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În ultimii 5 ani Moldova a exportat cantităţi mari de fructe, menţinând o balanţă comercială
ascendentă. Cel mai mare volum de export din ultimii 5 ani a fost înregistrat în anul 2007 cu o valoare
totală de 92,3 milioane USD. Cel mai mic volum de export la fructe a fost sesizat în anul 2005 în
valoare totală de 60,7 milioane USD.

Balanţa comercială la legume pentru ultimii 5 ani indică un sold negativ. Moldova importă anual
cantităţi mari de legume în stare proaspătă. Cea mai mare valoare a exportului de legume a fost
înregistrată în anul 2005 (6,1 milioane USD), iar cea mai mică, în anul 2007 (2,8 milioane USD), fapt
ce datorează secetei care a afectat Moldova în acea perioadă.

În anul curent Moldova a exportat fructe şi legume în peste 35 de ţări ale lumii. Volumul total de fructe
şi legume exportate în primele 6 luni ale anului a fost de 41,2 mii tone, în valoare totală de 38,2
milioane USD.

Importul de fructe şi legume a alcătuit 66,1 mii tone, înregistrând valoarea de 35 milioane USD. Cele
mai mari ţări de export pentru Moldova rămân a fi Ucraina, Rusia, România, Belarusi şi Franţa (nuci
decojite).

Mere
Exportul de mere în prima jumătate a anului 2009 a înregistrat o creştere considerabilă de circa 6 ori
faţă de primele 6 luni ale
anului 2008.

Volumul total de mere
exportate în anul curent a fost
de 20 mii tone (în valoare de
6,5 milioane USD),
înregistrând o creştere de 6
ori faţă de perioada
precedentă. În acelaşi timp
preţul mediu a înregistrat
valoarea de 326,2 USD/t, fiind
cu 30% mai mic decât în anul
precedent. Cele mai mari
cantităţi au fost exportate în
Rusia şi Belarusi.

Cantitatea de mere importate
de Moldova în ianuarie–iunie 2009 este de 472 tone, în valoare totală de 399 mii USD şi este în
descreştere comparativ cu perioada similară a anului 2008.

Preţul mediu de import format în perioada de referinţă a fost de 846,1 USD/t, mai mare cu 7,6% decât
în anul 2008. Cele mai mari volume au fost importate din Polonia, Grecia, Olanda. Cel mai mare preţ

de import a revenit merelor
din Olanda (1373 USD/t), iar
cel mai mic celor din Grecia
(540 USD/t) şi Polonia (566
USD/t)

Balanţa comercială la mere în
perioada de referinţă a fost
ascendentă, înregistrând un
sold pozitiv în valoare de 6,1
milioane USD.
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Struguri
Exportul de struguri din Moldova în perioada ianuarie–iunie 2009 a fost în creştere considerabilă faţă
de perioada similară din
2008, depăşind cantitatea
de 2,5 ori. Volumul total
de struguri exportaţi a
alcătuit 2277 tone, în
valoare de 2 mln dolari
SUA.

Principale ţări de export
au fost Rusia (2554 tone,
în valoare de 1327 mii
USD), Belarusi (1024
tone, în valoare de 402
mii USD) şi România (649
tone, în valoare de 283
mii dolari USD). Preţul
mediu de export în
această perioadă a alcătuit 893,8 USD/t. În acelaşi interval de timp al anului precedent preţul mediu
de export a alcătuit 1794 USD/t , depăşind valoarea anului curent de 2 ori.

Importul de struguri în
perioada menţionată a
scăzut cu 20%, înregistrând
cantitatea de 320 tone, iar
valoarea totală constituind
502 mii dolari USD.
Principalele ţări de import
au fost Turcia (150 tone, în
valoare de 192,6 mii USD,
Olanda (63 tone, în valoare
de 117,4 mii USD),
Uzbechistan (22 tone, în
valoare de 29,18 mii USD).
Preţul mediu de import a
rămas la acelaşi nivel ca şi
în anul precedent. Balanţa
comercială pentru struguri a

fost ascendentă, înregistrând un sold în valoare de 1,5 milioane USD.
Nuci
Miezul de nuci şi nucile în coajă din Republica Moldova sânt exportate în peste 30 de tari
preponderent în Franţa, Grecia,
Austria, Germania, Turcia, Italia.
Ca produs de export nucile tot
mai mult sunt solicitate pe piaţa
mondiala.

În republica Moldova exportul de
nuci este organizat de mai mulţi
agenţi economici, care
colectează nucile, separă
miezul, gradează şi ambalează
produsul. Potrivit datelor
statistice pentru 6 luni 2009,
valoarea exportului de nuci
decojite (19,5 milioane USD) a
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fost de circa 32 ori mai mare decât valoarea nucilor în coajă (617 mii USD), iar cantitatea de nuci
decojite depăşeşte de 7 ori exportul nucilor în coajă. În primele 6 luni ale anului Moldova a exportat
5208 tone de nuci, ponderea cea mai mare (87%) revenind nucilor decojite. Comparativ cu Ianuarie –

iunie 2008 Moldova a
exportat o cantitate de
nuci mai mare cu 17,5%.

Nucile sunt importate de
către Moldova din mai
multe ţări, preponderent
din Franţa (1133 tone),
Irak (40 tone) Turcia ( 50
tone)). În ianuarie–iunie
2009 importul de nuci în
coajă (1350 tone) a
descrescut cu 40% , iar a
celor decojite (191 tone)
cu 80% comparativ cu
aceiaşi perioadă a anului
trecut.

Balanţa comercială pentru acest produs este ascendentă şi înregistrează un sold pozitiv în valoare de
17,2 milioane USD.
Legume
Cartofi
În perioada ianuarie-iunie 2009 Moldova exportul de cartofi a fost neînsemnat. În acelaşi timp,
Moldova continue să importe cantităţi mari de cartofi din diferite ţări. În primele 6 luni ale anului,
conform datelor statistice, importul a constituit 23,4 mii tone (în valoare de 4514 mii USD), în creştere
de 1,7 ori, comparativ cu situaţia din ianuarie–iunie 2008.

Ca şi în primele 3 luni
ale anului, cea mai
mare cantitate de
cartofi a fost importată
din Polonia (17703
tone, în valoare de
2792 mii USD) după
care urmează Belarusi
(2007 tone, în valoare
de 378 mii USD) Din
Olanda şi Italia,
preponderent au fost
importaţi cartofi pentru
seminţe (895 tone) şi
respectiv (8,1 tone) la
un preţ mediu de 658 USD/t şi respectiv 622 USD/t. Pentru următoarea perioada a anului se prevede
o scădere a cantităţii de cartofi importaţi, deoarece potrivit studiului de monitorizare a pieţelor agricole
angro efectuat săptămânal de experţii Federaţiei AGROinform, s-a constatat, că recolta la cartofi în
anul curent este bună.

Castraveţi
În primele 6 luni ale anului 2009 nu au fost înregistrate tranzacţii de export la castraveţi, Republica
Moldova în această perioadă fiind un importator net. Tot în aceiaşi perioadă (ianuarie–iunie 2008)
Moldova a exportat circa 39 tone de acest produs, încasând peste 29 mii dolari USD. În pofida
consumului intern în creştere, Moldova nu deţine capacităţi suficiente de producere a castraveţilor
extrasezon. În consecinţă, iarna târziu şi primăvara se înregistrează un deficit de acest produs şi
Moldova este nevoită să-i importe.
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Principalele ţări de import a
castraveţilor au fost Turcia, care a
livrat Moldovei produse în valoare
de 982 mii USD, România (243
mii USD) şi Siria (280 mii USD).
Totuşi  Moldova a minimalizat
importul de castraveţi comparativ
cu aceeaşi perioadă a anului 2008
cu 45%

Preţul mediu de import a fost de
673,6 USD/t. Cel mai mare preţ
de import în această perioadă a
fost atestat la castraveţii din
Turcia (705 USD/t).

Ceapă
Volumul total de ceapă exportat de Republica Moldova în primele 6 luni ale anului este în creştere de
2,8 ori şi înregistrează 338 mii tone, în valoare totală de 83 mii USD.

Cele mai mari ţări de export au
fost Estonia, unde s-a livrat
cea mai mare cantitate de
ceapă, valoarea constituind
circa 42 mii USD, Belarusi (32
mii USD) şi Lituania (8,7 mii
USD).

Importurile de ceapa in
Moldova au descrescut de
circa 3,7 comparativ cu
aceeaşi perioadă a anului
2008. Principalele surse de
import au fost China, care a
livrat producţie în valoare de
919 mii USD, Ucraina (75 mii
USD) şi Turcia (52 mii USD)

Alte ţări furnizori de ceapă
pentru Moldova sunt Olanda,
Italia, Spania. Preţul mediu de
import al cepei în perioada de
referinţă a fost de 377 USD/t,
mai mare cu 40% decât în
perioada precedentă. Cel mai
mare preţ de import a fost
înregistrat în urma
tranzacţiilor cu România (890
USD/t). Balanţa comercială
pentru acest produs, ca şi la
alte legume este negativă şi
înregistrează un deficit în
valoare de 1051 mii USD.
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Roşii
Potrivit datelor statistice de la Departamentul Vamal din Republica Moldova, în perioada ianuarie–
iunie 2009, exportul roşiilor a constituit 1350 tone, fiind în creştere de 2 ori faţă de aceiaşi perioadă a
anului 2008 (670 tone).

Circa 62% din volumul total
de roşii au fost exportate în
Rusia (838 tone, la un preţ
mediu de 730 USD/t). În
Belarusi au fost exportate
93 tone de roşii la un preţ
mediu de 404 USD/t.

Cantitatea de roşii importată
de Moldova în prima
jumătate a anului a fost
8102 tone, fiind în
descreştere de aproape 2
ori faţă de aceiaşi perioadă
a anului trecut.

Cele mai mari cantităţi de roşii
sunt livrate în Moldova de Turcia
(69%, la un preţ mediu de 605,5
USD/t), urmată de Olanda şi
România, unde exportul a fost
neînsemnat. Cel mai înalt preţ de
comercializare a fost înregistrat
pentru roşiile importate din
România (850 USD/t) Comparativ
cu primele 3 luni ale anului curent
preţurile au scăzut neesenţial.

Balanţa comercială la roşiii a
înregistrat un sold negativ în
valoare de 4,2 milioane USD.
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