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În 2022, în ciuda valului de căldură care a atins multe regiuni ale lumii, volumul producției 
globale de vin este de așteptat să fie la un nivel similar cu cel observat anul trecut. Acesta ar fi 
al patrulea an consecutiv în care nivelul producției globale poate fi considerat ușor sub medie. 

Volumul mediu de producție este așteptat în UE, cu performanțe pozitive înregistrate în 
Italia, Franța și Germania, care au compensat recoltele scăzute așteptate în Spania și Grecia, 
care au fost afectate în special de canicula din timpul verii.  

Prognozele primei recolte din SUA indică faptul că volumul producției va fi ușor mai mic 
decât în 2021.  

După cifrele record de anul trecut, podgoriile din Emisfera Sudică au produs volume medii, 
cu singura excepție a Noii Zeelande care, datorită condițiilor climatice favorabile, 
înregistrează cea mai mare producție vreodată. 

Estimarea producției în Lume 

Pe baza informațiilor culese din douăzeci și nouă de țări, care reprezintă 91% din producția 
mondială în 2021, în 2022 producția mondială de vin (cu excepția sucurilor și musturilor) este 
estimată între 257,5 și 262,3 mil hl, cu o estimare medie la 259,9 mil hl. 

Se poate lua în considerare volumul producției de vin din 2022, ușor sub media pe 20 de ani și 
acesta pare să aibă o scădere cu 1% față de 2021. Acest lucru se datorează unei estimări a 



volumului de recoltă în Europa (în ciuda secetei și valurilor de căldură în timpul primăverii și 
verii) și nivelulului mediu de producție înregistrat în emisfera sudică și în SUA.  

În ansamblu, în 2022 seceta și condiții caldurii excesive observate în diferite regiuni ale lume 
au dus la recolte timpurii și volume medii și cu toate acestea, se așteaptă o calitate generală 
bună a producției de vin. 

După cum se arată în figura 1, producția mondială de vin este stabilă la aproximativ 260 mil 
hl în ultimii patru ani consecutivi. 

Trebuie remarcat, însă, că cifrele pentru 2022 trebuie luate cu prudență, deoarece există încă 
mari țări, precum China și Rusia, pentru care informațiile nu sunt încă disponibile. De 
asemenea, volatilitatea ridicată a producției și volumele observate în ultimii ani la nivel 
regional fac exercițiul de prognoză și mai dificil. 

Figura 1. Volumul producției mondiale de vin (excluzând sucuri și musturi), 2000-2022 

 

Emisfera nordică și Uniunea Europeană 

În Uniunea Europeană (UE), o serie de vreme nefavorabilă și evenimente neașteptate - îngheț 
de primăvară, grindină, căldură în exces și secetă - au fost observate pe tot parcursul sezonului 
de vegetație 2022. 

Valurile de căldură de primăvară și vară din Europa au avut ca rezultat o coacere timpurie. La 
începutul sezonului, a existat o preocupare larg răspândită în rândul părților-cheie interesate 
ca randamentele ce erau de așteptat să fie mai mici din cauza valurilor extreme de căldură și 
lipsa precipitațiilor, resimțite în multe zone. Cu toate acestea, în final, absenţa bolilor majore 
ale strugurilor şi ploile tardive de vară au compensat, rezultând recolte mai mari decât se 
așteptau inițial în mai multe regiuni și țări. 

Rezultatul general este o recoltă timpurie și o estimare a volumul producţiei de vin de 157 mil 
hl, excluzând sucurile şi musturile. Acest volum prezintă o creștere anuală de 3,5 mil hl 
(+2%) față de 2021. Per total, estimări preliminare pentru 2022 producția de vin în țările UE 
indică o situație destul de eterogenă, din cauza condițiilor vremii diferite pe tot parcursul 
anului, suferite în diferitele regiuni viticole. 

În ciuda secetei care a lovit anumite regiuni, 2022 s-a dovedit a fi un an favorabil pentru 
producția de vin în cele mai mari două țări producătoare din UE – Italia și Franța, care 



împreună reprezintă 36% din producția de vin a Lumii și 60% din producția de vin din UE – 
în principal datorită ploilor de la sfârşitul verii.  

Italia, încă în clasament ca primul producător din Lume la 50,3 mil hl, estimează un volum în 
conformitate cu producția sa de vin din 2021. Franţa, după recolta foarte scăzută din 2021, 
caracterizată prin daune grave din cauza înghețului timpuriu din aprilie, urmat de ploile de 
vară, furtunile cu grindină și putregaiul cenușiu, este țara UE cu cea mai mare rată de creștere 
față de anul precedent, prevede un nivel de producţie de 44,2 mil hl, ceea ce reprezintă +17% 
față de 2021. Vremea uscată și caldă anul acesta a redus presiunea bolilor asupra viței de vie 
și a dus la începerea timpurie a culesului strugurilor. 

Spania va fi în 2022 al treilea producător de vin din lume, cu o producție estimată la 33,0 mil 
hl. Acest volum relativ scăzut (-6% față de 2021 și cu 12% mai mic decât media pe cinci ani) 
poate fi atribuit secetei și accesului limitat la apă în multe regiuni. 

Printre celelalte țări majore producătoare de vin din UE, performanțe pozitive față de 2021 au 
fost înregistrate în Germania (8,9 mil hl, +2% / 2021), România (4,6 mil hl, +4% / 2021), 
Bulgaria (0,9 mil hl, +5% / 021), Slovenia (0,7 mil hl, +15% / 2021) și Croația (0,6 mil hl, 
+12% / 2021). În aceste țări, seceta și căldura în fenofazele de creștere au fost benefice pentru 
podgorii, o mare parte dintre acestea au fost foarte productive, în ciuda temperaturile calde. 

Pe de altă parte, mai multe țări din UE se aşteaptă o creştere negativă faţă de 2021. De 
exemplu, Portugalia, al cincilea cel mai mare producător european, are o producție de vin 
estimată în 2022 la un volum de 6,7 mil hl (-8% / 2021). Recolta din Portugalia, ca în multe 
alte țări UE, a fost lovită de căldură excesivă în timpul verii, cuplată cu puține precipitaţii.  

Cu toate acestea, trebuie remarcat faptul că nivelul așteptat în 2022 este în concordanță cu 
media pe cinci ani a Ungariei, care are producția estimată de vin la 2,5 mil hl, un nivel cu 3% 
sub 2021 și cu 15% mai puțin decât media pe cinci ani. Tot în acest caz, temperaturile 
extreme înregistrate în primăvară și vară au dus la culesul timpuriu și o recoltă relativ mică.  

În mod similar, Austria, cu 2,3 mi hl, estimează o producție de vin cu 6% mai mică decât 
2021 și cu 8% mai mică decât media pe cinci ani.  

Una dintre țările care a fost lovită mai tare de canicula din acest sezon este cu siguranță 
Grecia, unde producția de vin așteptată în 2022 este estimată la doar 1,7 mil hl. Aceasta 
reprezintă nu doar o scădere bruscă față de anul precedent (-29%), dar și o scădere abruptă în 
comparație cu media ultimilor cinci ani.  

În cele din urmă, Cehia se așteaptă la o producție de 0,6 mil hl de vin, un nivel cu 8% mai 
mic decât în 2021, în linie cu media ei pe cinci ani. 

 

 

 



Figura 2. Producția de vin în UE27 (cu excepția sucurilor și musturilor), 2000-2022 

 

 

Emisfera sudica 

În emisfera sudică, unde se termină prelucrarea recoltelor primul trimestru al anului 2022, 
cifre preliminare despre producția de vin tind să fie mai precisă în această perioadă a anului.  

După o scădere semnificativă a producției de vin în 2020, cauzată de condiţii climatice 
nefavorabile şi o recoltă record în 2021, în 2022 producția de vin estimată pentru emisfera 
sudică este de aproximativ 55 mil hl, cu -7% față de anul precedent, dar pe deplin în 
concordanță cu media pe ultimii cinci ani. În general, în 2022 producția de vin din emisfera 
sudică este de așteptat să contribuie cu 21% în totalul mondial. 

Figura 3. Producția de vin în emisfera sudică (excluzând sucuri și musturi), 2000-2022 

 

Toate țările mari producătoare de vin din America de Sud au înregistrat o scădere a producției 
față de 2021. Chile este cel mai mare producător din emisfera sudică în 2022, producția de 
vin atingând vârful la 12,4 mil hl, beneficiind de condiții uscate și doar 7% sub producția 
excepțional de mare de anul trecut (7% peste media pe cinci ani).  

În 2022, din cauza condițiilor meteorologice variabile (îngheț extrem, precipitații abundente 
etc.), producția de vin din Argentina a scăzut cu aproximativ 1,0 mil hl, cu producția 
ajungând la 11,4 mil hl (-9% / 2021). 



Brazilia are un volum estimat de producție de vin de 3,2 mil hl în 2022. Chiar dacă aceasta 
reprezintă o scădere de 10% față de 2021, volumul așteptat pentru acest an, în ciuda 
condițiilor secetoase de primăvară și de vară, este mai mare decât media observată în ultimii 
cinci ani. 

În Africa de Sud, se estimează producția de vin în 2022 la 10,4 mil hl, ceea ce marchează o 
scădere de 4% comparativ cu 2021. Cu toate acestea, trebuie remarcat faptul că această cifră 
este perfect în concordanță cu media sa pe cinci ani. 

Australia a înregistrat cea mai mare variație negativă cu față de anul trecut în toată emisfera 
sudică. Cu 12,1 mil hl, Australia înregistrează un -18% comparativ cu 2021. Acest lucru se 
datorează temperaturilor reci de primăvară și precipitațiilor abundente din vară, combinate cu 
ajustări sezoniere realizate de vinificatori după recolta record din 2021.  

Noua Zeelandă reprezintă, încă o dată, excepția în emisfera sudică. În timp ce în 2021 Noua 
Zeelandă a fost singura țară majoră din emisfera sudică cu o recoltă de struguri de vin sub 
medie, în 2022 a înregistrat un nivel record de producție de vin, ajungând prima dată în istoria 
sa la 3,8 mil hl (+44% / 2021). Un amestec de condiţii climatice excelente şi cererea 
internaţională ridicată de vin neo zeelandez au contribuit cu siguranță la acest lucru, din punct 
de vedere istoric consemnându-se cel mai mare volum de recoltă. 

Notă: 

OIV (Organizația Internațională a Viei și Vinului) este organizația interguvernamentală de natură științifică și 
tehnică, a cărei competență este recunoscută pentru activitatea sa referitoare la vița de vie, vin, băuturi pe bază de 
vin, struguri de masă, stafide și alte produse pe bază de struguri sau vin.  

OIV are în componență 48 de state membre și are următoarele obiective: 

• să își informeze membrii cu privire la măsurile prin care preocupările producătorilor, consumatorilor și ale altor 
jucători în sectorul viticulturii și al produselor vitivinicole pot fi afectate, pozitiv sau negativ; 

• să asiste alte organizații internaționale, atât interguvernamentale, cât și neguvernamentale, în special cele care 
desfășoară activități de standardizare; 

• să contribuie la armonizarea internațională a practicilor și standardelor existente și, după caz, la pregătirea de 
noi standarde internaționale în scopul îmbunătățirii condițiilor de producție și comercializare de produse 
vitivinicole și vinicole, pentru a contribui la asigurarea că se iau în considerare interesele consumatorilor. 

* Abrevieri utilizate: mhl: milioane de hectolitri 
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