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În ultimii 10 ani Moldova a exportat cantităţi mari de cereale menţinând o balanţă comercială
ascendentă. Cel mai mare volum de export din ultimii 5 ani a fost înregistrat în anul 2005 (409 mii
tone, în valoare totală de 43,1
milioane USD). Cel mai mic
volum de export a fost sesizat în
anul 2007 (92 mii tone), când
Moldova a fost afectată de
secetă. În anul curent Moldova a
exportat cereale în peste 30 de
ţări ale lumii. Comparativ cu anul
precedent în lista ţărilor de
export au apărut Arabia Saudită,
Bangladesh, Cipru, Corea de
Nord, Israel, Portugalia, Spania.

Potrivit datelor Biroului Naţional
de Statistică în primele 7 luni ale
anului curent exportul de cereale al Moldovei a constituit circa 370 mii tone, iar valoarea totală 46,9
milioane USD. Cele mai mari ţări de export pentru cereale au fost Elveţia, Germania, Marea Britanie,
Ungaria, România, căror le-a revenit peste 70 la sută din volumul total de exporturi.
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Comparativ cu perioada similară a anului 2008 exportul a fost în creştere considerabilă, înregistrând o
cantitate mai mare de 9 ori. Preţul mediu de export în perioada de referinţă a fost 127 USD/t, fiind mai
mic cu 57% comparativ cu cel înregistrat în anul precedent.

În perioada de referinţă Moldova a importat circa 7,8 mii tone de cereale, în valoare de 6,1 milioane
dolari USD. În 7 luni 2008 importul de cereale în Moldova a constituit 57,3 mii tone, însumând
valoarea totală de 21 milioane
dolari SUA.

Cele mai mari cantităţi în
perioada ianuarie–iulie 2009
au fost livrare de către Rusia
(2,6 mii tone), Ucraina (1,2 mii
tone), Vietnam (1,2 mii tone).

Balanţa import-export la
cereale pentru 7 luni 2009
este ascendentă şi
înregistrează un sold pozitiv în
valoare de 40,7 milioane USD.

În aceeaşi perioadă a anului
precedent importul de cereale
al Moldovei a depăşit exportul

Import-export de cereale, mii tone

67

8

182

409

358

268

5038
15 18

92

257

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

2004 2005 2006 2007 2008 7 luni 2009

Import
Export

Import de cereale, tone

0
5000

10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000

2008

2009

2008 11562 37008 115 54 487

2009 2574 1198 1194 644 163

Rusia Ucraina Vietnam România Ungaria



Comerţul extern de cereale al Moldovei, ianuarie-iulie 2009

3

cu 15,4 mii tone şi a înregistrat un sold negativ în valoare de 8,4 milioane dolari SUA.

Moldova a exportat în primele 7 luni 2009 o cantitate de 26,8 mii tone de grâu în valoare de 29,9
milioane USD, din care 423 tone de grâu dur. Cele mai mari ţări de export au fost Germania, Elveţia
şi Marea Britanie însumând mai mult de 50% din volumul total de export.

Comparativ cu primul trimestru al anului în listă au mai apărut aşa ţări de export cum ar fi Turcia,
Israel, Porto Rico, Olanda.

Preţul mediu de export a înregistrat 112 USD/t. Cel mai mare preţ a fost înregistrat pentru exportul în
Cipru (130 USD/t), iar cel mai mic în Coreea (69,9 USD/t).

În aceeaşi perioadă
a anului trecut
exporturile de grâu
ale Moldovei au
constituit 691 tone,
unica ţară de export
fiind Polonia. Preţul
de comercializare a
fost de 220 USD/t şi
a înregistrat o
valoare mai mare
de 2 ori decât în
anul curent.

Cantitatea de grâu importată de Moldova în perioada de referinţă a înregistrat 668 tone în valoare de
69 mii USD, din care 191
tone de grâu dur. Circa 89
% din volumul total de
import revine României.
În aceeaşi perioadă a
anului trecut Republica
Moldova a importat 14,5
mii tone de grâu în valoare
totală de 5,9 milioane
USD. Preţul mediu a
alcătuit 412 USD/t. Cel
mai înalt preţ a fost 425
USD/t pentru producţia din
Kazahstan, iar cel mai mic
preţ 295 USD/t pentru cea
din Ucraina.

Balanţa comercială la grâu în perioada de referinţă indică un sold pozitiv în valoare de 29,8 milioane
USD.

Anual Moldova exportă orz
în cantităţi mari. În
perioada de referinţă
exporturile au însumat
43,8 mii tone în valoare
totală de 5,44 milioane
USD. Cele mai mari ţări de
export pentru Republica
Moldova în perioada de 7
luni 2009 au fost Grecia
(valoarea exportului 1655
mii USD), Ungaria

Export de grâu, tone

0

20000

40000

60000

2008

2009

2008 0 0 0 0 0 0 0 691

2009 51559 46479 44449 13157 11740 9574 7960 1990

Germania Elveţia Marea
Britanie

Ucraina Ungaria Panama România Polonia

Import de grâu, tone

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

2008

2009

2008 11094 3046 342 0 0

2009 0 0 0 404 73

Rusia Kazahstan Ucraina România Alte ţări

Export de orz, tone

0

5000

10000

15000

20000

2008

2009

2008 0 936 0 4748 17796 4795

2009 10269 7777 6996 7341 3490 2272

Grecia Ungar ia Por tugal ia Germania Elveţia Ucraina



Comerţul extern de cereale al Moldovei, ianuarie-iulie 2009

4

(valoarea exportului 699 mii USD), Portugalia (valoarea exportului 524 mii USD), Germania (valoarea
exportului 854 mii USD). Preţul mediu de export a fost 124,1 USD/t. Cel mai înalt preţ a fost
înregistrat pentru tranzacţiile de export cu Elveţia (185,5 USD/t).

Comparativ cu aceiaşi perioadă a anului precedent volumul total de export a fost în creştere cu
13,7%, pe când valoarea acestuia a înregistrat o descreştere cu 36%, dat fiind faptul că preţul mediu
de export în anul precedent a fost aproape de 2 ori mai mare.

Cantităţile de orz importate de către Moldova în primele 7 luni ale anului 2009 au fost nesemnificative
(136 tone în valoare de 25 mii USD). Din volumul total al importului de orz 55 % revine Cehiei şi 45 %
Ucrainei. În aceeaşi perioadă a anului 2008 au fost importate doar 5 tone de orz.

Balanţa comercială a fost ascendentă şi a înregistrat un sold pozitiv în valoare de 5,4 milioane USD.

Tradiţional Moldova
exportă cantităţi mari de
porumb, inclusiv porumb
pentru seminţe. Cel mai
mare volum de export din
ultimii 5 ani  a fost
înregistrat în anul 2005
(195 mii tone, în valoare
de 13 milioane USD). În
primele 7 luni ale anului
curent Moldova a exportat
58,1 mii tone de porumb,
din care 3,2 mii tone
porumb pentru seminţe.
Valoarea totală a
porumbului de export a

însumat 11,6 milioane dolari SUA. Cele mai mari ţări de export sunt România (2,1 mln. USD), Ungaria
(1,4 mln. USD), Iordania (1,3 mln. USD ), Elveţia (1,5 mln. USD). Preţul mediu de comercializare a
porumbului a înregistrat 199,5 USD/t.

Atât volumul total de export, cât şi valoarea acestuia au întrecut enorm cifra din perioada similară a
anului precedent. Aşa dar, în 7 luni 2008 Moldova a exportat doar porumb la seminţe, înregistrând
volumul de 2,6 mii tone (4,1 milioane USD) la un preţ mediu de 1550 USD/t. Circa 98% din volumul
total de export a revenit Belarusiei.

Potrivit datelor Biroului Naţional
de Statistică în perioada de
referinţă Moldova a importat 582
tone de porumb, din care 359
tone porumb pentru seminţe. În
aceeaşi perioadă a anului
precedent au fost importate circa
38,7 mii tone de porumb (12,4 mil
USD.

Preţul mediu de import format în
perioada de 7 luni, curent a
înregistrat 1799 USD/t, în unele
cazuri (pentru porumbul la
seminţe) a depăşit cifra de 4000
USD/t. Cele mai mari ţări de
import au fost Ungaria (464 mii
USD), Ucraina (83 mii USD) şi Franţa (137 mii USD).

Balanţa comercială la porumb în primele 7 luni ale anului curent a fost ascendentă, înregistrând un
sold pozitiv în valoare de 10,5 milioane USD.
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