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Abstract. The European Union occupies the first place on the world 
market of wines. Even the European Union has an overproduction, the imports 
doubled in the last 5 years, reaching up to 5 – 7 millions hl yearly. 

In this context, the United States of America, Chile, Argentina, South 
Africa and Australia have developped aggressive marketing strategies for 
promoting at competitive prices  the wines on the European Union market. 

 
Uniunea Europeană se află pe poziţia de lider pe piaţa mondială a vinului, 

caracterizându-se prin supraproducţie. Cu toate acestea, importurile comunitare în 
ultimii cinci ani s-au dublat ajungând la 5-7 mil.hl. anual. 

În acest context, Statele Unite ale Americii, Chile, Argentina, Africa de 
Sud şi Australia au dezvoltat strategii agresive de marketing, pentru promovarea 
vinurilor pe Piaţa Uniunii Europene la preţuri competitive. 
 

MATERIAL ŞI METODĂ 
 

 Studiul vizează cele mai semnificative aspecte privind piaţa vinului la nivel 
mondial, cât şi în cadrul Uniunii Europene. O pondere însemnată se referă la prezenţa 
României pe piaţa vinului, atât la nivel mondial, dar, mai ales în cadrul pieţei Uniunii 
Europene, în contextul integrării  ţării noastre în U.E. începând cu 1 ianuarie 2007. 
 Sunt abordate mai multe aspecte (producţie, ofertă, consum, preţuri, import, 
export, distribuţie, previziuni), care sunt prezentate fie global, fie în cadrul pieţei unor 
state din Europa sau din alte zone ale lumii. 
 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 
 

Uniunea Europeană se află pe poziţia de lider pe piaţa mondială a 
vinului. Astfel, U.E. deţine 65 % în producere, 57 % în consum şi 70 % în 
exportul global al vinului. În majoritatea statelor  membre ale Uniunii Europene 
vinul are o contribuţie considerabilă în valoarea produsului agricol finit. Spre 
exemplu, în Spania, Austria, Italia, Franţa şi Portugalia, vinul participă cu 5,4 - 
16,8 % din produsul agricol.  

Piaţa vinului din Uniunea Europeană se caracterizează printr-o 
supraproducţie. Cu toate acestea, importurile comunitare din ultimii cinci ani s-au 
dublat, ajungând la 5 -7 mil. hl. anual.  
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Piaţa vinului în S.U.A. este o piaţă tânară, unde majoritatea persoanelor,  
sub influenţa tradiţiilor din lumea veche, trec de la consumul de bere la cel de vin.  

Vinurile americane au devenit prea scumpe pentru unii consumatori 
autohtoni, de aceea, pentru a vinde vinul este necesar de a şti cum lucrează 
diferite elemente ale lanţului producător-cumpărător şi anume: care sunt 
comisioanele importatorilor, brokerilor, angrosiştilor şi detailiştilor, legile 
federale, cele locale şi impozitele în fiecare stat.  

La nivel mondial, Canada este un producător relativ mic de struguri 
pentru prelucrarea industrială. Industria vinicolă canadiană depune eforturi 
enorme de a-şi câştiga reputaţia printre consumatorii locali, răspândind în presă 
informaţia privind premiile obţinute la competiţiile internaţionale de către Alianţa 
producătorilor de vinuri de calitate din Ontario şi British Columbia, cu toate că 
aceste vinuri reprezintă o pondere foarte mică din piaţa Canadei.  

Începând cu anul 1996, Canada a introdus un sistem de protecţie a 
denumirilor locale la vinuri, în opinia publicului aflându-se patru denumiri de 
vinuri : Fraser Valley, Similkameen Valley, Vancouver Island şi Okanagan 
Valley. 

Piaţa vinului din Japonia asigură circa 35 % din cererea anuală de 
consum la vin. Aproape 75 % din vinul importat în Japonia este îmbuteliat. De 
regulă, vinurile locale se cupajeaza cu vinurile ieftine importate,  permiţându-le 
producătorilor să marcheze vinul ca "Fabricat în Japonia".  

În China, oferta de vin şi mai ales de vin roşu sec nu acoperă cererea 
anuală de vin, datorită producţiei reduse de struguri. Totuşi, producţia anuală de 
vin realizată în China a marcat o creştere semnificativă : de la 180 mii tone, la 560 
mii tone, deficitul anual fiind de 140-150 mii tone. Cele mai importante mărci 
locale de vinuri sunt : Marele Zid, Dinastia, Pecetea Dragonului, Lihua, Tonghua 
şi Zhangyu.  

Piaţa vinului din Singapore a cunoscut o dezvoltare datorită creşterii  
consumului de vinuri în rândurile localnicilor, politicii de stimulare a consumului 
de vinuri în mass media, creşterii influenţei culturii europene prin intermediul 
studenţilor care au studiat în Europa, a numărului supermarket-urilor care duc o 
politică de promovare a vinurilor. Cu toate acestea, unii consumatori preferă 
vinuri din regiuni şi ţări vinicole mai tinere (Australia, California, Africa de Sud 
şi Chile),  care au reputaţia de a fi mai ieftine faţă de vinurile franţuzeşti.  

În Coreea, piaţa vinului este dominată de vinurile importate, cel mai 
mare exportator către Coreea  fiind  Uniunea Europeana (în special Franţa), care 
deţine aproximativ 80 % din cota de piaţă, SUA  - 10 % etc. Preţurile vinurilor  în 
Coreea sunt destul de mari, datorită taxelor de import ridicate şi a costurilor mari 
de distribuţie.  

Piaţa  vinului din Israel este dominată de o singură vinărie, Carmel 
Oriental, care controlează 85 % din totalul vânzărilor. În ciuda taxelor vamale 
ridicate, Israelul a importat cantităţi din ce în ce mai mari de vinuri de calitate 
medie şi superioară din Australia, Africa de Sud, Chile şi Europa. În ultima vreme 
şi-au făcut apariţia pe piaţă vinuri koser din Italia şi Franţa. 



 133

În anul 2005, producţia de vin a Australiei a crescut cu 7 % faţă de anul 
2004, ajungând la la 18,4 mil.hl., fapt ce a determinat  menţinerea stocurilor la 
nivelul ultimilor ani, când s-au stabilizat la circa 20 % din producţia autohtonă.  

Consumul de vin scade în Europa, iar concurenţa ţărilor din “noua lume“ 
viticolă (California, Chile, Argentina, Africa de Sud şi Australia) devine acerbă. 
Legislaţia privind denumirile de origine controlată, cotele de producţie şi 
procedeele admise pentru producerea vinului  sunt unele dintre reglementările 
impuse viticultorilor europeni. Vinul a devenit pentru americani şi britanici, dar şi 
pentru tot mai mulţi asiatici, un produs cu un mesaj clar şi simplu, neîncărcat de 
tradiţii străine. Aşa se explică faptul că, vinurile australiene au început să 
concureze vânzările producătorilor italieni pe piaţa americană.  

În viitor, francezii şi italienii vor consuma tot mai puţin vin, în timp ce, 
britanicii şi americanii vor prefera tot mai mult vinurile neeuropene.  

Preţurile de pe piaţa  mondială a vinului scad ca urmare a supra-
producţiei, iar veniturile nu mai acoperă investiţiile enorme în tehnologie şi 
marketing. În plus, pe piaţă, o pondere însemnată o au vânzările directe, realizate 
de producători, direct de la exploataţiile viticole, către consumatori, datorită 
preţurilor de vânzare foarte atractive şi a faptului că este foarte răspândită ideea că 
« vinul cumpărat direct de la producător este un vin mai natural şi mai 
autentic ». 

 România, se înscrie între primele şase ţări europene  cu o piaţă a vinului 
atractivă, care poate constitui una din principalele surse de export ale agriculturii, 
în  condiţiile  în  care va spori potenţialul de producţie al plantaţiilor viticole, 
calitatea vinurilor şi tehnicile de promovare.  

Spre exemplu, în anul 2001, exportul de vin românesc a ajuns la 39,5 
mii tone, în creştere faţă de anul 2000, când s-au exportat 25,4 mii tone. Germania 
continuă să reprezinte principala piaţă de export a vinului românesc, deţinând 
circa 44 % din cota de piaţă a anului 2001. Alături de Germania, exporturile de 
vinuri s-au îndreaptat spre Marea Britanie, Rusia, Japonia, S.U.A. etc. (tab. 1). 

 
Tabelul 1  

Evoluţia exportului de vin românesc în perioada 2000 – 2002 
 

2000 2001 2002 
Ţara tone $/kg Ţara tone $/kg Ţara tone $/kg 

Germania 15.051 0.53 Germania 17.382 0.50 Germania 15236 0.49 
Marea Britanie 2.257 1.29 Marea Britanie 1.427 1.18 Marea Britanie 21811 0.3 
SUA 594 1.51 Rep. Moldova 5.030. 0.28 Rep. Moldova 1123 1.36 
Federaţia Rusă 1.792 0.46 Rep. Cehă 2.409 0.38 Rep. Cehă 585 1.75 
Danemarca 616 0.94 Japonia 1.532 0.57 Japonia 3518 0.25 
Japonia 864 0.64 S.U.A. 539 1.63 S.U.A. 882 0.9 
Israel 590 0.92 Franţa 2.232 0.28 Franţa 700 1.05 
Suedia 597 0.82 Israel 595 0.96 Israel 2327 0.17 
Altele 2.990 1.00 Altele 8.325 0.48 Altele 4271 0.85 

TOTAL 25.351 0.70 TOTAL 39.472 0.50 TOTAL 50453 0.46 
         Sursa :Organizaţia  Naţională Interprofesională Viti-vinicolă, 2003 
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Gradul de concentrare a exporturilor de vinuri româneşti pe diverse 
pieţe este destul de ridicat, astfel că, primele opt ţări importatoare de vin din 
România, deţineau circa  80 % din totalul exporturilor anului 2001. 

Balanţa comercială a import-exportului de vin  realizată de România 
în perioada 2000-2003  a fost pozitivă, România menţinându-se în grupa ţărilor 
net exportatoare (tab.2). 

Tabelul 2 
Comerţul exterior de vin realizat de România în perioada 2000-2003 

Specificare U.M. 2000 2001 2002 2003 Media 

EXPORT VIN 
mii hl
mii $ 
$/hl 

253,5 
17737,4

70,0 

394,7 
19670,0 

49,8 

504,5 
23045,1 

45,7 

411,4 
25100,0 

61,0 

391,0 
21388,1 

54,7 

IMPORT VIN 
mii hl
mii $ 
$/hl 

13,1 
1250,1 
95,4 

7,4 
1337 
193,8 

8,3 
1762,2 
225,9 

8,9 
1790,2 
201,1 

9,4 
1534,9 
163,3 

Sold balanţă comecială mii $ + 16483,3 + 18333,0 + 21282,9 + 24898,9 +19853,2 

Sursa :Organizaţia  Naţională Interprofesională Viti-vinicolă, 2003 
Pe piaţa mondială a vinului pot fi definite câteva fluxuri importante ale 

circulaţiei vinurilor : Europa de Vest - America de Nord şi interiorul Uniunii 
Europene; Europa de Vest - Asia de Sud-Est; Australia, Noua Zeelanda – 
S.U.A., Canada;  Africa de Sud – S.U.A., Canada şi Chile, Argentina – 
S.U.A., Canada. 

În perioada 2007-2014, oferta şi cererea de consum la vinurile 
româneşti vor marca o creştere însemnată  (tab. 3).                                        

Tabelul  3 
Balanţa producţiei de vin realizat în România în anul 2002 şi previziunile  pentru 

perioada 2007-2014 
Anii  

Prognoză SPECIFICARE 
 

UM Realizat 
2002 2007 2010 2014 

OFERTĂ VIN - TOTAL, din care: mii hl 6060 6813 7230 11000 
Suprafaţa pe rod cu soiuri 
nobile 

mii ha 104.8 111.1 120.0 200.0 

Producţia medie la hectar de 
struguri de vin din soiuri nobile 

kg/ha 4600 6110 6300 6500 

Producţia totală de struguri de 
vin din soiuri nobile 

mii t 552 680 756 1300 

Producţia totală de vin din soiuri 
nobile 

mii hl 3107 4080 5670 9750 

Producţia totală  de vin hibrid mii hl 2278 1800 1000 500 
Import vin mii hl 50 150 210 250 
CONSUM VIN -TOTAL, din care : mii hl 5277 6463 7250 10170 
Consum vin pe persoană l/an 22.2 26.8 30 38 
Creşterea consumului anual %/an - 4.1 2.9 5.3 
Consum şi procesare mii hl 4773 5763 6450 8340 
Exoport vin mii hl 504.0 700.0 800.0 1000.0 
STOC FINAL mii hl 783 350 20 830 
  
  
 Sursa :Organizaţia  Naţională Interprofesională Viti-vinicolă, 2003                 
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De asemenea, în anul 2014, consumul de vin nobil va spori de peste 
3 ori, comparativ cu consumul de vin hibrid, care se va reduce de 4,5 ori 
faţă de realizările din anul 2002 (tab. 4).        

Strategia dezvoltării durabile a viticulturii prevede o schimbare 
de fond în structura soiurilor româneşti, atât ca direcţie de producţie, cât şi 
ca noi soiuri introduse în cultură. În acest scop, în anul 2014, va trebui să scadă 
cu  13 % ponderea soiurilor pentru vinuri albe, concomitent cu creşterea ponderii 
soiurilor pentru vinuri roşii, cu  12,1 % şi a celor aromate, cu  9 %. 

        Tabelul 4 
Prognoza consumului uman de vin realizat în România în anul 2002 şi previziunile 

pentru  perioada 2007-2014 
 

Specificare U.M. 2002 2007 2010 2014 
Consum vin HPD mii hl 1830 1450 800 400 

Vin procesat HPD mii hl 524 350 200 100 
Consum de vin HPD pe locuitor  l/an 10.9 8.4 4.7 2.5 
Consum vin nobil mii hl 2419 3963 5450 7670 
Consum de vin nobil pe locuitor  l/an 11.2 18.4 25.3 35.5 

   Sursa :Organizaţia  Naţională Interprofesională Viti-vinicolă, 2003 
 

Schimbările survenite în direcţiile de producţie, vor trebui să ducă la 
creşterea ponderii soiurilor cu valoare oenologică ridicată şi autohtone, specifice 
(tab. 5).                                                 

Tabelul 5 
Structura soiurilor de viţă de vie realizată în România în  anul 2002 şi previziunile 

pentru anul 2014 
 
Pondere din suprafaţă - % 

2014 - Previziuni Direcţia de producţie 2002 
Realizat Total DOC + IGP Masă 

Soiuri pentru vinuri albe 70,0 55,6 47,1 52,9 

Soiuri pentru vinuri roşii 22,9 35,4 66,8 32,2 
Soiuri pentru vinuri aromate 7,1 9,0 100,0 - 

TOTAL 100,0 100,0 58,8 41,2 
            Sursa :Organizaţia  Naţională Interprofesională Viti-vinicolă, 2003 
 

La nivelul anului 2014, în România, se prognozează o producţie totală  de 
vin nobil de cca. 10 mil. hl, pe trei direcţii de producţie şi anume : 

- vinuri albe      - 5.600 mii hl; 
- vinuri roşii      - 3.600 mii hl; 
- vinuri aromate  -    800 mii hl. 

Pentru soiurile nobile de struguri pentru vinuri roşii şi rosé, plantaţiile noi 
vor depăşi 40.000 hectare, din care cea mai mare pondere o vor deţine soiurile 
Cabernet Sauvignon, Fetească neagră, Busuioacă de Bohotin, Pinot noir, ş.a.  
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Adaptarea viticulturii şi vinificaţiei la piaţa autohtonă, europeană şi 
internaţională a vinului, va conduce la îmbunătăţirea calităţii vinului şi a 
produselor pe bază de vin, la rentabilizarea plantaţiilor viticole şi obţinerea de 
preţuri comparabile cu competitorii externi. 
 

CONCLUZII 
 

1. Piaţa mondială a vinului este dominată de U.E., caracterizată prin supra-
producţie şi primul exportator. 

2. Ţările  din Uniunea Europeană cu cea mai mare ofertă de vin sunt : 
Franţa, Italia, Spania, Germania şi Portugalia.  

3. Concurenţa pe piaţa mondială a vinului a devenit acerbă, mai ales prin 
pătrunderea  pe piaţa europeană a vinurilor din California, Chile, 
Argentina, Africa de Sud, Australia etc. 

4. România ocupă o cotă importantă pe piaţa externă a vinului, producând 
2,9 % din producţia totală de vin a Europei şi plasându-se pe locul al 
şaselea în Europa, după Franţa, Italia, Spania, Germania şi Portugalia.  

5. La orizontul anului 2014, oferta de vin a României va spori de 1,8 ori, 
exportul se va dubla, iar consumul mediu anual de vin pe locuitor va 
ajunge la 38 litri, faţă de 22,2 litri, în prezent. 

6. Structura ofertei totale de vin se va modifica esenţial, astfel că, în anul 
2014, vinurile albe vor reprezenta 55,6 %, cele roşii – 35,4 % iar vinurile 
aromate – 9,0 %. 
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