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Abstract. Fruit growing is au intensive branch and the fruit export must be the 

principal element in the formation of the internal raw product.  
In 2004 the Republic of Moldova exported fruit amounting to 32 mln. $ or 2, 5 % 

of the total volume of exports. 
The most important market for Moldova’s fruit continues to be Russia, where 

annually are exported 78, 8 % of the global fruit harvest. To cheer up the export the 
Republic of Moldova must be wele known on the world market as a serious fruit producer.  

This would assure the flow of hard currency and would contribute at the 
improvement of the national economy situation and the population living standard. 
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INTRODUCERE 
Economia Republicii Moldova în sfera de producere, actualmente, are un 

caracter preponderent agroalimentar. În compexul agroindustrial (CAI) activează 
mai mult de jumătate din populaţia ţării. De aceea o pondere considerabilă a 
exportului revine produselor agricole şi, în primul rând, celor horticole, atât în stare 
proaspătă cât şi prelucrată. Deci, exportul fructelor, şi nu numai, trebuie să fie un 
element principal în formarea Produsului Intern Brut (PIB) al ţării. 

În scopul evaluării exportului de fructe al RM în prezent, precum şi 
identificării impedimentelor cu care se confruntă ţara noastră în această direcţie 
este analizat o serie de factori care ar putea avea o corelaţie strânsă în legătură cu 
performanţa relativ slabă a exportului şi a producerii din ultimii ani în ţara noastră. 

 
MATERIAL ŞI METODĂ 

Pentru a studia această problemă se utilizează date privind dinamica şi 
dezvoltarea exportului cu fructe al RM selectate anuarul statistic precum şi date 
culese de la Departamentul Vamal al RM. Pentru analiza pieţelor externe de 
perspectivă se întrebuinţează metodele economico-statistică, de analiză, metoda 
grafică. 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 
Analizând datele statistice şi normativele de producere se poate scoate în 

evidenţă că la sfârşitul anilor ’80 începutul anilor ’90 Republica Moldova a înre-
gistrat un potenţial de producere de 950 mii tone fructe şi pomuşoare, spre 
deosebire de volumul producţiei din anul 2002, când s-au produs 315 mii tone. În 
perioada anilor 1985-1990 suprafaţa de plantare a constituit 165 mii ha, 
actualmente suprafaţa de recoltă este de 120 mii ha. După cum urmează 
productivitatea în anii ’90ai secolului trecut constituia 7,3 tone/ha. 

În anul 2005, Moldova a exportat fructe în valoare de 32 mln. $ (în 
principal mere, prune, caise, piersici, pere şi vişine), care reprezintă 2,5% din 
volumul total al exporturilor. Numai exporturile de mere  au atins valoarea de 25,7 



 362 

mln. $, înregistrând o tendinţă de creştere în ultimul an. În comparaţie cu anul 
2003, exporturile de mere au crescut cu 13%, exporturile cu prune 95%, cele cu 
caise cu 88%, de pere 99% şi vişine 79%. 
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Fig. 1. Exportul caiselor, piersicilor, perelor, vişinelor (tone) 
Sursa: Departamentul Vamal al Republicii Moldova 

 
Rusia continuă să fie cea mai importantă piaţă pentru fructele din Moldova, 

primind 80% din merele exportate, 93% din prune, 61% din piersici, 71% din 
caise, 84% din pere şi vişine. Belorus este al doilea exportator după Rusia, deţinând 
16,3% din exporturile de mere, 6,8% din exporturile de prune, 39,3%  din 
exporturile de piersici, 20,2% din exporturile de caise, 16,2% din exporturile de 
pere şi 11,1% din exporturile de vişine. 

Apoi urmează România şi Ucraina, iar  Estonia, Republica Cehă, Letonia, 
Croaţia, Germania şi Austria importă cantităţi mai mici. 

După analiza exporturilor lunare de fructe, se observă că perioada de 
comercializare a merelor este cea mai lungă, din iulie până în mai. Prunele sânt 
exportate în iulie-octombrie, perele se vând în iulie-noiembrie, caisele în iulie-
august şi vişinele sânt cumpărate în mai-iulie. 
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Fig. 2. Exporturile lunare de fructe (2004, tone) 
Sursa: Departamentul Vamal al Republicii Moldova 

 
Din cauza infrastructurii subdezvoltate a lanţului frigorigen, o mare parte 

din recolta de fructe este exportată imediat după recoltare. 
 

CONCLUZII 
1. Pentru înviorarea exportului Republica Moldova trebuie să fie bine 

cunoscută pe piaţa mondială ca producător serios de fructe. 
2. Pentru promovarea şi intensificarea exportului de fructe naţionale este 

necesar de a organiza în ţară şi după hotarele ei mai multe expoziţii 
iarmaroace a acestor produse, cu invitarea reprezentanţilor din ţările 
interesate de achiziţionarea acestor mărfuri. Drept exemplu: este necesar să 
fie instituite zilele Moldovei în diferite ţări, unde ar fi prezentată pe larg 
producţia de fructe. Expoziţiile şi târgurile ar trebui să fie organizate şi 
susţinute de stat. În afară de aceasta, RM prin ambasadele sale din diferite 
ţări trebuie să aibă reprezentanţi comerciali speciali, care ar promova 
imaginea ţării, iar producătorii agricoli pot să obţină de la ei informaţii 
privind condiţiile de acces pe pieţele externe de desfacere a fructelor. 

3. Foarte important de menţionat că, de rând, cu creşterea exportului fructelor 
în ţările CSI (Rusia, Belorus, Ucraina), este necesar de a mări esenţial 
volumul de exporturi în ţările UE, care, la îndeplinirea anumitor condiţii, 
vor cumpăra şi fructele din Moldova. Pentru aceasta trebuie îmbunătăţită 
radical calitatea producţiei prime şi prelucrate, precum şi a ambalajului. 

4. Pentru dezvoltarea comerţului este necesar de creat adăugător o Agenţie de 
creditare şi garantare a exportului. Asemenea agenţii activează cu succes în 
ţările UE. 

5. Pentru sporirea competitivităţii producţiei autohtone pe pieţele interna-
ţionale, este urgentată retehnol-organizarea proceselor de muncă în 
agricultură şi industria prelucrătoare. 
Îndeplinirea acestor şi altor măsuri organizatorice va contribui la îmbună-

tăţirea activităţii producătorilor agricoli, care interesaţi fiind, ar putea ridica 
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productivitatea terenurilor agricole, şi totodată, ar asigura producerea unor mărfuri 
de calitate superioară, competitive pe pieţele interne, şi, îndeosebi externe. Aceasta 
ar asigura afluxul valutei forte şi ar contribui la ameliorarea situaţiei economice 
naţionale şi a nivelului de trai al populaţiei. 
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Absstract. In economically developed states of the Europe and America is known, 

that a source of the information on the prices for agricultural products are the organized 
large wholesale markets. Research was spent by the review and the analysis of the markets 
of Moldova and other countries of the world. Obtained data were processed by means of 
computer program Statgraphics plus. 
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ВВЕДЕНИЕ 
В экономически развитых государствах Европы и Америки известно, 

что источником информации о ценах на сельскохозяйственные продукты 
являются организованные крупные оптовые рынки. В странах СНГ, в том 
числе и в Молдове, такие рынки находятся ещё в стадии зарождения и 
ценовая информация часто является неадекватной или вовсе отсутствует. В 
результате возникает проблема эффективного взаимодействия предприятий 
агробизнеса друг с другом. Сегодня в США учёные-экономисты предлагают 
новые формы взаимоотношений между производителями сельскохозяйствен-
ной продукции и её переработчиками. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Исследование проводилось обзором и анализом рынков Молдовы и 
других стран мира. Полученные данные обрабатывались с помощью компью-
терной программы Statgraphics plus. 


