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Potrivit datelor statistice, cele mai mari cantităţi de fructe şi legume în stare proaspătă sunt exportate
de către Republica Moldova în a II jumătate a anului, preponderent în perioada august-noiembrie,
când predomină producţia din câmp neprotejat. Cele mai mari ţări de export sunt ţările CSI (Rusia,
Ucraina, Belarusi), precum şi alte ţări ca Turcia, China, Franţa.

Ca şi în anii precedenţi, balanţa comercială pentru 9 luni curent, indică un sold pozitiv pentru fructe
(36,4 milioane USD) şi sold negativ pentru legume (15,5 milioane USD).

Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent, exportul la fructe a înregistrat o creştere în
valoare totală de circa 14,7 milioane USD (46 mii tone). În aceeaşi perioadă se înregistrează o
creştere şi la importul de fructe cu 7,7 milioane USD (5,2 mii tone).

Complet diferit arată imaginea exportului de legume, care înregistrează o descreştere a volumului
total cu 2,1 mii tone (530 mii USD). Importul la fel este în descreştere cu 21,7 mii tone (7,3 milioane
USD).

Comparativ cu 9 luni 2008 preţurile medii de export pentru legume au crescut cu aproximativ 7 %, iar
cele de import cu 2%. Pentru fructe preţurile medii de export înregistrează o scădere, excepţie făcând
strugurii, pentru care preţul mediu a crescut cu 20%. Preţurile medii de import înregistrează de
asemenea o scădere, excepţie în gama de produse analizate fac doar nucile în coajă, pentru care
preţul a crescut cu 500 USD/tona.

Fructe
Mere
Exportul de mere al Republicii Moldova pentru perioada de 9 luni 2009 Moldova a avut loc
preponderent în ţările CSI (Rusia, Belarusi, Kazahstan, Ucraina). Cea mai mare cantitate a fost
exportată în Rusia, care deţine circa 90 % în exportul total din această perioadă.

Cantitatea totală de mere
exportată în perioada de
referinţă a alcătuit circa 61 mii
tone şi se cifrează cu valoarea
de 18,6 milioane USD.
Comparativ cu aceeaşi
perioadă 2008 exportul de mere
înregistrează o creştere dublă,
atât cantitativ cât şi valoric. Cel
mai înalt preţ mediu de export a
fost înregistrat în urma
tranzacţiilor cu Belarusi (400
USD/tona).

Importul de mere, în perioada
de referinţă, înregistrează o
descreştere cu 50 %
comparativ cu 9 luni 2008. Volumul total exportat a alcătuit 717 tone, cifrându-se cu 554 mii USD.
Cele mai mari ţări de import au fost Grecia, Polonia, Olanda şi Rusia.

Balanţa comercială pentru mere
în perioada de referinţă a fost
ascendentă, înregistrând un
sold pozitiv în valoare de circa
18 milioane USD. În 9 luni 2008
balanţa comercială pentru mere
s-a cifrat cu 10 milioane USD.
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Struguri
Ca şi în prima jumătate a anului exportul de struguri în perioada de referinţă a fost în creştere
considerabilă faţă de perioada similară din 2008, depăşind cantitatea de 2 ori. Volumul total de
struguri exportaţi a alcătuit 13,6 mii tone, în valoare de 6 milioane dolari SUA.

Principale ţări de export au fost
Rusia (8108 tone, cifrându-se
cu 3,8 milioane USD), Belarusi
(4490 tone, în valoare de 1,8
milioane USD). Exportul în
aceste ţări alcătuieşte 92% din
volumul total de export al
strugurilor.

Cel mai înalt preţ de export a
fost înregistrat în urma
tranzacţiilor cu Estonia (756
USD/t). Preţul mediu de export
în perioada de referinţă a
alcătuit 438 USD/t.

În acelaşi timp şi importul de
struguri înregistrează o creştere
de 2,5 ori mai mare faţă de 2008.
Este impresionant faptul, că
importul de struguri s-a
intensificat anume în ultimele trei
luni a perioadei de referinţă, când
în Moldova are loc recoltarea în
masă a acestui produs. Cele mai
mari ţări de import a strugurilor
pentru Moldova au fost Turcia,
Olanda, Grecia. Preţul mediu de
import al strugurilor a fost 1197

USD/t, înregistrând o valoare de 2 ori mai mare decât la preţul mediu de export.

Balanţa comercială pentru struguri înregistrează un sold pozitiv de circa 4,8 milioane USD. În aceeaşi
perioadă a anului 2008 balanţa comercială a fost de asemenea ascendentă , înregistrând un sold de
circa 1,7 milioane USD.

Nuci
Exportul de nuci pentru Republica Moldova are o importanţă majoră şi în lista produselor de export
deţine o nişă stabilă.

Potrivit Serviciului Vamal al
Republicii Moldova, în
perioada de 9 luni 2009
exportul de nuci a însumat
circa 21 milioane USD,
volumul de export fiind de
5497 tone, din care 4755
tone nuci decojite. Miezul de
nuci şi nucile în coajă din
Republica Moldova sânt
exportate în peste 30 de tari
preponderent în Franţa,
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Grecia, Austria, Germania, Turcia, Italia. Circa 50 % din exportul de nuci decojite aparţine Franţei. Din
volumul total de exporturi nucile în coajă deţin doar 15%.

Comparativ cu perioada identică
a anului 2008, se înregistrează o
creştere a volumului de export cu
7,7 %, pe când valoarea acestuia
este în descreştere cu 24%,
datorită micşorării preţurilor cu
aproximativ 27%.

Nucile sunt importate de către
Moldova din mai multe ţări ale
lumii, dar Franţa este ţara de
bază pentru importul de nuci în
coajă.

Nuci decojite au fost importate
din Ucraina (119 tone), Turcia
(30 tone), Germania (24 tone) şi

Austria (5 tone). Comparativ ci perioada identică a anului 2008 se înregistrează o micşorare a
exportului cu 30%.

Balanţa comercială pentru acest produs este ascendentă şi înregistrează un sold pozitiv în valoare de
17,7 milioane USD, fiind în descreştere faţă de 9 luni 2008 cu 28%.
Legume
Cartofi
Moldova nu a exportat cartofi în perioada de 9 luni 2009, dar continue să importe cantităţi mari de
acest produs din diferite ţări.

În perioada ianuarie – august 2009, potrivit datelor statistice, importul a constituit 26,8 mii tone (în
valoare totală de 5,2 milioane USD), în creştere cu 1,5 ori comparativ cu situaţia din perioada similară
2008. Preţul mediu la care au fost importaţi cartofii în această perioadă de către Republica Moldova a
constituit 195 USD/t, rămânând la
acelaşi nivel cu cel din 2008.

Cele mai mari cantităţi de cartofi
au fost importate din Polonia
(20379 tone) la un preţ mediu de
160 USD/t, după care urmează
Belarusi (2007 tone) la un preţ
mediu de188 USD/t. Din Olanda,
Italia şi România au fost importaţi
preponderent cartofii pentru
seminţe.

Potrivit studiilor elaborate de
experţii AGROinform, în
următoarea perioada a anului
cantităţile de cartofi importaţi se
vor menţine la un nivel stabil,
deoarece din comentariile
producătorilor reiese, că recolta din anul curent este medie şi nu va îndestula deplin cererea pieţei
interne.

Castraveţi
Exportul de castraveţi al R Moldova rămâne a fi nesemnificativ. În perioada de 9 luni ale anului curent
suma exportului a înregistrat 170 dolari SUA.
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Moldova a importat castraveţi din mai multe ţări în volum total de 2239 tone, valoare totală
înregistrată fiind 1,5 milioane USD. Ca şi în perioada precedentă, principala sursă de import a
castraveţilor a fost Turcia, care a livrat Moldovei o cantitate de circa 1391 tone, ce a alcătuit 92% din
tot volumul exportului de castraveţi.

Castraveţii au mai fost importaţi şi
din Siria (400 tone, la un preţ mediu
de 674 USD/t), România (444 tone
la preţul mediu de 548 USD/t) şi în
cantităţi mici din Ucraina.

Comparativ cu aceeaşi perioadă a
anului 2008 cantitatea importului s-
a micşorat cu 57%, dar preţurile au
crescut cu 7%.

Balanţa comercială pentru acest
produs a fost descendentă
înregistrând un sold negativ în
valoare de 673 mii USD.

Ceapă
Volumul total de ceapă exportat de Republica Moldova s-a dublat comparativ cu 9 luni ale anului
precedent şi a alcătuit 442 tone în valoare de 103 mii dolari SUA. Cea mai mare ţară de export a fost
Estonia, unde s-a comercializat
circa 84% din volumul total de
export al cepei.

În 9 luni 2009 importul a
descrescut de 2,3 ori comparativ
cu aceeaşi perioadă a anului
precedent.

Volumul total de import a alcătuit
5,2 mii tone, iar valoarea acestuia
2,1 milioane USD. Comparativ cu
perioada identică 2008 preţul de
import a crescut cu 71%.

Cele mai mari ţări de import au fost
China, valoarea tranzacţiilor
cifrându-se cu 1,9 milioane USD,
Ucraina (93 mii USD) şi Turcia (52
mii USD). Alte ţări furnizori de
ceapă pentru Moldova în perioada
de referinţă au fost Spania,
Olanda, Polonia.

Preţul mediu de import a alcătuit
circa 411 USD/t. Cel mai mare preţ
a fost înregistrat pentru ceapa din
Italia (1173 USD/t), care a fost de
2 ori mai mare decât preţul mediu.

Balanţa comercială pentru acest
produs, ca şi la alte legume este negativă şi înregistrează un deficit în valoare de 2028 mii USD. În 9
luni 2008 deficitul balanţei a alcătuit 2908 mii USD.
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Tomate
Conform datelor furnizate de Departamentul Vamal din Republica Moldova, în perioada ianuarie -
septembrie 2009, volumul total de exporturi de roşii a înregistrat o creştere de 34% comparativ cu
perioada identică a anului precedent şi a constituit circa 6,1 mii tone, în valoare totală de 2,3 milioane
USD.

Ca şi în 9 luni 2008 unicele ţări de export la
roşii pentru Republica Moldova au fost
Belarusi, unde au fost livrate 4194 tone, la
un preţ mediu de 335 USD/t şi Rusia cu
1908 tone, la preţul de 485 USD/t. Din lista
ţărilor de export au dispărut aşa ţări ca
România, fapt ce se datorează cerinţelor noi
înaintate privind calitatea produselor şi
Ucraina, care la moment dispune de
capacităţi mari de producere chiar şi extra
sezon.

Importul de roşii de către Moldova este în
descreştere cu 48% comparativ cu anul
trecut şi înregistrând 8,1 mii tone, în valoare totală de 4,9 milioane USD. Atât debuşeele en-gros cât
şi supermarketele din Moldova preponderent importă roşiile direct, iar motivele principale pentru
volumul mare de import se datorează faptului, că producţia locală nu poate acoperi cererea din afara
sezonului, iar preţurile pentru roşiile importate sunt competitive pe piaţa locală.

Sursele majore pentru roşiile de
import sunt Turcia (3,4 milioane
USD), Siria (1,5 milioane USD),
precum şi aşa ţări ca România
Olanda, Spania, Italia, de unde au
loc livrările extra sezon.

În perioada de referinţă balanţa
comercială pentru roşii a fost
descendentă, volumul total de
export fiind depăşit de 2 ori de
către cel de import, iar deficitul
comercial a înregistrat suma de 2,7
milioane USD.

Varză
Exportul de varză al Moldovei este neînsemnat şi în ultimii ani este în descreştere. Dacă în 2005 au
fost exportate 1500 tone de acest produs, în anul curent doar 230 tone. Comparativ cu perioada
identică a anului 2008 volumul de export a fost în descreştere de 5,6 ori, doar preţurile au rămas la
acelaşi nivel, înregistrând preţul mediu de circa 237 USD/t. Ţările de export au fost Rusia (180 tone)
şi Belarusi (50 tone).

Moldova importă varză ani
la rând în cantităţi mari,
cifra de import întrecând de
câteva ori pe cea de
export. În perioada de 9
luni 2009 volumul
importului de varză s-a
cifrat cu 2146 tone, iar
valoarea totală de 519 mii
USD. Comparativ cu anul
precedent volumul de
import s-a micşorat de 2
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ori, dat fiind faptul, că în Moldova suprafeţele însămânţate cu varză în anul curent au fost pe măsura
cererii şi producătorii autohtoni deţin cantităţi mari de acest produs.

Balanţa comercială în perioada de referinţă a fost descendentă, înregistrând un sold negativ în
valoare de 465 mii USD.
Rădăcinoase
Potrivit datelor Seviciului Vamal din Republica Moldova, în perioada de referinţă volumul total al
exporturilor de rădăcinoase a înregistrat cifra de 266 tone, în valoare de 105 mii USD. Comparativ cu
perioada identică din anul 2008 volumul de export s-a micşorat de 6 ori, iar valoarea acestuia de 2 ori.
Preţul mediu de export a crescut de 1,5 ori, înregistrând 397 USD/t. Principalele ţări de export au fost
Rusia (185 tone) şi Belarusi (81tone).

În perioada de 9 luni importul de
rădăcinoase de asemenea
înregistrează o descreştere
considerabilă. Volumul total de
import a înregistrat 4,4 mii tone
şi  s-a  cifrat  cu  911  mii  USD.  În
perioada identică a anului 2008
importul a înregistrat 15,8 mii
tone, în valoare totală de 2,5
milioane USD. Cele mai mari
ţări de import pentru
rădăcinoase au fost Polonia
1890 tone (in valoare de 362 mii
USD) , Belarusi 980 tone (174

mii USD), Ucraina 914 tone (151 mii USD).
Balanţa comercială pentru această categorie de produse (morcovi şi sfecla de masă) înregistrează un
sold negativ în valoare totală de 806 mii USD.

Vinete şi ardei dulci
Comerţul exterior al Moldovei de vinete şi ardei dulci este neînsemnat. Se exportă cantităţi mici şi
doar în perioada de sezon, deoarece Moldova nu dispune de capacităţi de producere a acestor
produse extra sezon.

În 9 luni 2009 s-a exportat o
cantitatea de 110 tone de
ardei dulci, ţările de export au
fost Rusia (106 tone) şi
Belarusi (4 tone). Valoarea
totală a exportului a constituit
145 mii USD. Unica ţară de
export pentru vinete a fost
Belarusi (0,5 tone).

Importul de vinete şi ardei are
loc preponderent în perioada
extra sezon. În perioada de
referinţă a fost importat un
volum total de 875 tone ardei
dulci, în valoare de 1,1
milioane USD şi 115 tone de
vinete, în valoare totală de 114 mii USD. Cele mai mari ţări de import pentru vinete au fost Turcia (81
mii USD) şi Siria (9 mii USD). Ţările de import pentru ardeii dulci au fost Turcia (445 mii USD), Olanda
(455 mii USD) şi Ucraina (41 mii USD). Alte ţări de import au fost România, Spania, Polonia, Italia,
Macedonia, Siria.
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Comparativ cu perioada identică 2008 importurile de ardei au crescut de 2 ori. Balanţa comercială
pentru ardei şi vinete înregistrează un sold negativ în valoare de 973 mii USD şi respectiv 113 mii
USD.
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