
Comerţul extern de fructe şi legume al Moldovei, ianuarie–martie 2009

Republica Moldova a exportat în primele trei luni ale anului curent fructe şi legume în valoare de
circa 23,7 milioane dolari USD fiind în creştere cu 17,3% faţă de volumul total de export din
aceiaşi perioadă a anului precedent (20,2 milioane dolari SUA). Valoare fructelor exportate în
primele 3 luni ale anului curent a alcătuit 23,4 milioane dolari USD, din care cele mai valoroase
au fost nucile (14,5 mln USD), după care au urmat merele (5,6 mln USD) şi strugurii (2,0 mln
USD).

Valoarea legumelor exportate a atins cifra de 0,3 milioane dolari USD. În gama de legume
exportate în perioada martie-aprilie curent, cea mai mare pondere cantitativă revine
rădăcinoaselor (24%), după care urmează roşiile (22%), varza (7%).

Concomitent, în perioada de
referinţă Moldova a importat
fructe în valoare de circa 8,8
milioane USD, cea mai mare
pondere revenind fructelor
exotice. Balanţa comercială
pentru fructe în perioada de
referinţă a fost pozitivă
înregistrând valoarea de 14,6
milioane dolari USD. Valoare
legumelor importate a
înregistrat 6,4 mln dolari
USD, printre care se numără
cartofi, roşii, castraveţi, varză
şi rădăcinoase. Cele mai mari
cantităţi de legume au fost
importate din Polonia şi
Turcia. Din România Moldova
a importat legume la cel mai

înalt preţ înregistrat în perioada de menţiune. Balanţa comercială pentru legume a înregistrat un
sold negativ în valoare de 6,1 mln dolari USD

Mere
Tradiţional în prima decadă a anului Moldova exportă mere în cantităţi mari. Volumul exportat
în primul trimestru a anului curent a fost de circa 17209 tone şi a depăşit de 5,5 ori cifra anului
precedent. În acelaşi timp în anul curent preţul de export a merelor s-a micşorat cu 32,3% faţă
de anul precedent, alcătuind în mediu circa 322,5 USD/t. Soldul comercial pentru această
perioadă a fost pozitiv şi a alcătuit circa 4,0 mln dolari USD.

Cele mai mari cantităţi de
mere au fost livrate în Rusia
(13,9 mii tone), Belarusi
(2,9 mii tone) şi Ucraina
(342 tone). În perioada de
referinţă Moldova a crescut
exporturile de mere în
Rusia de 14,3 ori, în
Ucraina de 3 ori, iar
exportul în Belarusi a sporit
nesemnificativ.

Cantitatea de mere
importate de Moldova în
perioada de referinţă este de 3,5 ori mai mică comparativ anului 2008. Cele mai mari cantităţi
au fost importate din Olanda (48 tone, în valoare de 63,5 mii dolari SUA), urmată de Grecia (34
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tone, în valoare de 22 mii dolari USD), Polonia (22 tone) şi România (19 tone). Preţul mediu de
import la mere a alcătuit 1066 USD/t şi a crescut comparativ cu perioada similară a anului 2008
cu 32 %. Cel mai mare preţ de import a revenit merelor din România (1521 USD/t), iar cel mai
mic celor din Polonia (702 USD/t).
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Struguri
Exportul de struguri din Moldova în perioada ianuarie–martie 2009 a fost în creştere
considerabilă faţă de perioada similară din 2008, depăşind cantitatea de 5,2 ori. Volumul total
de struguri exportaţi a alcătuit 4203 tone, în valoare de 2,0 mln dolari SUA. Principale ţări de
export au fost Rusia (2498 tone, în valoare de 1295 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 1956 USD/t.
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Importul de struguri în
perioada menţionată a
scăzut cu 15%, înregistrând
cantitatea de 211 tone, iar
valoarea totală constituind
329 mii dolari USD.
Principalele ţări de import au
fost Turcia (110 tone, la
preţul mediu de 1399 USD/t,
Olanda (28 tone, la preţul de
1788 USD/t), Uzbekistan (22
tone, la preţul de 1318
USD/t). Preţul mediu de
import a rămas la acelaşi
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nivel ca şi în anul precedent. Soldul comercial pentru acest produs a fost pozitiv, înregistrând
valoarea de 1,6 mln dolari USD

Nuci
Moldova anual exportă nuci în cantităţi mari în peste 30 de ţări ale lumii şi comparativ cu anul
trecut în lista ţărilor de export au apărut Ungaria, Armenia, Iran. Potrivit datelor Departamentului
Vamal al Republicii Moldova, volumul total de export al nucilor în perioada ianuarie–martie 2009
a fost 3805 tone (14,6 mln dolari USD), din care 3334 tone au alcătuit nucile decojite (14,2 mln
dolari SUA). Comparativ cu perioada similară a anului precedent volumul exportului a fost în
creştere cu 32% (923 tone).

Cele mai mari ţări de
export pentru nucile
decojite sunt Franţa
(1496 tone, valoare
6,4 mln dolari USD),
Grecia (371 tone,
valoare 1,8 mln
dolari USD), Siria
(380 tone, valoare
1,0 mln dolari USD).
Preţurile variază
foarte mult în
dependenţă de ţara
de export. Cel mai

înalt preţ a fost înregistrat în urma tranzacţiilor cu Ungaria (6463 USD/t), iar cel mai mic ( 2726
USD/t) cu Siria.

Volumul total de nuci
importate de Moldova în
perioada de referinţă a
înregistrat 1073 tone, din care
cea mai mare pondere revine
nucilor în coajă 95%. Sursele
majore a importului de nuci în
coajă în perioada de referinţă
au fost Franţa, Ucraina, Irak.
Importul nucilor în coajă este
în descreştere cu 37%
comparativ cu perioada de 3
luni 2008.

Cele mai mari surse de import
pentru nucile în coajă au fost Franţa (875 tone), Ucraina (75 tone), Filipine (20 tone), iar volumul
total a alcătuit 1010 tone în valoare de 1,6 mln USD.

Sursele majore pentru nucile decojite au fost Ucraina (51 tone, în valoare de 166 mii USD),
Turcia (5 tone, în valoare de15 mii USD), Austria (5 tone, în valoare de 28 mii USD). Preţul
mediu de import în perioada de referinţă pentru nucile decojite a alcătuit 3603USD/t.

Cartofi
Producţia locală de cartofi exportaţi scade din an în an. În primele 3 luni ale anului 2009 în
Moldova în general nu au fost înregistrate exporturi ale acestui produs.

În condiţiile în care piaţa locală nu asigură necesarul de cartofi Republica Moldova se vede
nevoită să importe cartofi în cantităţi mari. Balanţa comercială pentru acest produs a fost
nefavorabilă şi a înregistrat un deficit în valoare de circa 2,0 milioane dolari SUA.
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Potrivit datelor statistice, importul de cartofi a constituit 9950 tone (în valoare de 1,9 mln USD),
fiind creştere cu mai mult de 2 ori, comparativ cu situaţia din 2008.

Cele mai mari cantităţi de cartofi
au fost importate din Polonia (7,9
mii tone, la un preţ mediu de 169
USD/t, după care urmează
Belarusi (973 tone, la un preţ
mediu de 190 USD/t). Din Olanda
şi Germania, preponderent au fost
importaţi cartofi pentru seminţe,
preţul constituind 665 şi respectiv
346 USD/t).

Castraveţi
În primele 3 luni ale anului 2009 în Republica Moldova nu au fost înregistrate tranzacţii de
export la castraveţi fiind un importator net. Tot în aceiaşi perioadă (ianuarie–martie 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 devreme se
înregistrează un deficit de acest
produs şi Moldova este nevoită
să-i importe.

Principala sursă de import a
castraveţilor, ca şi a roşiilor, este
Turcia, care a livrat Moldovei în
primele 3 luni ale anului curent

638 tone şi deţine 72% din tot volumul exportului la castraveţi (897 tone). Comparativ cu
aceeaşi perioadă a anului 2008 cantitatea importului a scăzut de 3 ori.

Ceapă
În primele luni ale anului 2009
Moldova a crescut exporturile de
ceapă de 2,3 ori comparativ cu
aceiaşi perioadă a anului
precedent. În acelaşi timp importul
a descrescut de 5,6 ori. Cu toate
acestea balanţa comercială a
tranzacţiilor de ceapă în perioada
de referinţă a indicat un sold
negativ în valoare de 380 mii
dolari USD.
În perioada Ianuarie–martie
Moldova a exportat 167 tone de ceapă. Ţările de export au fost Estonia (118 tone), Belarusi (38
tone) şi Lituania (20 tone), preţul mediu de export fiind aproape identic (200 USD/t). Cel mai
înalt preţ de export a fost înregistrat pentru tranzacţiile cu Belarusi (732 USD/t), iar cel mai mic
pentru exportul în Estonia (148 USD/t).

Moldova a importat în primele 3 luni ale anului curent circa 969 tone de ceapă în valoare de
434 mii USD. Principalele ţări furnizori de ceapă pentru Moldova au fost China şi Olanda
Polonia, de unde s-a importat circa 82% din tot volumul tranzacţiilor. Preţul mediu de import a
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fost de 448 USD/t. Cel mai mare preţ de import al cepei a fost înregistrat pentru tranzacţiile cu
China.
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Roşii
În perioada ianuarie–martie 2009 Moldova nu a înregistrat tranzacţii de export la roşii, situaţia
rămânând similară cu aceiaşi perioadă a anului precedent.

Din cauza capacităţilor slabe de
producere şi a insuficienţei unor
tehnologii performante, în
perioada extrasezon Moldova
importă roşii în cantităţi mari, în
deosebi în primele luni ale
anului. În perioada de referinţă
Moldova a importat circa 1578
tone de roşii, în valoare de 1,1
mln dolari USD. Cele mai mari
cantităţi au fost livrate de Turcia
şi Siria. Comparativ cu anul
precedent importurile s-au
micşorat de 3,4 ori.
în perioada ianuarie–martie preţul mediu de import a roşiilor a rămas aproape la acelaşi nivel
ca şi în anul precedent (686 USD/t) înregistrând o creştere nesemnificativă doar de 14%.

Varză
În primele 3 luni ale anului curent tranzacţiile de export a verzei au înregistrat cantitatea de 50
tone, în valoare de 17,0 mii USD, ţara de export fiind Rusia. În anul 2008 primele tranzacţii de

export la varză au fost
înregistrate numai în luna
aprilie.
Importul verzei în Moldova în
primele 3 luni ale anului 2009 a
alcătuit 189 tone şi comparativ
cu perioada analogică a anului
trecut a fost în descreştere de 8
ori. Cele mai mari cantităţi de
varză au fost importate din
Polonia (80 tone, la un preţ de
421  USD/t).  Pe  locul  II  s-a
plasat Turcia (70 tone, la un
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preţ de 618 USD/t). Preţul mediu de import în perioada de referinţă alcătuit 639 USD/t şi a
înregistrat o majorare cu 265% faţă de anul precedent.
Rădăcinoase
Exportul de rădăcinoase efectuat
de către Moldova în perioada de
referinţă a fost nesemnificativ.
Circa 70% din aceste produse sunt
exportate în Rusia. Comparativ cu
perioada similară a anului
precedent Moldova a micşorat
exporturile de circa 6 ori.

Moldova importă morcovi şi sfeclă
de masă, în pofida faptului că
cantităţile produse în ţară acoperă
necesităţile consumului intern.
Cele mai mari cantităţi sunt
importate în primele luni ale anului, când producţia autohtonă nu mai satisface cerinţele
consumatorului privind calitatea acesteia. Balanţa comercială pentru acest produs în primele 3
luni ale anului 2009 a fost descendentă, înregistrând un sold negativ de circa 165 mii USD.
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Volumul total al importului în perioada de referinţă a înregistrat circa 1009 tone, în valoare de
218 mii USD. Comparativ cu perioada similară a anului precedent importul s-a micşorat cu mai
mult de 8 ori.
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