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DEN ÖKANDE VINKULTUREN ]

Hälften av de globala inkomsterna från handel med högklas-
siga och sällsynta viner år 2011 kom vid auktioner i Hong-
kong. Vinindustrin tog överväldigande fart, och Hongkong 
överskuggade New York som globalt centrum för vinauktio-
ner. Man kunde tro att vin sedan länge varit en populär dryck 
i Hongkong, men vindrickande har etablerat sig där bara 
under senare år. Fram till för ungefär ett decennium sedan 
har druvvin bara haft en begränsad tillgänglighet på grund av 
den höga skatten på 80 procent. Höga skatter har resulterat i 
höga priser i detaljhandeln. Dessutom har vin fått status som 
dryck endast för den välbärgade eliten.
   Efter åratal av påtryckningar från handeln sänkte emellertid 
den lokala regeringen i februari 2007 vinskatten till 40 pro-
cent, och från februari 2008 har den tagits bort helt. Denna 
förändring har inte bara revolutionerat vindrickandet lokalt, 
den har även haft en stark påverkan på vinhandeln i Folkre-
publiken Kina och i hela världen.

Den förändrade vinkulturen i Hongkong 
Kinesiskt risvin har under många decennier varit en populär 
dryck i Hongkong. Vid sidan av sin funktion som alkohol-
dryck används risvinet inom den traditionella kinesiska med-
icinen, vid matlagning och vid religiösa högtider och förfä-
dersritualer. Efter Andra världskriget var Hongkong relativt 
fattigt. När fastighets-, textil- och elektronikindustrin växte 
på 1960-talet blev Hongkong rikare. Eftersom konjak är dyrt 
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och kommer från Frankrike uppfattades den länge som en 
symbol för rikedom och hög status. Under nära femtio år 
var konjak den dryck som oftast valdes för födelsedagsfester, 
bröllopsbanketter och affärsmöten.
   Även andra sorters alkoholdrycker, som importerat euro-
peiskt öl och whisky blev populära medan vin fortfarande var 
ovanligt och endast tillhandahölls av lyxrestauranger  och 
specialbutiker. Enligt chefen för en femstjärnig fransk hotell-
restaurang i Hongkong kostade en flaska vin 100 HKD (SEK 
116) att köpa från en utländsk återförsäljare, när skatten var 

80 procent, men ökade till 180 HKD (SEK 
203) sedan importskatten lagts på. Med pålägg 
sattes samma flaska upp på menyn för 800 
HKD (SEK 900); ungefär åtta gånger högre 
pris än importpriset – och detta var för ungefär 
tio år sedan.
   Situationen har nu förändrats och vin erbjuds 
till rimliga priser, men man bör ha i åtanke att 
kostnaden för högklassiga och ovanliga viner 
har ökat eftersom grossistpriset har gått upp på 
grund av hög efterfrågan.

Den växande vinkulturen
Anledningen till att vin har blivit populärt som 
dryck i Hongkong är främst att det för med 
sig intrycket av kulturell bildning, och vidare 
att konsumenten har västerländsk anstrykning 
samt ger sken av rikedom.
   Den ökade tillgängligheten på vin i Hongkong har lett till 
att konsumenterna vill lära sig mer om vindrickande, och 
att ny vinhandel skapats för att möta behovet hos dessa nya 
vinkonsumenter. 2008 var det brist på erkända vinexperter i 
Hongkong, men många lokala och internationella vinkännare 
har dykt upp på sista tiden. Kurser och vinprovningar finns 
nu i stor omfattning. Det är värt att notera att Open Univer-
sity of Hongkong (OUHK) och University of Hong Kong 
School of Professional and Continuing Education (HKU 
SPACE) har introducerat kursprogram, som utfärdar examen 
och diplom, för dem som arbetar inom områden som rela-
terar till vin och för dem som rent generellt vill lära sig mer 
om vin. Många restauranger arrangerar nu också mat- och 
vinevenemang för intresserade entusiaster.
   Nolltaxan på vin har också underlättat för den rika Hong-
kong-eliten som har samlat på vin sedan åratal. Tidigare köp-
te de vin, främst av franskt ursprung, vid utländska auktioner 
och lagrade sina vinsamlingar i Storbritannien. Vid tillfälle 
skeppades deras lager till Hongkong för privat konsumtion. 
Men sedan skatten togs bort 2008 har stora kvantiteter 
skeppats direkt till Hongkong, vanligen mellan 10-15 lådor 
åt gången. 
   Det är intressant att se hur Hongkong-borna tagit över och 
anpassat vindrickande till de egna traditionerna. Yngre per-
soner tenderar att vara mindre vidskepliga och inte ta någon 
större notis om traditionella bruk medan äldre generationer 
till exempel helst undviker vitt vin vid bröllop och födelse-
dagsfester, eftersom den vita färgen traditionellt förknippas 
med död. Å andra sidan är rött vin mycket mer utbrett, inte 
bara som en modedryck utan på grund av att färgen rött 
representerar lycka.

Ett uppsving för vin i Hongkong
Under finanskrisen 2007 minskade försäljningen av högklas-
siga och sällsynta viner på den västerländska marknaden. Den 
globala vinhandeln förblev emellertid ändå i stort opåverkad 
eftersom dess fokus flyttades till Sydostasien. Enbart skat-
tesänkningen på vin skulle inte förändrat Hongkong till det 
viktigaste handelscentret i världen vad gäller vin. Fyra statliga 
agenter har tillsammans tagit fram strategier för att främja 
vinhandeln, nämligen Hong Kong Trade and Development 
Council (HKTDC), Invest HK, den officiella ”Foreign direct 
investment”  (FDI) agency och Hong Kong Tourism Board. 
Två storskaliga vinrelaterade arrangemang har hållits varje 
år sedan 2008. The Hong Kong Wine and Dine Festival och 
The International Wine & Spirits Fair har spelat betydande 
roll för att marknadsföra och stödja vinturism, utbildning 
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och handel. Utställare från områden som associeras med vin, 
förpackning, logistik, lagring, vinutbildning och leverans har 
också deltagit. The Wine & Spirits Fair 2014 besöktes av 
ungefär 20 000 köpare från 75 regioner och länder.
   Medan vin för 1,6 miljarder HKD importerades till Hong-
kong 2007 ökades summan femfalt till 8,4 miljarder HKD 
fram till 2014. Volymen av vinimport ökades 2,5 gånger till 
53,4 miljoner liter fram till 2014. Skillnaden i proportioner 
mellan importvärdet och volymen till förhållandet 1 till 2, ger 
en bild av att Hongkong törstar efter högklassiga och säll-
synta viner, för vilka priset har ökat avsevärt de senaste åren. 
Franskt vin är det överlägset mest populära i Hongkong och 
stod 2014 för 52 procent av allt importvärde. Det som kan 
förvåna är att Storbritannien är den andra största exportören 
av vin till Hongkong med nästan 11 procent. Detta beror 
emellertid knappast på dess vinproduktion utan snarare på att 
de mest högklassiga och sällsynta vinerna säljs vid auktions-
hus i London.
   Vinförsäljare ser Hongkong som en plats för vidareförsälj-
ning, eftersom ungefär 90 procent av vinet som importerats 
till Hongkong under de första nio månaderna 2015 såldes 
vidare till Macao och Folkrepubliken Kina. 

Framtiden för vin
När druvvin blev populärt i Hongkong 2008 föredrogs 
främst franskt Bordeaux. Men efterhand som konsumenter-
na har blivit kunnigare och mer benägna att pröva nyheter, 
har de gått vidare från att ha druckit vin från ”Den gamla 
världen” som Frankrike, Tyskland och Italien till ”Den nya 
världen” som inkluderar Argentina, Australien, Chile, Nya 
Zeeland och USA. Nu kan vin lätt köpas i varuhus och när-
butiker, vilket tidigare hade varit omöjligt. Med en ökande 
medelklass i Folkrepubliken Kina och med Hongkong som 
inkörsport för Folkrepublikens vinhandel kommer vinindu-
strin fortsätta att växa i Hongkong. 
   I samband med den ökande vinhandeln, låt oss inte glömma 
att njuta i måttlighet. 
Cheers! Yum bui! Ganbei! Skål! 
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