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Istoricul problemei 

 Scopul acestei note de politici este de a analiza potențialul de 
export al Moldovei în domeniul produselor agricole și celor 
prelucrate în Germania și UE  

 

 Notă: Noi estimăm potențialul tehnic - evaluările privind 
competitivitatea prețurilor și conformitatea nu sunt luate în 
considerație la aceasta etapă 

 Potențialul de export în domeniul animalelor vii, carne și 
produse animaliere prelucrate nu este analizat, deoarece 
Germania și UE sunt exportatori net ai aproape tuturor 
categoriilor de produse 
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Metodologie 

Potențialul de export al Moldovei este posibil numai pentru produsele pentru care 
… 

 Moldova este exportator net 

 Germania și UE sunt importatori net 

 

Etapa 1: Identificarea produselor agricole și celor prelucrate pentru potențialul 
exportului în Germania (în baza celor mai recente date statistice ale FAO din 2013) 

 Zona semnificativă recoltată în Moldova (min. de circa 100 hectare) 

 Cantitatea de export e mai mare decât cantitatea de import (= exportator net) 

 
Etapa 2: Analiza poziției comerciale a Germaniei și a UE în general pentru toate 
aceste produse identificate, în special a comerțului direct dintre Moldova și țările 
UE 



German Economic Team Moldova 4 

Datele 

Sursele de date:  

 Statisticile FAO privind producție și comerț 

(http://faostat3.fao.org) 

 Baza de date privind comerț COMEXT a EUROSTAT-ului 
(http://epp.eurostat.ec.europa.eu/newxtweb/) 

Limitări:  

 Până ce va fi analizat un an, efectele specifice pot duce la erori 
sistematice 

 Statistica FAO se bazează pe datele și estimările oficiale colectate 

 Datele FAO sunt din 2013, datele mai recente nu sunt încă 
disponibile 

http://faostat3.fao.org/
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/newxtweb/
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/newxtweb/
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Produsele agricole moldovenești recoltate în 2013 

 Noi am analizat 40 de produse agricole 
cu o importanță esențială  

 Mai mult de 50 % din terenurile arabile 
moldovenești sunt cultivate cu cereale 
(în principal, porumb, grâu și orz)  

 Producția de plante oleaginoase (20% 
din terenurile arabile moldovenești) este 
dominată de floarea-soarelui 

 Fructele reprezintă 13% din terenurile  
arabile moldovenești. Strugurile și 
merele domină 

Cu toate acestea:  

Din cauza că valoarea producerii diferă de la 
produs la produs, cota valorii producerii pe 
hectar este un indicator mai bun în vederea 
evaluării potențialului de export 

 

Sursa: FAOSTAT 

Zonele recoltate, 2013, hectare  
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Valoarea brută a producerii culturilor agricole moldovenești în 2013 

 În ceea ce privește valoarea brută a 
producției cerealelor ea are o cotă mai mică 
(35%), urmată de fructe (20%) și de culturile 
oleaginoase (18%) 

 Astfel, valoarea brută a producției pe hectar 
de teren arabil este relativ scăzută pentru 
cereale și culturile oleaginoase  

 Doar e relativ înalt pentru legume, nuci, 
tutun și fructe (culturi de muncă intensivă) 

Rezultat: 

Ca o regulă generală, Moldova trebuie să se 
concentreze asupra culturilor de muncă 
intensivă și de valoare înaltă, luând în 
considerare avantajul în costul muncii al 
Moldovei Sursa: FAOSTAT 
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Cinci categorii de produse analizate mai detaliat 

O analiză detaliată din punct de vedere al potențialului de export pentru 
următoarele categorii: 

1. Cereale (grâu, porumb, orz, secară, ovăz, mei, sorg și hrișcă) 

2. Culturi oleaginoase (soia, semințe de floarea-soarelui și rapiță) 

3. Fructe (mere, pere, caise, cireșe, piersici, prune și struguri) 

4. Nuci (migdale, nuci și alune de pădure) 

5. Produse prelucrate (vin, ulei și șroturi de floarea-soarelui, ulei de soia, miere) 

Nu este prezentă nici o analiză detaliată privind potențialul exportului pentru 
următoarele categorii 

 Cartofi (UE este exportatorul net, chiar pentru amidon de cartofi) 

 Sfeclă de zahăr (UE va mări producția după așa numită epoca cotelor de zahăr) 

 Legume (Germania importă din alte țări UE, de ex. Spania) 

 Culturi leguminoase (numai o cantitate mică de export până în prezent) 

 Tutun (numai o cantitate mică de export până în prezent) 
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Potențialul exportului moldovenesc pentru cereale (1) 
  

 Exporturile moldovenești de cereale în Germania sunt plauzibile doar în cazul în care 
Moldova este exportatorul net și Germania/UE – importatorul net 

 Nu este nici o posibilitate pentru grâu, orz, secară și ovăz  

 Dar e un potențial pentru porumb (30% din exporturi merg către UE, în principal în Italia și 
Polonia, în prezent nu există schimburile comerciale dintre Moldova și Germania) 

 50% din exporturile moldovenești de porumb sunt comercializate cu Elveția, atunci nu ar 

trebui să fie nici o problemă în vederea exportului de porumb în Germania 

 

 

 

Produs Producția 
Moldovei 

Cota net de 
comerț / 

producția 
Comerț net 
al Moldovei 

Comerț net 
al 

Germaniei 
Comerț net 

al UE 

Potențial 
de export 
MD->GER 

Grâu 1,009 31% 312 4,388 21,778 Nu 
Orz 219 57% 125 1,722 7,644 Nu 
Porumb 1,419 9% 132 -1,269 -7,510 Da 
Secară 2 0% 0 -93 194 Nu 
Ovăz 3 0% 0 -270 194 Nu 

Soldul net de comerț (cantitatea exportată – cantitatea importată în 1000 de tone), 2013 

Sursa: FAOSTAT 



German Economic Team Moldova 9 

Potențialul exportului moldovenesc pentru cereale (2) 
  

 Potențialul de export pentru mei, sorg și hrișcă există, doar în cantități mici 

 Cu toate acestea producția de mei, sorg și hrișcă până în prezent este foarte 
scăzută 

 Numai sorgul este exportat în cantități mici 

 Germania și UE sunt importatorii net pentru toate trei categorii de cereale – mei, 
sorg și hrișcă – cea mai mare cerere de export este pentru sorg 

 Aproximativ 40% din importul UE de mei și sorg provin din Ucraina, hrișca este 
importată în principal din Rusia și China 

 Prin urmare, Moldova are un potențial pentru mărirea producției și exportului în 
UE 

 

 

 

Produs Producția 
Moldovei 

Cota net de 
comerț/ 

producție 
Comerț net 
al Moldovei 

Comerț net 
al 

Germaniei 

Comerț net 
al EU 

 

Potențial 
de export 
MD->GER 

Mei 0.05 0% 0 -13 -49 Mic 
Sorg 0.37 0% 0 -34 -320 Mic 
Hrișcă 0.04 0% 0 -1 -18 Mic 

Soldul net de comerț (cantitatea exportată – cantitatea importată în 1000 de tone), 2013 

Sursa: FAOSTAT 
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Potențialul de export moldovenesc pentru plantele oleaginoase 

 Moldova ar trebui să se concentreze mai mult asupra producției de soia și rapiță în 
loc de semințe de floarea-soarelui   

 Boabele de soia sunt exportate aproape numai în România; în special pentru soia – 
liberă de OMG-uri  poate exista potențial de export pentru Germania 

 Aproape 75% din exporturile moldovenești de rapiță merg în țările UE; aproape 2000 de 
tone sunt exportate direct în Germania  

 Principalele destinații pentru aproape 50% din exporturile moldovenești de semințe de 
floarea-soarelui sunt Ucraina și Turcia; dar, de asemenea, 94000 de tone sunt exportate 
în țările UE, cu toate că UE este un exportator net al semințelor de floarea-soarelui 

 

 

 

Produs Producția 
Moldovei 

Cota net de 
comerț / 

producția 
Comerț net 
al Moldovei 

Comerț net 
al 

Germaniei 
Comerț net 

al UE 

Potențial 
de export 
MD->GER 

Soia  65 19% 13 -3,596 -13,057 Da 
Semințe de floarea-
soarelui  504 54% 274 -467 791 Nu 

Rapiță 43 100% 43 -4,476 -3,411 Da 

Soldul net de comerț (cantitatea exportată – cantitatea importată în 1000 de tone), 2013 

Sursa: FAOSTAT 
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Potențialul de export pentru fructe (1) 
  

 Aproape 93% din exporturile moldovenești de mere merg în Rusia și numai o mică cotă 
se exportă în UE, în special în România (și, de asemenea în Grecia în 2015) 

 Deși UE este un exportator net de mere, o cerere semnificativă apare pe parcursul lunilor 
aprilie-iulie, când merele sunt importate din Noua Zelandă și Africa de Sud (țările din emisfera 
sudică cu anotimpuri diferite de producție) 

 În restul anului UE este un exportator net de mere, și Germania, ca un mare importator net în 
această regiune de export net consumă mere din Spania și Italia 

 Astfel cantități de exporturi crescute pot fi posibile pentru Moldova numai în perioada aprilie-
iulie, când sunt puțin mere în UE, dar atunci și în Moldova ele nu sunt disponibile din cauza 
aceleiași locații geografice  

 Cu toate acestea, există un potențial pentru creșterea limitată a exporturilor în țările vecine ale 
UE 

Produs Producția 
Moldovei 

Cota net de 
comerț / 

producția 
Comerț net 
al Moldovei 

Comerț net 
al 

Germaniei 
Comerț net 

al UE 

Potențial 
de export 
MD->GER 

Mere 307 63% 193 -563 669 Mic 

Soldul net de comerț (cantitatea exportată – cantitatea importată în 1000 de tone), 2013 

Sursa: FAOSTAT 
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Potențialul de export pentru fructe (2) 
  

 Situația cu struguri este similară cu cea cu mere 

 Majoritatea exporturilor moldovenești merg în Rusia și Belarus, dar începând  cu anul 2014 
brusc au crescut exporturile în România, însă alte țări UE nu au devenit încă parteneri 
comerciali importanți 

 UE importă struguri în principal din Africa de Sud în perioada decembrie-aprilie, dar 
strugurile în această perioadă sunt de mică cerere în Moldova 

 Celelalte fructe sunt exportate în principal în Rusia, Belarus și Ucraina; exporturile în țările UE (în 
special în România) sunt mici 

Produs Producția 
Moldovei 

Cota net de 
comerț / 

producția 
Comerț net 
al Moldovei 

Comerț net 
al 

Germaniei 
Comerț net 

al UE 

Potențial 
de export 
MD->GER 

Pere 5 1% 0 -134 -16 Mic 
Caise 10 28% 3 -53 0 Mic 
Cireșe 9 36% 3 -64 -10 Mic 
Piersici și nectarine 17 26% 4 -272 262 Nu 
Prune și porumbe 56 50% 28 -48 -57 Mic 
Struguri 613 6% 34 -281 -425 Mic 

Soldul net de comerț (cantitatea exportată – cantitatea importată în 1000 de tone), 2013 

Sursa: FAOSTAT 
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Potențialul de export moldovenesc pentru nuci (1) 
  

 Producția nucilor până în prezent depășește mult producția migdalelor și 
alunelor de pădure în Moldova, numai nucile sunt exportate  

 Aproape 80% din exporturile moldovenești merg deja în țările UE (de ex. 4000 
de tone în Franța și 1250 de tone în Germania) 

 Moldova este a treia cea mai importantă țară care importă în Germania după 
SUA și Chile (cota de import de 5-7%) 

 Potențialul de a mări această cotă, dacă producția va crește 

Produs Producția 
Moldovei 

Cota net de 
comerț / 

producția 
Comerț net 
al Moldovei 

Comerț net 
al 

Germaniei 
Comerț net 

al UE 

Potențial 
de export 
MD->GER 

Migdale 0.7 0% 0.0 -77.0 -200.3 Da 
Nuci 12.7 79% 10.0 -22.4 -67.7 Da 
Alune de pădure 0.4 0% 0.0 -61.4 -133.7 Da 

Soldul net de comerț (cantitatea exportată – cantitatea importată în 1000 de tone), 2013 

Sursa: FAOSTAT 
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Potențialul exportului moldovenesc pentru nuci (2) 
  

 Potențialul pentru exportul de migdale în Germania 
 58% din importul german de migdale sunt produse în SUA, acestea fiind migdale dulci în timp 

ce migdalele amare sunt, de obicei, cultivate în Europa 

 Migdalele dulci și cele amare nu sunt înlocutori, astfel Germania trebuie să importe ambele 
feluri 

 Potențialul pentru exportul de alune de pădure în Germania 
 90% din importurile germane ale alunelor de pădure sunt produse în Turcia, importurile din 

Georgia și Azerbaidjan, de asemenea, sunt relevante pentru UE 

 Numai câteva țări din lume produc migdale și alune de pădure, în general, astfel încât alt 
exportator ar putea avea un potențial de export 
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Potențialul exportului moldovenesc pentru produsele prelucrate (1) 

  

 75% din exporturile moldovenești ale vinului merg în Belarus, Rusia, Georgia și Ucraina 

 Dar, de asemenea, au loc exporturi în cantități mici în Germania (600 de tone pe an) 

 Germania este un importator net de vin, dar potențialul exportului este limitat, deoarece EU 
este un exportator net  

 Consumatorii germani în prezent preferă vinuri din Italia, Franța și Spania (aproximativ 75% 
din toate vinurile importate în Germania), precum și din Africa de Sud, SUA, Chile și Australia 

 Introducerea vinului de nouă origine este dificilă și cere o strategie sofisticată de marketing  

Produs Producția 
Moldovei 

Cota net de 
comerț / 

producția 
Comerț net 
al Moldovei 

Comerț net 
al 

Germaniei 
Comerț net 

al UE 

Potențial 
de export 
MD->GER 

Vin 120 100% 120 -1,100 852 Mic 

Ulei de floarea-soarelui 33 100% 33 -133 -487 Da 
Șroturi de floarea-
soarelui n.a. n.a. 31 -146 -2,737 Da 

Ulei de soia 2 100% 2 217 842 Nu 

Miere 3 38% 1 -67 -145 Da 

Soldul net de comerț (cantitatea exportată – cantitatea importată în 1000 de tone), 2013 

Sursa: FAOSTAT 
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Potențialul exportului moldovenesc pentru produsele prelucrate (2) 

  
 Exportul uleiului și șroturilor de floarea-soarelui în loc de semințele de 

floarea-soarelui poate fi mai mult potențial, deoarece UE este un exportator 
net al semințelor, dar și un importator net al uleiului 

 Uleiul din semințele de floarea-soarelui moldovenesc în principal este exportat în 
Italia și Grecia, pe când majoritatea șroturilor de floarea-soarelui merg în Belarus și 
Ucraina 

 Mai mult ca atât, uleiul are o transportabilitate mai bună datorită greutății sale 
mare 

 Pentru exporturile moldovenești ale mierii Germania reprezintă o destinație 
cea mai importantă, există un potențial pentru mărirea exportului în caz, dacă 
producția mierii va fi mărită în Moldova  

 

 

 



German Economic Team Moldova 17 

Concluzii 

 

 Potențialul de export moldovenesc în Germania pentru următoarele produse: 

 
 Cereale: porumb, un potențial limitat pentru mei, sorg, hrișcă 

 Culturi oleaginoase: boabe de soia (fără OMG-uri) și semințe de rapiță 

 Fructe: mai degrabă un potențial limitat pentru unele fructe, dar există un 
oarecare potențial pentru mărirea exporturilor de mere și struguri în România 

 Nuci: nuci, dar, de asemenea pentru migdale și alune de pădure, dacă producția 
lor este posibilă 

 Produse prelucrate: miere și ulei din semințe de floarea-soarelui, șroturi de 
floarea-soarelui, de asemenea, sunt posibile 
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