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ABSTRACT. Must agricultural producers in the Republic of Moldova does not show initiative and 
interest in applying marketing tools, mechanisms, policies for carrying out their business activity. The lack 
of predisposition to make changes, based on certain mechanisms of penetration of foreign markets, does not 
allow them to achieve growth and development of the business initiated. The non-involvement of producers 
in promoting their own agricultural production, as well as in its export activity, causes low levels of business 
profitability. In this context, in this paper, we considered timely to identify and assess the main factors influencing 
the trade in fruit production, as well as the identification of effective mechanisms for penetrating EU markets, 
which benefit the most from the export of Moldovan fruit products. The main research methods used are: 
analysis, synthesis, monographic method, observation, induction, deduction, tabular method, comparison, etc. 
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INTRODUCERE
Valorificarea superioară a potențialului pomicol al Republicii Moldova, în condițiile în care ramura 

pomicolă, este una strategică și prioritară în agricultura autohtonă, trebuie să fie  o cerință exigentă și clară pentru 
fiecare antreprenor. Prin urmare, exportul producției pomicole capătă prioritate în dezvoltarea sustenabilă a 
ramurii, cât și a agriculturii în ansamblu. În acest context, penetrarea și diversificarea permanentă a piețelor de 
desfacere devine o strictă necesitate, care poate fi satisfăcută cu condiția luării în calcul a factorilor principali 
ce influențează comerțul producției pomicole, a cerințelor și tendințelor consumului la nivelul piețelor externe, 
cât și a mecanismelor  eficiente de penetrare a piețelor, care avantajează cel mai mult exportul de produse 
pomicole moldovenești. În așa fel, afacerile pomicole au șanse de supraviețuire, dezvoltare și creștere. 

MATERIAL ȘI METODE
În scopul identificării factorilor principali ce influențează comerțul producției pomicole, cât și a identificării 

unor mecanisme eficiente de penetrare a piețelor UE, s-au folosit, analizat și in ter p re tat datele colectate în 
cadrul proiectului de cercetare ”Dezvoltarea durabilă a sectorului horticol în con textul securității economice a 
Republicii Moldova”, nr.65P, cifrul 15.858.06.02A din cadrul Prog ramului de Stat „Securitatea economică în 
contextul integrării regionale şi europene a Re pub li cii Moldova” și  datele statistice oficiale electronice, oferite 
de către Portalul oficial al Uniunii Eu ro pene – ”UN Comtrade - official international trade statistics”. Metodele 
de cercetare utilizate sunt: analiza, sinteza, metoda monografică, observația, inducția, deducția, metoda tabelară, 
com pa ra ția etc.

REZULTATE ȘI DISCUȚII
Pentru a vedea care va fi situația în perspectivă a comerțului internațional cu fructe și legume pe 

glob, propunem analizei unele estimări în acest sens efectuate și elaborate de Gottlieb Duttweiler Institute 
(GDI). Prin urmare, situația privind structura comerțului internațional cu producție horticolă pe regiuni ale 
globului, către anul 2030 se prezintă în figura 1. 

Analizând structura comerțului internațional cu producție horticolă, reflectată în figura 1, putem 
menționa următoarele:
1.  Cea mai mare piață de desfacere caracteristică pentru produsele horticole este Asia - cu 54%, după 

care urmează piața Europei- cu 17% și apoi a Africii- cu 13%.
2.  Luând în calcul această structură a comerțului internațional, care este prognozată pentru a.2030, 

recomandăm antreprenorilor, ca în procesul de planificare a activității de desfacere, să se orienteze 
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către piețele cu o necesitate mai mare în produse horticole, în special spre acelea, unde se așteaptă o 
creștere esențială a consumului de produse horticole.

 
 

Fig. 1.  Structura comerțului internațional cu producție horticolă către anul 2030 pe regiuni, trlioane lei
Sursa: Adaptat de autor în baza raportului Fruit Trade 2025, Gottlieb Duttweiler Institute (GDI) [2].

În prezent, pentru a facilita comerțul de produse pomicole pe anumite piețe, producătorii și
exportatorii din domeniu trebuie să cunoască și să pună accent pe o serie de factori ce influențează 
comerțul. În acest sens, autorul  propune o matrice complexă pentru efectuarea analizei factorilor 
principali (menționați în tabelul 1), în baza aprecierii cărora (cu un punctaj de la 1 la 10),  mai apoi 
se poate de determinat care destinații de export sunt mai avantajoase pentru comercializarea 
producției pomicole.

Tabelul 1. Factorii care influențează exportul cu producție pomicolă din Republica Moldova

Specificare factori
Destinații de export

Asia Orientul 
Mijlociu

CSI UE

Legăturile comerciale stabilite anterior 1 1 9 3
Concurența 1 1 1 1
Capacitatea de cumpărare a populației 5 9 5 8
Taxele vamale 6 7 5 10
Factorii geopolitici 10 10 5 10
Stabilitatea comercializării pe piață 5 5 3 10
Bariere sanitare și fitosanitare 4 10 5 7
Cunoștințe tehnice 2 2 8 4
Logistica 4 4 7 8
Disponibilitatea calendaristică 7 7 6 8
Expunerea la risc 4 4 2 6
Calitatea producției 7 6 7 5
Ambalarea 6 6 7 4
Prețul 5 6 5 8
Modificarea cantității consumului per om 10 8 6 8
Punctaj total 77 86 81 100

Sursa: Elaborată de autor în baza datelor proiectului de cercetare ”Dezvoltarea durabilă a sectorului horticol în contextul 
securității economice a Republicii Moldova”, nr.65P, cifrul 15.858.06.02A din cadrul Programului de Stat „Securitatea 
economică în contextul integrării regionale şi europene a Republicii Moldova” [1].

În baza datelor tabelului 1, ca urmare a aprecierii efectuate, observăm, că nivelul de influență a 
factorilor examinați variază de la o destinație la alta, cu excepția factorului concurența care a fost 
apreciat pe toate piețele de export cu punctajul minim 1.
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din domeniu trebuie să cunoască și să pună accent pe o serie de factori ce influențează comerțul. În acest 
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securității economice a Republicii Moldova”, nr.65P, cifrul 15.858.06.02A din cadrul Programului de Stat „Securitatea 

economică în contextul integrării regionale şi europene a Republicii Moldova” [1].

În baza datelor tabelului 1, ca urmare a aprecierii efectuate, observăm, că nivelul de influență a 
factorilor examinați variază de la o destinație la alta, cu excepția factorului concurența care a fost apreciat 
pe toate piețele de export cu punctajul minim 1.

Referindu-ne la piața Asiei, observăm că factorii principali, cu influență majoră în favorizarea 



 
 

Nr. 610667-PPE-1-2019-1-MDEPPJMO-PROIECT: 
Fostering European Integration of the Republic of Moldova 
with the specific accent on the agriculture sector - EUAGRO

64       

comerțului producției pomicole moldovenești pe această piață sunt: factorii geopolitici și modificarea 
cantității consumului per om. Alți doi factori cu un nivel de influență major sunt  calitatea producției și 
disponibilitatea calendaristică. 

Pe piața Orientului Mijlociu, factorii clasați pe primul loc, ce ar influența pozitiv exportul producției 
pomicole sunt barierele sanitare și fitosanitare și la fel factorii geopolitici, urmați de alți patru factori 
– capacitatea de cumpărare a populației, modificarea cantității consumului per om, taxele vamale și 
disponibilitatea calendaristică, care se clasează pe locul doi de influență pozitivă asupra orientării exportului 
pomicol spre această piață. 

Pe piața CSI, din totalitatea factorilor analizați, cel mai înalt nivel de apreciere îl are legăturile stabilite 
anterior, fapt ce demonstrează că acest factor este primordial în realizarea exportului producției pomicole 
pe această piață. Subliniem, însă, că pe nici una din celelalte piețe, acest factor nu are un nivel de influență 
atât de major asupra exportului pomicol autohton. 

Alți factori cu influență semnificativă asupra exportului producției pomicole în piața CSI sunt: 
cunoștințele tehnice, logistica, calitatea producției și ambalarea.

Menționăm, că exportul producției pomicole pe piața CSI trebuie menținut și continuat, însă, este 
imperios de necesar de îmbunătățit marketingul vânzărilor cu scopul comercializării acestor produse cu o 
plus valoare mai înaltă pe această piață.

În ceea ce privește piața UE, observăm mulți mai multi factori care avantajează exportul de produse 
pomicole pe această piață. Principalii trei factori care favorizează exportul producției pomicole pe această 
piață sunt: taxele vamale, factorii geopolitici, stabilitatea comercializării pe piață. Alți cinci factori analizați, 
apreciați cu 8 puncte, demonstrează condițiile mult mai avantajoase în efectuarea exportului pomicol pe 
această piață. 

Ca urmare a punctajului total calculat pe fiecare destinație de export, am determinat că piața, cu 
factorii ce avantajează cel mai mult exportul producției pomicole moldovenești, este piața UE, urmată de 
piața Orientului Mijlociu, apoi de piața CSI și în cele din urmă de piața Asiei. Acestă situație demonstrează 
încă odată, că piața UE este cea mai competitivă, stabilă și cu potențial înalt la importul producției pomicole 
autohtone, cu excepția merelor, fapt determinat de un nivel înalt de concurență și suprasaturație la acest 
produs pe piața respectivă.

Prin urmare, recomandăm producătorilor agricoli, cât și exportatorilor, să aplice în activitatea lor practică 
astfel de matrice, care le-ar ușura munca în cercetarea piețelor de defacere și le-ar oferi po sibilitatea de a-și 
orienta exportul de produse pomicole spre piețe avantajoase și mult mai com peti tive.

Ținem să menționăm, că favorizarea exportului producției pomicole pe piața UE este determinată de 
faptul că Republica Moldova este membră a OMC și totodată are semnate mai multe acorduri de comerț 
și colaborare cu UE, cum ar fi:  Acordul de Asociere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, 
Acordul de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (DCFTA), Sistemul generalizat de preferinţe GSP+,  
Acordul de Preferinţe Comerciale Autonome (ATP), etc. Toate aceste acorduri oferă anumite facilități, 
privelegii (de ex: 80 mii tone de mere, 10 mii tone de prune și 10 mii tone de struguri beneficiază de 
scutiri privind taxele vamale la comercializarea lor pe această piață) producătorilor agricoli și exportatorilor 
autohtoni pe piața UE pentru comercializarea fructelor, fapt ce demonstrează posibilități clare și favorabile 
de accesare  a acestei piețe. 

Considerăm, că cunoașterea aprofundată de către factorii împlicați în exportul producției pomicole, 
a condițiilor prevăzute în aceste acorduri, le-ar aduce un plus de valoare în luarea deciziilor referitoare la 
comercializarea producției în condiții mult mai avantajoase.

Actualmente, în condițiile în care piața UE este suprasaturată cu anumite specii de fructe (și anume 
sămânțoase - mere), la care concurența este una sporită, iar cerințele față de calitate sunt destul de exigente, 
considerăm că, o necesitate stringentă pentru toți factorii implicați în lanțul valoric, este promovarea și 
accederea exportului de fructe pe noi piețe externe, cât și penetrarea în mai mare măsură a piței UE. Acest 
lucru este unul destul de complicat și impune focusarea eforturilor tuturor actorilor, ce asigură dezvoltarea 
lanțului valoric al fructelor, în elaborarea și aplicarea unor mecanisme  eficiente de penetrare a piețelor noi, 
în special și pe piața UE, care conform datelor tabelului 1, este piața, care avantajează cel mai mult exportul 
de produse pomicole moldovenești. 
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Prin urmare, în prezenta lucrare, am decis să supunem analizei unul din mecanismele de penetrare 
a piețelor din UE și anume identificarea oportunităților exportului de fructe sâmburoase (prune, caise) pe 
unele piețe ale UE, strategice pentru țara noastră, cum ar fi Germania, Polonia, România,  care dispun de un 
mai mare potențial de consum al acestor fructe.

Cunoaștem, că piața Uniunii  Europei are o cerere sporită pentru aceste fructe, fapt pentru care ne 
propunem să analizăm situația importului de sâmburoase pe trei țări europene și să evidențiem posibilitățile 
de comercializare a acestor fructe pe aceste piețe (tabelul 2).

Conform datelor din tabelul 2, constatăm o tendință de creștere în dinamică atât a volumului, cât și a 
valorii importului, în special la prune și caise, pe toate cele trei piețe analizate. Situația importului în cele 
trei țări, demonstrează, că din punct de vedere cantitativ cât și valoric, piața cu cea mare atractivitate și 
potențial înalt de import al fructelor sâmburoase este piața Germaniei, urmată de piața Poloniei, și mai apoi 
de piața țării vecine – România.

Reieșind din situația analizată a importului în cele trei țări, conchidem, că pentru fructele sâmburoase, 
Republica Moldova are posibilitate de a-și diversifica exportul pe piața țărilor UE, dar intensificând 
activitatea de penetrare a piețelor și activitatea în ceea ce privește asigurarea cerințelor standardizate de 
calitate și trasabilitate.

Tabelul 2
Dinamica cantitativă și valorică a importului de sâmburoase pentru anumite 

țări din Europa, pe anii 2010, 2015, 2017

Specificarea 
produselor

Anul
2010 2015 2017

Suma,
mii USD

Volum,
tone

Preț mediu          
1 kg, USD

Suma,
mii USD

Volum,
tone

Preț mediu
1 kg, USD

Suma,
mii USD

Volum,
tone

Preț mediu
1 kg, USD

GERMANIA
Sâmburoase, total 630237 409109 1,541 647771 472913 1,370 761843 520033 1,465
Caise, total 94093 45702 2,059 109718 59615 1,840 108803 69999 1,554
Cireșe, total 89203 38919 2,292 - - - - - -
Prune, total 61178 49088 1,246 56023 46587 1,203 75095 60462 1,242
POLONIA
Sâmburoase, total 106411 105575 1,008 104968 121947 0,861 162104 178510 0,908
Caise, total 5649 3793 1,489 7943 5461 1,454 13675 12454 1,098
Cireșe, total 2799 1818 1,539 - - - - - -
Prune total 6822 8048 0,848 10341 10149 1,019 29224 36346 0,804
ROMÂNIA
Sâmburoase, total 10877 16745 0,650 35255 55710 0,633 55085 81385 0,677
Caise, total 769 1369 0,562 3355 3123 1,074 7458 9293 0,802
Cireșe, total 519 480 1,080 - - - - - -
Prune total 435 355 1,225 2922 5872 0,498 6273 9475 0,662

Sursa: Adaptat de autor în baza datelor UN Comtrade - official international trade statistics [3].           

Ca unul din instrumentele ce vine în susținerea antreprenorilor în procesul de penetrare a piețelor de 
desfacere a fructelor sâmburoase, autorul a elaborat matricea perioadei oportune de export pentru prune și 
caise. Deasemeni, ca punct de pornire, ne-au servit informațiile analizate, privind importurile de prune și 
caise în Germania, Polonia, Romînia pe lunile anului calendaristic, oferite electronic, sub forma bazelor de 
date, de către Portalul oficial al Uniunii Europene – ”UN Comtrade - official international trade statistics”.

Prin urmare, matricea elaborată, ce ne arată foarte clar perioadele oportune și profitabile ale anului 
pentru exportul prunelor pe piețele Germaniei, Poloniei și României, și pe care o recomandăm pentru 
aplicare în practică antreprenorilor se prezintă în tabelul 3: 

În baza matricei din tabelul 3, s-a determinat că cele mai mari oportunități și perioade profi tabile de 
import a producției de prune moldovenești sunt oferite de Germania și Polonia, și anume în lunile iulie-
noiembrie ale anului. Pe când, piața României demonstrează o capacitate de absorbție mai puțin limitată, 
comparativ cu Germania și Polonia, doar în lunile septembrie-decembrie.
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Tabelul 3
Matricea perioadei oportune de export a prunelor pe piața din  Germania, Polonia, România

Țara
Lunile anului

ianuarie februarie martie aprilie mai iunie iulie august septembrie octombrie noiembrie decembrie

Germania
Polonia

România
Sursa: elaborat de autor în baza datelor elaborat de autor în baza datelor UN Comtrade - official international trade statistics [3].

Însă, luna decembrie este recomandabilă pentru exportul prunelor doar în această țară, pe când, prețul 
mediu de import pentru prune este cel mai avantajos în Germania.

Ne permitem să menționăm, că capacitatea cea mai mare de absorbție a prunelor o are Germania, 
unde și prețul la import este cel mai competitiv (în mediu pe anul 2016 - 1,18 USD/kg), urmată de Polonia, 
unde la fel prețul se dovedește a fi unul competitiv (în mediu de 1,02 USD/kg), apoi de România, unde 
prețul de import la fel este unul bun (în mediu de 0,70 USD/kg).

Ca urmare a faptului că și caisele sunt solicitate pe piețele UE, vom elabora matricea ce ne demonstrează 
clar perioadele oportune și profitabile ale anului pentru exportul caiselor, pe piețele Germaniei și Poloniei.

Tabelul 4 
Matricea perioadei oportune de export a caiselor pe piața

din Germania și Polonia

Țara
Lunile anului

ianuarie februarie martie aprilie mai iunie iulie august septembrie octombrie noiembrie decembrie
Germania
Polonia

Sursa: elaborat de autor în baza datelor UN Comtrade - official international trade statistics [3].

Matricea elaborată ne dovedește foarte clar, că ambele țări, și Germania și Polonia oferă cele mai mari 
oportunități de import a producției de caise în aceleași luni ale anului – mai-august, acestea fiind și cele mai 
profitabile pentru exportul de caise în aceste țări. Deci, atât piața Germaniei cât și a Poloniei pot absorbi un 
volum mai mare de caise anume în aceste luni ale anului.

Însă comparând prețul de import, Germania (în mediu pe an 1,94 USD/kg.) totuși este țara care oferă 
un preț mai avantajos la caise decât Polonia (în mediu pe an de 1,39 USD/kg.).

Aplicarea unei asemenea analize de către antreprenorii autohtoni, le va permite elaborarea unor astfel 
de matrici complexe privind produsele ce se cer pe anumite piețe, în ce perioade de timp ale anului sunt 
solicitate si profitabile și de către care țări. Iar toate aceste informații în ansamblu, le vor facilita ușurarea 
muncii de pătrundere pe noi piețe de desfacere și valorificarea superioară a producției, destinate exportului, 
în condiții economice avantajoase.

CONCLUZII
Conform analizei prezentate în prezenta lucrare, recomandăm organelor de resort si antre pre no-

rilor, exportatorilor în particular, să aplice în activitatea lor o asemenea metodologie de de ter mi na re a 
piețelor și nișelor profitabile la export, pentru a cunoaște mai bine spre ce piețe să-și orien te ze produsele 
destinate exportului, în ce cantități și când să efectueze aceste exporturi. Prin întrep rin de rea unei asemenea 
acțiuni, antreprenorii pomicoli, exporatatorii autohtoni ar putea penetra cu o mai mare ușurință noi piețe 
de realizare, iar în cele din urmă o valorificare mai înaltă a potențialului po micol destinat exportului pe 
parcursul întregului an, cât și o creștere a veniturilor din activitatea des fășurată.
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