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Ηνωμένες Πολιτείες: Το ήμισυ των κρασιών που καταναλώνονται, παράγονται από ... τρεις
ομίλους!

Σύμφωνα με το τελευταίο τεύχος του Monthly Wine Business ο όμιλος E. & J. Gallo Winery
είναι, κατ 'όγκο, ο κορυφαίος πωλητής κρασιών στις Ηνωμένες Πολιτείες με 80
εκατομμύρια κιβώτια που πωλήθηκαν το 2013.

Αδιαφιλονίκητος ηγέτης στην αγορά των ΗΠΑ, η ομάδα της οικογένειας στην Καλιφόρνια
(που ιδρύθηκε από τον Ernest και τον Julio Gallo το 1933) ορίζεται ως «το μεγαλύτερο
οινοποιείο του κόσμου», με ένα μεγάλο χαρτοφυλάκιο κρασιών από όλο τον κόσμο (Gallo
Family Vineyards, Barefoot Cellars, Louis M. Martini, DaVinci, William Hill Estate ...). Στη
δεύτερη θέση στην κατάταξη αυτή βρίσκεται με 57,5 εκατ. κιβώτια, ένα άλλο με σημαντικές
δομές οινοποιείου στην Καλιφόρνια που ιδρύθηκε το 1981 το Wine Group. Η τρίτη
μεγαλύτερη παραγωγός κρασιού στον κόσμο, σύμφωνα με τους μετόχους του, το Wine
Group περιλαμβάνει τα οινοποιεία Cupcake Vineyards, Franzia, Almaden ... Κλείνοντας το
τρίο (το οποίο αντιπροσωπεύει το ήμισυ του όγκου των πωλήσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες
), η Constellation Wines διαθέτει στις Ηνωμένες Πολιτείες 50 εκατομμύρια κιβώτια. Η πρώτη
εταιρεία αλκοολούχων ποτών στις Ηνωμένες Πολιτείες, που έχει ρίζες επίσης στον
αμπελώνα της Καλιφόρνιας είναι το portfolio του Robert Mondavi, Clos du Bois, Franciscan,
Ravens Wood ...
Συνολικά, η κορυφή της κατάταξης παραμένει σταθερή από το ένα έτος στο επόμενο, για
δέκα χρόνια οι τρεις πρώτοι όμιλοι παρέμειναν αμετάβλητοι με πωλήσεις πάνω από 50
εκατομμύρια κιβώτια. Η ισχυρή παρουσία της Καλιφόρνιας στις εταιρείες (ακόμη και αν
παράγουν και κρασιά από άλλες αμπελουργικές περιοχές και χώρες) αντανακλά τη δομή
της αγοράς των ΗΠΑ. Τα κρασιά από την Καλιφόρνια αντιπροσωπεύουν το 60% των
κρασιών που καταναλώνονται στις Ηνωμένες Πολιτείες (και το 90% των εξαγωγών των
ΗΠΑ). Η τάση αυτή αναμένεται να επιδεινωθεί μετά το ρεκόρ συγκομιδής του 2012 και του
2013 (πάνω από 4 εκατομμύρια τόνοι σταφύλια συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια της
τελευταίας συγκομιδής).
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