γεν. Γραµµατέα ΔΟΣ & ΑΣ

-

Γραφείο κ. Β΄ Γεν. Δ/ντού

-

Β1, Β4,Β8 Δ/νση

-

Πρεσβεία Ουάσιγκτων

-

Γραφεία ΟΕΥ Ουάσιγκτων, Νέας Υόρκης, Αγίου Φραγκίσκου

Β. -

Υπ. Οικονοµικών / Γενική Δ/νση ΔΟΣ
(fax. 210 - 3286404)

-

ΕΟΕΕ (fax. 210-9969100)

-

ΟΑΕΠ (fax. 210-3244074)

Γ. -

Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων
Δ/νση Οίνων & Αλκοολούχων Ποτών
(fax. 210-5238337)

-

ΕΔΟΑΟ – Εθνική Διεπαγγελµατική Οργάνωση Οίνου & Αµπέλου
(fax. 210-3226057)

Δ.

Ε.Δ. :

-

Κεντρική Ένωση Επιµελητηρίων Ελλάδος (fax. 210-3622320)

-

ΠΣΕ (fax. 210-5242568)

-

ΣΕΒΕ (fax. 2310-543232)

-

ΣΕΚ (fax. 2810-343459)

-

Γραφείο Γενικού Προξένου
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