
 

2012. Majorarea importului se explică prin faptul că sectorul zootehnic a suferit de pe urma secetelor din 
ultimii ani şi mulţi fermieri au fost nevoiţi să sacrifice o parte din şeptelul de animale şi păsări. 
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Abstract: In the Republic of Moldova the production of apples has a special place, ensuring the economic 
growth of the country and the incomes of the population from the rural sector. The predominant channel in the 
Moldovan apple sector involves the production of apples in a traditional orchard, exported by the grower or trader 
to different market channels through truck markets and only a little quantity of apples are produced in modern, 
intensive orchards which are sold through soffisticated market channels. In this scientific research is analyzed the 
situation of the apple producing sector, the competitiveness of apples producing enterprises using the value 
channel, the major problems the enterprises are facing regarding the apple marketplace. 
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INTRODUCERE 
Producţia de mere în Republica Moldova este o tradiţie de secole, fiind crescute cca 20 de soiuri de 

mere, suprafaţa totală a livezilor în Republica Moldova atingînd cca 70 de mii de ha, iar producţia de 
mere estimîndu-se la cca 400 mii tone anual. 

Conform estimărilor FAO, merele sunt al treilea produs cu valoare înaltă din sectorul agrar după valoarea 
încasărilor, fiind depăşite de struguri (de vin şi de masă) şi de laptele de vacă. Majoritatea producţiei de mere 
în stare proaspătă din Republica Moldova este destinată exportului (cca 50%) , fiind urmată de producţia de 
mere destinată industriei procesatoare (cca 26%) şi merele comercializate pe piaţa locală (cca 24%). 

Obiectivul de bază al cercetării ştiinţifice constă în analiza competitivităţii întreprinderilor agricole cu producţie 
de mere din Republica Moldova prin prisma lanţului valoric, evidenţierea constrîngerilor producătorilor de mere şi 
reliefarea avantajelor producerii de mere în livezi intensive şi super intensive faţă de livezile tradiţionale. 

MATERIAL ŞI METOD Ă 
În cercetarea ştiinţifică au fost utilizate datele de la Biroul Naţional de Statistică al Republicii 

Moldova, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare a Republicii Moldova, şi alte surse economice. 
În calitate de metode de cercetare se utilizează: analiza şi sinteza, inducţia, deducţia, metoda comparativă, 
analiza logică, metoda grafică. 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 
Începînd cu anii ’90  ai secolului trecut s-a evidenţiat o diminuare a suprafeţelor livezilor de la 251 mii 

ha în 1993 pînă la doar 116 mii ha în 2013. Producţia globală de fructe din RM, de asemenea, a înregistrat 
o descreştere semnificativă, în 1999 constituind o producţie de cca 136,3 mii tone, ce a determinat o criză 
profundă în sectorul horticol. Practic nu se înfiinţau plantaţii noi (fig. 1).  Însă odată cu finisarea reformei 
agrare, în general şi a celei funciare, în particular, care s-au soldat cu dezvoltarea proprietăţii private, 
suprafaţa plantaţiilor pomicole noi a înregistrat o evoluţie ascendentă. Astfel, dacă în anul 2002 existau 
mai puţin de 1000 ha de plantaţii noi, către anul 2012 acest indicator depăşeşte 4000 ha [3]  
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Fig.1. Raportul dintre produc ţia globală ş i suprafaţa plantaţiilor pomicole
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Sursa: elaborat de autor în baza datelor [4] 

Analizînd dinamica suprafeţei totale cultivate cu mere se atestă că în perioada 2003-2013 aceasta s-a 
diminuat de la 70,3 mii ha în anul 2003 la 64 mii ha în anul 2013 (fig. 2). 
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Fig. 2. Dinamica volumului producţiei şi suprafeţei totale cultivate cu mere în anii 2003-2013 
Sursa: elaborat de autor în baza datelor [5] 

Actualmente Republica Moldova produce cca 350 mii tone de mere, dintre care 180 mii tone sau 51% 
sunt destinate exportului, după care urmează industria de procesare – 90 mii tone sau 26% si respectiv 
piaţa locală consumă cca 80 mii tone de mere sau 23%. 

Competitivitatea sectorului de producele al merelor poate fi evaluată utilizînd modelul lanţului valoric, 
care se defineşte ca „totalitatea activităţilor care sunt necesare pentru a aduce un produs de la faza sa 
conceptuală la faza finală de folosire.” Aceasta include designul, producţia, marketingul, distribuţia şi 
suportul de a duce produsul spre consumatorul final.  

Întreprinderile specializate în producţia de mere pot fi divizate în două mari grupe: întreprinderi de 
subzistenţă şi semisubzistenţă şi întreprinderi comerciale (fig. 3). 

Întreprinderile de subzistenţă produc îndeosebi pentru nevoi familiare şi comercializează producţia 
direct la consumatori dacă este înregistrat surplus pe piaţă. O parte din producţia de mere este prelucrată 
în condiţii casnice şi comercializată direct la consumatori. În cazul întreprinderilor comerciale, lanţul 
valoric este mai sofisticat, fiind compus din mai multe inele. 
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Fig. 3. Analiza lanţului valoric al întreprinderilor agricole din sectorul comercial şi sectorul 
de subzistenţă 

Sursa: elaborat de autor 

Lanţul valoric al merelor este compus din următoarele elemente (fig. 4): 
• Producerea 
• Recoltarea 
• Ambalarea din cîmp 
• Păstrarea 
• Sortarea şi ambalarea 
• Distribuirea 
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Fig. 4. Lanţul valoric al merelor în stare proaspătă 

Sursa: elaborat de autor  

Pînă nu demult, comercializarea merelor se efectuează predominant din cîmp, direct camioanelor care 
au destinaţie finală Federaţia Rusă şi doar o mică cantitate de mere se păstrează în camere frigorifice şi 
apoi se comercializează la preţuri mai ridicate. Desigur după embargoul impus de Federaţia Rusă mulţi 
dintre producătorii agricoli vor depune toate eforturile în vederea cuceririi de noi pieţe de desfacere, 
pentru a preveni situaţiile neplăcute legate de comercializarea merelor din anul 2014. 

Însă din analiza valorii adăugate obţinute de producătorii agricoli de mere ce comercializează mere 
direct din cîmp camioanelor şi mere comercializate din camere frigorifice se relevă că marja profitului 
obţinută de producătorul de fructe ce comercializează direct din cîmp este de 0,10 USD/kg, pe cînd marja 
producătorului ce utilizează camere frigorifice este de 0,4 USD/kg. Avantajul camerelor frigorifice este că 
în primul rînd asigură producătorului un profit mai mare pe de o parte, iar pe de altă parte acesta nu este 
forţat de a realiza marfa direct din cîmp la preţuri mai mici [1]. 

În vederea sporirii competitivităţii livezilor de mere o importanţă deosebită este promovarea fondării 
livezilor super-intensive, care deşi necesită investiţii ini ţiale mai mari faţă de livezile tradiţionale şi 
intensive, vor asigura producătorul de mere cu un profit mai înalt. 

Din datele din tabelul 1 putem conchide că cel mai multe investiţii necesită livezile bazate pe 
tehnologii super-intensive – cca 463,760 MDL, ceea ce reprezintă cu 160 615 MDL mai mult faţă de 
livezile pe bază de tehnologii intensive şi cu 352 544 MDL mai mult faţă de livezile bazate pe tehnologii 
tradiţionale. Însă, deşi investiţiile pentru înfiinţarea livezilor de mere super-intensive sunt cele mai înalte, 
totuşi profitul brut conform estimărilor unor savanţi depăşeşte practic de 2 ori profitul brut obţinut de la 
livezile intensive şi de cca 4 ori profitul brut obţinut de la livezile tradiţionale.  
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Tabelul 1. Analiza comparativă a investiţiilor totale necesare la crearea livezilor tradiţioale, intensive şi 
super-intensive 

Tehnologii de cultivare a merelor din Republica Moldova 
Tehnologii 
tradi ţionale 

Tehnologii 
intensive 

Tehnologii super-
intensive 

 

Specificări 

MDL MDL MDL 
Costul mijloacelor de 
producţie 

44,805 175,436 330,728 

Servicii mecanizate 32,750 54,000 47,422 
Operaţii manuale 23,550 46,150 43,450 
Situaţii impervizibile (10%) 10,111 27,559 42,160 
TOTAL 111,216 303,145 463,760 

Sursa: [2] 

În Republica Moldova cca 80% din livezi sunt tradiţionale, iar piaţa principală de desfacere este 
Federaţia Rusă. După embargoul impus în anul 2014, care a cauzat pierderi colosale producătorilor 
agricoli de mere (potrivit datelor MAIA pierderile producătorilor de mere în anul 2014 în urma 
embargoului s-au ridicat la cca 100 mln dolari SUA) este necesar de a reorienta exporturile spre alte pieţe 
în vederea reducerii riscului de dependenţă de o singură piaţă de desfacere şi de a intensifica nivelul de 
cooperare dintre toate verigilie lanţului valoric. 

CONCLUZII 
Analiza competitivităţii întreprinderilor agricole producătoare de mere din Republica Moldova prin 

prisma lanţului valoric relevă că cca 80% din producţia de mere se obţine în livezile tradiţionale şi doar 
20% în livezile intensive. Analiza costurilor pentru înfiinţarea livezilor tradiţionale, intensive şi super-
intensive relevă că cele mai mari costuri sunt pentru înfiinţarea livezilor super intensive – cca de 4 ori mai 
mari faţă de cele tradiţionale, însă din analiza profitului obţinut în cazul livezilor super intensive conform 
estimărilor unor savanţi acesta depăşeşte practic de 2 ori profitul brut obţinut de la livezile intensive şi de 
cca 4 ori profitul brut obţinut de la livezile tradiţionale 

Producţia de mere obţinută în livezile tradiţionalte se realizează mai mult prin vînzări angro mici atît 
pe piaţa locală cît şi pe cea externă, prin intermediul camioanelor, ne existînd posibilitatea păstrării 
producţiei în camere frigorifice, producţia fiind comercializată direct din cîmp la preţuri mici, pe cînd 
producţia de mere obţinută în livezile intensive este comercializată prin canale mai sofisticate de 
desfacere, producţia se păstrează în camere frigorifice, fiind comercializată în mare parte în perioada din 
afara sezonului la preţuri mai mari, avînd destinaţia atît spre consumatorii locali cît şi spre cei externi: 
Federaţia Rusă (80%), România (13), Belarus (6), altele (1%). 

Dependenţa de o singură piaţă, cea a Federaţiei Ruse (80%), după embargoul impus în anul 2014 a 
influenţat foarte negativ asupra competitivităţii întreprinderilor agricole, fiind foarte periculoasă. În acest 
context este necesar de a reorienta exporturile spre alte pieţe, intensificînd nivelul de cooperare dintre 
toate verigilie lanţului valoric. 
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