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Α. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΜΟΛ∆ΑΒΙΑΣ 

1. Ε̟ιδόσεις εθνικής οικονοµίας 

 
 Η οικονοµία της Μολδαβίας έως το 2008 βρισκόταν σε τροχιά υψηλής ανά̟τυξης, 
υ̟οστηριζόµενη α̟ό τη ζωηρή εσωτερική ζήτηση – η ο̟οία εχρηµατοδοτείτο α̟ό την αύξηση 
των εµβασµάτων α̟ό το εξωτερικό, ̟ιστώσεις και ξένες ε̟ενδύσεις – µε ̟αράλληλες όµως 
συνέ̟ειες, ό̟ως σηµαντικό έλλειµµα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και ̟ληθωριστικές 
̟ιέσεις.  
 Το 2009, η ̟αγκόσµια οικονοµική κρίση και οι σηµαντικές µειώσεις στις εξαγωγές, τα 
εισερχόµενα εµβάσµατα και τις ξένες άµεσες ε̟ενδύσεις ̟ου ακολούθησαν, σε συνδυασµό µε τις 
δυσλειτουργίες της οικονοµίας της Μολδαβίας, έφεραν τη χώρα σε ύφεση (-6% του ΑΕΠ), µε 
α̟οτέλεσµα την ελάττωση της εσωτερικής ζήτησης.  

Το 2010, µε την ̟αγκόσµια οικονοµία να σταθερο̟οιείται µετά την κρίση, η βιοµηχανική 
̟αραγωγή και οι εξαγωγές της Μολδαβίας ε̟ανήλθαν σχεδόν στα ε̟ί̟εδα του 2008 
υ̟οστηρίζοντας µια εντυ̟ωσιακή ε̟αναφορά του ΑΕΠ, µε την ταχεία ανά̟τυξη να συνεχίζεται 
και το 2011, µε κινητήριες δυνάµεις την ιδιωτική κατανάλωση, τις ε̟ενδύσεις και τις εξαγωγές 
και την υ̟οστήριξη α̟ό τα εµβάσµατα α̟ό το εξωτερικό και τις αυξηµένες ̟ιστώσεις. 
 

Εξέλιξη ΑΕΠ Μολδαβίας - % (2003-2012)
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  Πηγή: Εθνικό Γραφείο Στατιστικής / Κεντρική Τράπεζα της Μολδαβίας 

 
Το 2012, η ξηρασία ̟ου έ̟ληξε τη Μολδαβία, και ε̟ηρέασε ιδιαιτέρως τον αγροτικό 

τοµέα, ταυτόχρονα µε την κρίση δηµοσίου χρέους ̟ου συνέχισε να εξελίσσεται στην Ευρωζώνη 
– και ήταν ο σηµαίνων ̟αράγων για τον ̟εριορισµό της εξωτερικής ζήτησης – ανέτρεψαν όλες 
τις ̟ροβλέψεις για τη µολδαβική οικονοµία, την ο̟οία οδήγησαν σε ύφεση (-0,8%) 
̟ροκαλώντας στασιµότητα στο εµ̟όριο, τη βιοµηχανική ̟αραγωγή, την εσωτερική ζήτηση και 
τα εµβάσµατα.  

Συγκεκριµένα, η µολδαβική οικονοµία µετά τη σχεδόν αµελητέα ανά̟τυξη ̟ου σηµείωσε 
κατά το ̟ρώτο και το δεύτερο τρίµηνο (1% και 0,6% αντίστοιχα) εισήλθε σε ύφεση, κατά το 
τρίτο τρίµηνο του έτους, όταν το ΑΕΠ ̟εριορίστηκε κατά -1,7% σε σύγκριση µε το τρίτο 
τρίµηνο του 2011, η ο̟οία συνεχίστηκε και το τέταρτο τρίµηνο µε -2,5%. Το ακαθάριστο 
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εγχώριο ̟ροϊόν ανήλθε, το 2012, σε τρέχουσες τιµές, σε MDL 87,847 δισ. (̟ερί̟ου €5,631 δισ.).  
 Ενδεικτικό, δε, της ταχείας µεταβολής της κατάστασης ήταν ότι, ̟αρά το γεγονός ότι η 
ε̟ιβράδυνση της µολδαβικής οικονοµίας ήταν αναµενόµενη α̟ό τους διεθνείς οργανισµούς, 
κανείς δεν είχε ̟ροβλέψει τη σοβαρότητά της, µε το ∆.Ν.Τ. να αναθεωρεί το Νοέµβριο τις 
̟ροβλέψεις του για την αύξηση του ΑΕΠ α̟ό 3% σε 0,3%. 
 Όσον αφορά στη µελλοντική ̟ορεία της οικονοµίας, σύµφωνα µε ε̟ίσηµες ̟ροβλέψεις 
̟ου έγιναν στο ̟λαίσιο της κατάθεσης του Προϋ̟ολογισµού, ο στόχος για το 2013 ήταν να 
ε̟ιτευχθεί ανά̟τυξη 5% και ̟ληθωρισµός ε̟ίσης 5% και να διατηρηθεί χαµηλό το 
δηµοσιονοµικό έλλειµµα (1% του ΑΕΠ).  
 Σε µεταγενέστερες αναλύσεις του Υ̟ουργείου Οικονοµικών, όµως, το ΑΕΠ της 
Μολδαβίας ̟ροβλέ̟εται να αυξηθεί κατά 3,5% το 2013, και αυτό κυρίως λόγω της ε̟ανέναρξης 
των δραστηριοτήτων στην αγροτική ̟αραγωγή, δηλαδή λόγω της χαµηλής ̟ροηγούµενης 
βάσης. Παρά ταύτα, οι αγροτικές δραστηριότητες δεν ̟ροβλέ̟εται να ε̟ανέλθουν ̟λήρως 
εντός του 2013, αλλά ε̟αρκώς για να συνεισφέρουν θετική µεταβολή κατά 1,6% στο ΑΕΠ της 
χώρας. Εξάλλου, το Υ̟ουργείο Οικονοµικών αναµένει για το 2013 αύξηση κατά 2,5% στη 
βιοµηχανική ̟αραγωγή, 7,5% στις εξαγωγές και 6% στις εισαγωγές.  
 Όσον αφορά στις αξιολογήσεις των διεθνών οργανισµών για την αγορά της χώρας, 
σηµειώνεται ότι το 2012, η Μολδαβία έχασε δύο θέσεις και έ̟εσε στην 83η θέση, σε σύνολο 185 
οικονοµιών, στην κατάταξη Doing Business 2013, η ο̟οία συντάσσεται σε ετήσια βάση α̟ό την 
Παγκόσµια Τρά̟εζα και τον ∆ιεθνή Οργανισµό Χρηµατοδότησης (International Finance 
Corporation / IFC). Η Μολδαβία ήταν στη 16η θέση στην καταχώρηση ακίνητης ̟εριουσίας, 
στην 26η στην ε̟ιβολή ισχύος των συµβολαίων και στην 40η στη λήψη ̟ιστώσεων. Οι χειρότερες 
ε̟ιδόσεις της Μολδαβίας σηµειώθηκαν στις κατασκευαστικές άδειες (168η θέση), στην 
ηλεκτροδότηση (161η θέση) και στο διεθνές εµ̟όριο (142η θέση).  

Ε̟ίσης, σύµφωνα µε τον ∆είκτη Οικονοµικής Ελευθερίας του Ιδρύµατος Heritage και της 
Wall Street Journal, η Μολδαβία βρίσκεται στην 115η θέση της κατάταξης µεταξύ 177 χωρών 
(39η µεταξύ 43 ευρω̟αϊκών χωρών). Σύµφωνα µε την έκθεση, η µετάβαση της χώρας σε µια ̟ιο 
σταθερή οικονοµία της αγοράς ̟αραµένει εύθραυστη, µε τον δηµόσιο τοµέα να συνεχίζει, ̟αρά 
ορισµένες ιδιωτικο̟οιήσεις, να ̟αίζει κυρίαρχο ρόλο στην οικονοµία και τα δικαστήρια να 
̟αραµένουν ευάλωτα στις ̟ολιτικές ε̟ιρροές και τη διαφθορά.  
 Σοβαρό ρόλο ̟άντως στην ̟εραιτέρω οικονοµική ανά̟τυξη της χώρας θα ̟αίξει και η 
υ̟ογραφή της Συµφωνίας Σύνδεσης Ε.Ε. και Μολδαβίας, η ο̟οία ̟εριλαµβάνει και τη 
Σφαιρική και σε Βάθος Συµφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών (DCFTA). Ήδη, κατά τη σύνταξη 
της ̟αρούσας, οι σχετικές δια̟ραγµατεύσεις είχαν ολοκληρωθεί. 
  
1.1. Αγροτική ̟αραγωγή 
 Η αγροτική ̟αραγωγή και, δη, η γεωργία α̟οτελεί έναν εκ των σηµαντικότερων τοµέων 
για τη µολδαβική οικονοµία και ανά̟τυξη. Η σηµασία της είναι άλλωστε εµφανής και στις 
εξαγωγές της χώρας. Πρόκειται όµως για έναν τοµέα ο ο̟οίος είναι εξαιρετικά ευάλωτος σε 
αστάθµητους ̟αράγοντες, ό̟ως οι µετεωρολογικές συνθήκες αλλά και οι µεταβολές στις 
εξωτερικές αγορές, ό̟ως οι τιµές των καυσίµων και οι διεθνείς τιµές των αγροτροφίµων. 

∆υστυχώς, για την µολδαβική αγροτική ̟αραγωγή, οι ξηρασίες έχουν καταστεί ένα 
σχετικά σύνηθες φυσικό φαινόµενο και α̟οτελούν ̟λέον ένα χρόνιο ̟ρόβληµα, το ο̟οίο, κάθε 
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5-7 έτη, εµφανίζεται σε σοβαρή µορφή. Το 2012, η Μολδαβία έ̟εσε θύµα µιας έντονης ξηρασίας, 
η ο̟οία οδήγησε σε µείζονα µείωση της αγροτικής ̟αραγωγής και συνέβαλε τα µέγιστα στην 
ε̟ιβράδυνση της οικονοµίας.  

Συγκεκριµένα, η συνολική αγροτική ̟αραγωγή των αγροτικών ε̟ιχειρήσεων, των 
αγροκτηµάτων και των αγροτικών νοικοκυριών για το 2012, µειώθηκε κατά -22,4% α̟ό το 2011 
και η συµµετοχή της στο ΑΕΠ µειώθηκε σε 10,9% α̟ό 12,3% το 2011. Ο καθοριστικός 
̟αράγοντας της µείωσης της αγροτικής ̟αραγωγής ήταν, φυσικά, η γεωργική ̟αραγωγή, η 
ο̟οία µειώθηκε κατά -32,6%, ενώ η ζωική ̟αραγωγή µειώθηκε κατά µόλις -1,1%. 
 

Μεταβολή Αγροτικής Παραγωγής (%) στη Μολδαβία - 2002-2012
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  Πηγή: Εθνικό Γραφείο Στατιστικής της Μολδαβίας 

 
Ειδικότερα, οι µειώσεις στην ̟αραγωγή σιτηρών και οσ̟ριοειδών κατά -51,1%, στις 

̟ατάτες κατά -48,1%, στα λαχανικά κατά -36,7%, στους ηλιανθούς κατά -30,9% και τα σταφύλια 
κατά -15,3%, είχαν τη σηµαντικότερη αρνητική ε̟ιρροή στην αγροτική ̟αραγωγή του 2012, 
καθώς τα εν λόγω ̟ροϊόντα ̟ροκάλεσαν, αντίστοιχα, τη µείωση της συνολικής αγροτικής 
̟αραγωγής κατά -9,4%, -2,8% -2,3%, -2,4% και -2,2%.  

Για το 2012, η γεωργική ̟αραγωγή κάλυψε το 59% της συνολικής αγροτικής ̟αραγωγής 
(2011: 68%), µε τα δηµητριακά να καλύ̟τουν το 11,6%, τα βιοµηχανικά φυτά το 10,3%, οι 
̟ατάτες, τα λαχανικά και τα κολοκυνθοειδή το 10%, τα φρούτα και οι ξηροί καρ̟οί το 5% κ.α. 
Η ζωική ̟αραγωγή κάλυψε το 41% της συνολικής αγροτικής ̟αραγωγής (2011: 32%), µε τα 
βοοειδή και τα ̟ουλερικά να καλύ̟τουν το 24,8%, το γάλα το 11,2%, τα αυγά 4,2% κ.α.  

Η µικρή µείωση στη ζωική ̟αραγωγή οφείλεται στην µείωση στην ̟αραγωγή αυγών (-
16%) και γάλακτος (-5,6%) στα νοικοκυριά, λόγω της µείωσης του αριθµού και της 
̟αραγωγικότητας των αγελάδων και των ορνίθων.  

Το 32% της συνολικής αγροτικής ̟αραγωγής ̟ροήλθε α̟ό τις αγροτικές ε̟ιχειρήσεις, 
17% α̟ό τα αγροκτήµατα και 51% α̟ό τα αγροτικά νοικοκυριά. Το υψηλό ̟οσοστό το ο̟οίο 
συνεισέφεραν τα νοικοκυριά οφείλεται κυρίως στο υψηλό µερίδιο ζωικής ̟αραγωγής τους 
(̟ερί̟ου 78%). 
 



- Ετήσια Έκθεση Μολδαβίας / 2012 - 

 
Γραφείο Ο.Ε.Υ. Κιέβου 

7 

1.2. Βιοµηχανική ̟αραγωγή 
Κατά την ̟ερίοδο 2002-2008, η βιοµηχανική ̟αραγωγή της Μολδαβίας είχε κυµανθεί 

α̟ό 15,6% το 2003 (υψηλότερη ε̟ίδοση της ̟εριόδου) έως -4,8% το 2006 (χαµηλότερη ε̟ίδοση 
της ̟εριόδου). Το 2009, ως α̟οτέλεσµα της µείωσης των εξαγωγών των εγχώριων µονάδων 
λόγω της φθίνουσας εξωτερικής ζήτησης, η βιοµηχανική ̟αραγωγή της Μολδαβίας µειώθηκε 
δραµατικά κατά -22,2% σε σχέση µε το ̟ροηγούµενο έτος. Το 2010 και το 2011, η βιοµηχανική 
̟αραγωγή ε̟έστρεψε σε θετικό ̟ρόσηµο και ̟ροερχόµενη α̟ό χαµηλότατη βάση σηµείωσε 
σηµαντική αύξηση κατά 9,3%, τάση την ο̟οία διατήρησε το 2011 (7,4%).  

 

Μεταβολή Βιοµηχανικής Παραγωγής (%) στην Μολδαβία - 2002-2012
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 Πηγή: Εθνικό Γραφείο Στατιστικής της Μολδαβίας 

 
Το 2012, η βιοµηχανική ̟αραγωγή µειώθηκε κατά -3,1%, κυρίως λόγω των ε̟ιµέρους 

µειώσεων στους τοµείς, αφ' ενός, της ̟αραγωγής και διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας και 
θέρµανσης (-3%) και, αφ' ετέρου, της µετα̟οίησης (-4,4%), και της ̟εριορισµένης αύξησης στην 
εξορυκτική βιοµηχανία (0,8%). Για το έτος 2012, η βιοµηχανική ̟αραγωγή συνεισέφερε στο 
ΑΕΠ ̟οσοστό 14% έναντι του 13,7% το 2011.  

Ειδικότερα, η ̟αραγωγή τροφίµων και ̟οτών µειώθηκε κατά -1,7%, κυρίως λόγω των 
µειώσεων στην αλευρο̟οιία (-25,4%), την ε̟εξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών 
(-24,4%), την ε̟εξεργασία και συντήρηση ιχθυρών (-18,9%), κ.α. τις ο̟οίες δεν κατάφεραν να 
αντισταθµίσουν οι αυξήσεις στην ̟αραγωγή, ε̟εξεργασία και συντήρηση κρέατος και 
̟ροϊόντων κρέατος (14,7%), την ̟αραγωγή γαλακτοκοµικών (7,2%), την ̟αραγωγή µεταλλικού 
ύδατος και αναψυκτικών (3,4%) κ.α.  

Στη µετα̟οίηση εκτός τροφίµων, τη βιοµηχανική ̟αραγωγή ε̟ηρέασαν οι µειώσεις στην 
̟αραγωγή ρουχισµού (-23,9%), στην κα̟νοβιοµηχανία (-20,4%), στην χαρτοβιοµηχανία (-
19,3%), στις εκδόσεις (-15,4%), στη µεταλλουργία (-13,9%) κ.α. και οι αυξήσεις στη µηχανουργία 
(36,7%), στην κατασκευή ραδιοτηλεο̟τικών µέσων και µέσων ε̟ικοινωνίας (12,4%), στην 
κλωστοϋφαντουργία (4,4%) κ.α. Ε̟ίσης, στο ̟λαίσιο της ̟αραγωγής και διανοµής ηλεκτρικής 
ενέργειας και θέρµανσης, µειώθηκαν η ̟ροµήθεια ατµού και ζεστού νερού (-5,3%) και 
̟αραγωγής και διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας (-3,7%).  
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1.3. Κατασκευές 
 Οι κατασκευές στη Μολδαβία για το 2012 κινήθηκαν ̟αράλληλα µε την ανά̟τυξη της 
χώρας. Η αξία των κατασκευών ̟ου έλαβαν χώρα στη Μολδαβία εντός του 2012, α̟ό 
κατασκευαστικές εταιρείες, ανήλθε σε MDL 5,421 δισ. - µειωµένη κατά -0,4% - , εκ των ο̟οίων 
τα MDL 3,165 δισ. αφορούσαν σε νέες κατασκευές, τα MDL 1,077 δισ. σε µείζονες ε̟ισκευές, τα 
MDL 1,018 δισ. σε συντήρηση και τα MDL 161 εκατ. σε άλλες εργασίες. Η συνεισφορά των 
κατασκευών στο ΑΕΠ ̟αρέµεινε σχεδόν σταθερή α̟ό το 2011 σε 3,5%.  
 
1.4 Εµ̟όριο - Υ̟ηρεσίες 

Ο όγκος του κύκλου εργασιών του λιανικού εµ̟ορίου το 2012 µειώθηκε κατά -0,5% α̟ό 
το 2011 σε MDL 36,535 δισ. και ο όγκος του κύκλου εργασιών του χονδρικού εµ̟ορίου µειώθηκε 
κατά -2,5% σε MDL 54,158 δισ. Το χονδρικό και λιανικό εµ̟όριο κάλυψαν 14% του ΑΕΠ για το 
2012.   

H αξία των ̟αρασχεθεισών στο κοινό εµ̟ορικών υ̟ηρεσιών αυξήθηκε κατά 3,1% για το 
2012 σε MDL 8,094 δισ. και η αξία των ̟αρασχεθεισών σε ε̟ιχειρήσεις εµ̟ορικών υ̟ηρεσιών 
µειώθηκε κατά -1,3%.  

Όσον αφορά στις µεταφορές, ο όγκος των µεταφερόµενων αγαθών µέσω οδικών, 
σιδηροδροµικών, ̟οτάµιων και αερο̟ορικών µεταφορών ανήρθε για το 2012 σε 9,769 εκατ. 
τόνους εµ̟ορευµάτων, µειωµένος κατά -2,9% σε σχέση µε το 2011. Οι µεταβολές καταγράφηκαν 
ως εξής: µείωση -9,5% στις σιδηροδροµικές µεταφορές, αύξηση 2,8% στις οδικές µεταφορές, 
µείωση -3,3% στις ̟οτάµιες µεταφορές και µείωση -1,9% στις αερο̟ορικές µεταφορές.  
 
 
2. ∆ηµόσια οικονοµικά 

 
 Κατά το 2012, το δηµοσιονοµικό έλλειµµα µειώθηκε κατά -0,3% του ΑΕΠ α̟ό το 2011, σε 
2,1% του ΑΕΠ. Σε α̟όλυτες τιµές, µειώθηκε α̟ό το 2011 κατά -6,2%, σε MDL 1,840 δισ. Ε̟ίσης, 
α̟ό τη σύγκριση µε το ΑΕΠ ̟ροκύ̟τει η αύξηση των δηµοσιονοµικών εσόδων κατά 1,5% του 
ΑΕΠ σε σχέση µε την αύξηση των δα̟ανών κατά 1,2% του ΑΕΠ.  
 Για το 2012, τα δηµοσιονοµικά έσοδα ανήλθαν σε MDL 33,526 δισ., αυξηµένα κατά 11,2% 
α̟ό το 2011. Ο κύριος ̟όρος των εσόδων ήταν οι φόροι ε̟ί των αγαθών και των υ̟ηρεσιών, µε 
συνεισφορά 42,8% ε̟ί του συνόλου, αυξηµένοι κατά 5,6% α̟ό το ̟ροηγούµενο έτος. 74,4% των 
φορολογικών εσόδων ̟ροήλθαν α̟ό ΦΠΑ (αύξηση 8,5%) και 20,2% α̟ό ειδικούς φόρους 
κατανάλωσης (αύξηση 2%). ∆εδοµένου ότι ο ΦΠΑ ο ο̟οίος έχει εισ̟ραχθεί α̟ό εισαγόµενα 
̟ροϊόντα υ̟ερέβη κατά 2,5 φορές τον ΦΠΑ ε̟ί των εγχωρίως ̟αραγοµένων αγαθών και 
υ̟ηρεσιών, είναι ̟ροφανές ότι η κατανάλωση αγαθών και υ̟ηρεσιών συνεχίζει να 
υ̟οστηρίζεται α̟ό εισαγόµενα ̟ροϊόντα. Τα έσοδα α̟ό την υ̟οχρεωτική δηµόσια κοινωνική 
ασφάλιση και ασφάλιση υγείας αυξήθηκαν κατά 9,1% α̟ό το 2011, και κάλυψαν ένα σηµαντικό 
µερίδιο (26,7%) των συνολικών δηµοσιονοµικών εσόδων. 
 Οι δηµοσιονοµικές δα̟άνες ανήλθαν σε MDL 35,364 δισ. το 2012, αυξηµένες κατά 10,1% 
σε σχέση µε το 2011. Ό̟ως είναι φυσικό, λόγω των ξηρασιών, οι δα̟άνες στον αγροτικό τοµέα 
σηµείωσαν σηµαντικότατη αύξηση κατά 51% ενώ έτερος τοµέας ̟ροτεραιότητας για την 
Κυβέρνηση ήταν και οι οδικές υ̟οδοµές µε αύξηση κατά 42,6%. 
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 Στο τέλος του 2012, το δηµόσιο χρέος της Μολδαβίας ανήλθε σε MDL 21,184 δισ., 
αυξηµένο κατά MDL 1,958 δισ. (10,2%) α̟ό το τέλος του 2011. 70,9% του δηµοσίου χρέους 
αφορούσε στο εξωτερικό δηµόσιο χρέος και 29,1% στο εγχώριο δηµόσιο χρέος.  
 Το εξωτερικό χρέος αυξήθηκε κατά USD 103,1 εκατ. κατά το 2012, και ανήλθε σε USD 
1,246 δισ. στο τέλος του 2012. Σε MDL, το εξωτερικό δηµόσιο χρέος αυξήθηκε κατά 12,3% και 
ανήλθε σε 15,026 δισ. στο τέλος του έτους. Το εγχώριο δηµόσιο χρέος ανήλθε σε MDL 6,159 δισ. 
για το 2012, αυξηµένο κατά 5,4% (ήτοι MDL 317 εκατ.). 
 Για την εξυ̟ηρέτηση του χρέους της, η Μολδαβία, κατέβαλε MDL 666,4 εκατ. (̟οσό κατά 
0,6% µεγαλύτερο α̟ό το 2011), εκ των ο̟οίων 73,5% χρησιµο̟οιήθηκε για α̟ο̟ληρωµή του 
εγχώριου χρέους και 26,5% για α̟ο̟ληρωµή του εξωτερικού χρέους.  
 Στο τέλος του 2012, το δηµόσιο χρέος είχε ανέλθει σε 24,1% του ΑΕΠ, αυξηµένο κατά 
0,7% α̟ό το 2011, µια αύξηση ̟ου οφείλεται στην κατά 0,8% αύξηση του εξωτερικού χρέους ε̟ί 
του ΑΕΠ, το ο̟οίο καλύ̟τει το 17,1% ε̟ί του ΑΕΠ, και στη µείωση κατά 0,1% του εσωτερικού 
χρέους, το ο̟οίο κάλυψε το 7%.  

 
 

3. Πληθωρισµός - Νοµισµατική ̟ολιτική 

 
 Το 2012, η Κεντρική Τρά̟εζα της Μολδαβίας ̟ροσ̟άθησε να δηµιουργήσει τις συνθήκες 
για τη διατήρηση του ̟ληθωρισµού εντός του ορίου 5%±1,5% ̟ου είχε τεθεί α̟ό τη Στρατηγική 
Νοµισµατικής Πολιτικής της Κυβέρνησης. Για το ̟ρώτο εξάµηνο, ο ετήσιος ̟ληθωρισµός 
συνέχισε την καθοδική του τάση φτάνοντας τον Ιούνιο µόλις 0,2% ̟άνω α̟ό το κατώτατο όριο, 
σε 3,7%, ενώ το Σε̟τέµβριο έφτασε σε 4,9% (4,4% για το τρίτο τρίµηνο). Κατά το τέταρτο 
τρίµηνο, ε̟ανήλθαν οι καθοδικές τάσεις µε 3,9%, κυρίως, λόγω της υψηλής βάσης σύγκρισης 
του 2011, την ο̟οία δηµιούργησαν οι αυξήσεις στα τιµολόγια φυσικού αερίου και θέρµανσης 
τον Οκτώβριο και το Νοέµβριο του ̟ροηγούµενου έτους. 
 Παρά ταύτα, στο τέλος του έτους, ο ̟ληθωρισµός ανήλθε σε 4,1% (∆εκ.-∆εκ.) µε την 
υψηλότερη αύξηση να σηµειώνεται στις τιµές των τροφίµων (5,4%) έναντι της αύξησης 3,6% 
στις τιµές των µη-τροφίµων. Κατά µέσο όρο, ο ̟ληθωρισµός ανήλθε για το 2012 σε 4,6% α̟ό 
7,6% το 2011 (µ.ο. για τρόφιµα 3,8% και για µη-τρόφιµα 4,2%). 
 Η ξηρασία του καλοκαιριού του 2012 οδήγησε σε ̟ληθωριστικές ̟ιέσεις στις τιµές των 
τροφίµων κατά το τέταρτο τρίµηνο, οι ο̟οίες τελικά συνεισέφεραν 1,8% στον τελικό 
σχηµατισµό του ̟ληθωρισµού. Οι τιµές καυσίµων συνέχισαν να έχουν τη µικρότερη συµµετοχή 
στο σχηµατισµό του ετησίου ̟ληθωρισµού (0,3%). 

Η Κεντρική Τρά̟εζα της Μολδαβίας θεωρεί ότι οι ̟ληθωριστικοί κίνδυνοι θα 
συνεχίσουν να υφίστανται λόγω εσωτερικών και εξωτερικών ̟αραγόντων. Αναµένεται οι τιµές 
του ̟ετρελαίου να ̟αραµείνουν ασταθείς στις διεθνείς αγορές, ενώ ε̟ι̟ρόσθετες ̟ληθωριστικές 
̟ιέσεις θα ̟ροκύψουν ως α̟οτέλεσµα των εµµέσων φόρων ̟ου θα τεθούν σε ισχύ α̟ό 1ης 
Ιανουαρίου 2013, αλλά και λόγω της ξηρασίας του 2012, οι συνέ̟ειες της ο̟οίας θα διαρκέσουν 
για αρκετό χρονικό διάστηµα και µέσα στο 2013. Η ε̟ιβράδυνση της οικονοµίας και η χαµηλή 
εγχώρια και εξωτερική ζήτηση φαίνεται ότι θα είναι οι σηµαντικότεροι α̟ο̟ληθωριστικοί 
̟αράγοντες για το 2013.  
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 Πηγή: Εθνικό Γραφείο Στατιστικής της Μολδαβίας / Κεντρική Τράπεζα της Μολδαβίας 

 
Ο στόχος της Κεντρικής Τρά̟εζας της Μολδαβίας το 2012 – στο ̟λαίσιο του σχετικά 

χαµηλού ̟ληθωρισµού και της ασθενούς οικονοµικής δραστηριότητας – ήταν ο καθορισµός 
ενός ̟λαισίου στοχευµένου ̟ληθωρισµού, µε την ταυτόχρονη ενίσχυση της αξιο̟ιστίας της στις 
χρηµαταγορές και το κοινό. Η Κεντρική Τρά̟εζα ̟ροσ̟άθησε, ε̟ίσης, να δηµιουργήσει ένα 
ε̟αρκές ̟λαίσιο ̟ροστασίας έναντι των εξωτερικών ̟ιέσεων µε την αύξηση των 
συναλλαγµατικών διαθεσίµων. Ως α̟οτέλεσµα αυτού, στο τέλος του 2012, τα συναλλαγµατικά 
διαθέσιµα της Μολδαβίας ανήλθαν σε USD 2,515 δισ. αυξηµένα κατά 28% α̟ό USD 1,965 δισ. 
στο τέλος του ∆εκεµβρίου του 2011, µε δυνατότητα κάλυψης 4,7 µηνών εισαγωγών και 110,6% 
του βραχυ̟ρόθεσµου εξωτερικού χρέους της χώρας. 

Το ∆εκέµβριο του 2012, η νοµισµατική βάση της χώρας ανήλθε σε MDL 20,531 δισ. και το 
κυκλοφορούν χρήµα (Μ0) σε 13,241 δισ., αυξηµένο κατά 21,9% α̟ό το ∆εκέµβριο του 2011. Η 
̟ροσφορά χρήµατος (Μ3) ανήλθε σε 49,513 αυξηµένη κατά 20,8% α̟ό το 2011.  

Το τρα̟εζικό σύστηµα της Μολδαβίας στις 31 ∆εκεµβρίου 2012 ̟αρουσίαζε την εξής 
εικόνα: Το Πρωτοβάθµιο Κεφάλαιο (Tier I) µειώθηκε κατά 6,4% α̟ό το 2011 και ανήλθε σε 
MDL 6,294 δισ.  Το µερίδιο των ξένων ε̟ενδύσεων στις τρά̟εζες ανήλθε σε 71,7%, µειωµένο 
κατά 2,3% λόγω αυξήσεων κεφαλαίων µε ε̟ενδύσεις εγχώριων µετόχων. Το συνολικό 
ενεργητικό των τρα̟εζών διατήρησε την αυξητική τάση του, γεγονός ̟ου καταδεικνύει την 
ε̟έκταση της τρα̟εζικής δραστηριότητας. Σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυ̟α (IFRS), 
το συνολικό ενεργητικό ανήλθε σε MDL 58,304 δισ. στο τέλος του έτους, αυξηµένο κατά 18,3%. 

Η µείωση στην εσωτερική ζήτηση και την εγχώρια ε̟ιχειρηµατική δραστηριότητα 
οδήγησαν σε ̟εριορισµό των νέων δανείων για το 2012 κατά MDL 2,914 δισ. (-9,8%) σε MDL 
26,694 δισ. Οι νέες ̟ροθεσµιακές καταθέσεις ανήλθαν σε MDL 38,927 δισ., µειωµένες κατά MDL 
1,523 δισ. ήτοι -3,8%. Ε̟ίσης, το 2012, το µερίδιο των µη-εξυ̟ηρετούµενων δανείων ε̟ί του 
συνόλου των δανείων αυξήθηκε κατά 1,6% σε 14,5% στο τέλος του έτους. Οι καταθέσεις στις 31 
∆εκεµβρίου 2012, ανήλθαν σε MDL 39,772 δισ., αυξηµένες κατά 21,6% α̟ό τις αρχές του 2012, 
κυρίως λόγω της αύξησης στις ̟ροσω̟ικές καταθέσεις κατά 23%. 

Στο τέλος του 2012, 14 τρά̟εζες ήταν εξουσιοδοτηµένες για λειτουργία α̟ό την Κεντρική 
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Τρά̟εζα ήτοι, Comertbank S.A., Banca Sociala S.A., Victoriabank S.A., Moldova - Agroindbank 
S.A., Moldindconbank S.A., Societatea pe Actiuni Banca de Economii, EuroCreditBank S.A., 
Unibank S.A., Banca de Finante si Comert S.A., Energbank S.A., ProCredit Bank S.A., Romana 
Chisinau S.A., Eximbank - Gruppo Veneto Banca και Mobiasbanca - Groupe Societe Generale 
S.A. 
 
4. Συναλλαγµατική ισοτιµία - Ε̟ιτόκια 

 
Με βάση τους ετήσιους µέσους όρους, το Μολδαβικό Λέι, υ̟οτιµήθηκε, κατά το 2012, 

έναντι του ∆ολαρίου Η.Π.Α. κατά 3,2% (σε USD 1=MDL 12,1) και ανατιµήθηκε έναντι του 
Ευρώ κατά 4,7% (σε EUR 1=MDL 15,6). Με βάση τις ισοτιµίες του τέλους του έτους, το 
Μολδαβικό Λέι υ̟οτιµήθηκε, σε σύγκριση µε το τέλος του ∆εκεµβρίου 2011, κατά 3% έναντι του 
∆ολαρίου Η.Π.Α. (σε USD 1=MDL 12,1) και κατά 6,1% έναντι του Ευρώ (σε EUR 1=MDL 16).  

Τα ε̟ιτόκια της Κεντρικής Τρά̟εζας της Μολδαβίας για διατρα̟εζικό δανεισµό 
µειώθηκαν για το 2012 σε 5,19% για το εθνικό νόµισµα (2011: 10,88%) και αυξήθηκαν σε 4,64% 
για συνάλλαγµα (2011: 2,72%). Τα µέσα ε̟ιτόκια καταθέσεων αυξήθηκαν σε 7,59% για το εθνικό 
νόµισµα (2011: 7,54%) και σε 3,83% για συνάλλαγµα (2011: 3,69%). Τα µέσα ε̟ιτόκια 
χορηγήσεων µειώθηκαν σε 13,34% για το εθνικό νόµισµα (2011: 14,37%) και 8,28% για 
συνάλλαγµα (2011: 8,75%). 
 
5. Ισοζύγιο ̟ληρωµών 

Ισοζύγιο Πληρωµών Μολδαβίας (σε εκατ. USD) 

  2011 2012 

Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών -790,4 -510,9 

Εµπορικό ισοζύγιο και ισοζύγιο υπηρεσιών -2.872,0 -2.945,3 

Εµπορικό ισοζύγιο -2.869,4 -2.924,2 

Εξαγωγές* 2.277,1 2.228,0 

Εισαγωγές* -5.146,5 -5.152,2 

Ισοζύγιο υπηρεσιών -2,6 -21,1 

Εξαγωγές 881,5 936,3 

Εισαγωγές -884,1 -957,4 

Ισοζύγιο εισοδηµάτων 565,9 829,3 

Εισροές 927,5 1.044,3 

Εκροές -361,6 -215,0 

Ισοζύγιο τρεχουσών µεταβιβάσεων 1.515,8 1.605,1 

Εισροές 1.616,0 1.710,4 

Εκροές -100,2 -105,3 

Συνολικό ισοζύγιο κεφαλαιακών µεταβιβάσεων και χρηµατοοικονοµικών συναλλαγών 704,1 427,0 

Ισοζύγιο κεφαλαιακών µεταβιβάσεων -29,7 -34,8 

Ισοζύγιο χρηµατοοικονοµικών συναλλαγών 733,8 461,8 

Άµεσες επενδύσεις 260,5 139,4 

Επενδύσεις χαρτοφυλακίου 4,7 16,5 

Άλλες επενδύσεις 746,5 803,7 

Μικτά επίσηµα διαθέσιµα -278,1 -497,6 

Τακτοποιητέα στοιχεία 86,3 83,9 

* Παρατηρείται, παγίως, απόκλιση µεταξύ των στοιχείων της Κεντρικής Τράπεζας και του Εθνικού Γραφείου Στατιστικής της Μολδαβίας λόγω διαφοράς στη µεθοδολογία. 
Πηγή: Κεντρική Τράπεζα της Μολδαβίας 
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6. Ανεργία - Μισθοί 

 
 To 2012, ο οικονοµικά ενεργός ̟ληθυσµός (α̟ασχολούµενοι και άνεργοι) της 
Μολδαβίας ανήλθε σε ̟ερί̟ου 1,215 εκατ., µειωµένος α̟ό το ̟ροηγούµενο έτος κατά 3,4% (-43 
χιλιάδες). Η δοµή του ενεργού ̟ληθυσµού µεταβλήθηκε εντός του 2012 ως εξής: το ̟οσοστό των 
α̟ασχολούµενων α̟ό 93,3% σε 94,4% και το ̟οσοστό των ανέργων α̟ό 6,7% σε 5,6%. Το 
µερίδιο των ανδρών υ̟ερέβη ελάχιστα εκείνο των γυναικών (50,9% / 49,1%) και το µερίδιο του 
αγροτικού ̟ληθυσµού ήταν ελαφρώς µεγαλύτερο α̟ό εκείνο του αστικού (50,8% / 49,2%).  
 

Εξέλιξη ποσοστού ανεργίας 2003-2012 (%)
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  Πηγή: Υπουργείο Οικονοµίας της Μολδαβίας 

 
 Οι α̟ασχολούµενοι ανήλθαν σε ̟ερί̟ου 1,147 εκατ., αριθµός µειωµένος κατά 2,3% σε 
σχέση µε το ̟ροηγούµενο έτος. Οι άνεργοι εκτιµάται, σύµφωνα µε τη µεθοδολογία του ∆ιεθνούς 
Οργανισµού Εργασίας, ότι έφτασαν το 2012 σε 67.000 άτοµα, 16.300 λιγότερα α̟ό το 2011. Η 
ανεργία έχει ε̟ηρεάσει σε µεγαλύτερο βαθµό τους άνδρες (62,3% του συνόλου των ανέργων) 
και τον αστικό ̟ληθυσµό (64,3%). 

Ο µέσος µηνιαίος µισθός στην εθνική οικονοµία της Μολδαβίας για το 2012 ανήρθε σε 
MDL 3.478 (̟ερί̟ου €223), αυξηµένος, σε ονοµαστικούς όρους , κατά 8,9% (2011: MDL 3.194) 
και σε ̟ραγµατική αξία (συνυ̟ολογιζόµενου του δείκτη τιµών καταναλωτή) κατά 4,1%. 

Οι υψηλότεροι µέσοι µηνιαίοι µισθοί καταβλήθηκαν στις χρηµατοοικονοµικές 
δραστηριότητες (MDL 6.859), στις ε̟ιχειρήσεις κοινής ωφέλειας (MDL 5.333) και στις 
κτηµατοµεσιτικές υ̟ηρεσίες (MDL 4.268) ενώ οι χαµηλότεροι στην αλιεία (MDL 1.687), τη 
γεωργία (MDL 2.165) και τις ε̟ιχειρήσεις ξενίας και εστίασης (MDL 2.555).  
 

Έτος 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Μέσος ονοµαστικός µισθός (MDL) 1.319 1.697 2.065 2.530 2.748 2.972 3.194 3.478 

Μέσος ονοµαστικός µισθός (µεταβολή από το προηγούµενο έτος / %) 19,6 28,7 21,7 22,5 8,6 8,2 7,5 8,9 

 Πηγή: Εθνικό Γραφείο Στατιστικής της Μολδαβίας 
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∆εδοµένων των µισθών στη Μολδαβία, σηµαντικό τµήµα του εισοδήµατος των 
µολδαβικών οικογενειών ̟ροέρχεται α̟ό τα εµβάσµατα α̟ό το εξωτερικό. Συγκεκριµένα, κατά 
το 2012, Μολδαβοί εργαζόµενοι εκτός Μολδαβίας α̟έστειλαν στις οικογένειές τους στη χώρα, 
µέσω εµ̟ορικών τρα̟εζών, εµβάσµατα συνολικής αξίας ̟ερί̟ου USD 1,490 δισ., ̟οσό 
αυξηµένο κατά 4,4% α̟ό το 2011 (USD 1,428 δισ.).  

Σύµφωνα ̟άντως µε το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, το σύνολο των εµβασµάτων ̟ου 
µεταφέρεται µέσω τρα̟εζών στη Μολδαβία α̟οτελεί ̟οσοστό 60-70% του συνολικού ̟οσού ̟ου 
εισρέει στη χώρα ως οικογενειακή βοήθεια, δεδοµένου ότι ̟ολλοί Μολδαβοί ̟ροτιµούν την 
α̟οστολή αυτουσίων χαρτονοµισµάτων µέσω µεσαζόντων. 
   

37.712

27.288

1.231

41.075

30.399

1.696

37.450

28.452

1.525

36.373

25.832

1.632

39.287

25.630

1.967

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

2007 2008 2009 2010 2011

Κατα κεφαλήν ΑΕΠ

Ευρωζώνη Ελλάδα Μολδαβία

 
  Πηγή: Παγκόσµια Τράπεζα 

 
 Ε̟ίσης, σύµφωνα µε τους υ̟ολογισµούς της Παγκόσµιας Τρά̟εζας (στοιχεία έως το 
2011), εµφανής καθίσταται η α̟όσταση της οικονοµίας της Μολδαβίας σε σχέση µε εκείνη της 
Ευρωζώνης - αλλά και της Ελλάδος. Σύµφωνα µε τον ̟αρα̟άνω ̟ίνακα, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ 
της Μολδαβίας ήταν, το 2011, κατά σχεδόν 12 φορές µικρότερο α̟ό εκείνο της Ελλάδος και 
κατά 19 φορές µικρότερο α̟ό εκείνο της Ευρωζώνης.  
 
 
7. Εξωτερικό εµ̟όριο 

 
 Οι µολδαβικές εξαγωγές ε̟ιβαρύνθηκαν ιδιαίτερα α̟ό την ξηρασία και τη µειωµένη 
αγροτική ̟αραγωγή ̟ου αυτή ̟ροκάλεσε, το 2012, α̟ό τη µία ̟λευρά, και τη µειωµένη 
εξωτερική ζήτηση ̟ου σήµανε η ε̟ιβράδυνση της οικονοµικής δραστηριότητας στις χώρες-
̟ελάτες της Μολδαβίας στην Ευρωζώνη, λόγω της κρίσης του δηµοσίου χρέους.  
 Συγκεκριµένα οι εξαγωγές της Μολδαβίας ανήλθαν για το 2012 σε USD 2,162 δισ. 
µειωµένες κατά -2,5% α̟ό το ̟ροηγούµενο έτος. Οι ε̟ί µέρους µειώσεις έγιναν ̟ερισσότερο 
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εµφανείς στα ̟ροϊόντα ̟ου εξήχθησαν ̟ρος την Ε.Ε. (-6,4%), τις ο̟οίες οι µικρές αυξήσεις στις 
εξαγωγές ̟ρος τις χώρες ΚΑΚ (0,9%) και στις λοι̟ές χώρες (2,7%) δεν κατάφεραν να 
αντισταθµίσουν. 

 

Εµπορικό Ισοζύγιο Μολδαβίας 2006-2012 (σε εκατ. USD)
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 Πηγή: Εθνικό Γραφείο Στατιστικής της Μολδαβίας 

   
 Οι µολδαβικές εισαγωγές ανήλθαν σε USD 5,213 δισ. αυξηµένες κατά µόνο 0,4% λόγω 
της µείωσης των εισαγωγών α̟ό τις χώρες ΚΑΚ (-5,2%) . Η κάλυψη των εισαγωγών α̟ό τις 
εξαγωγές ανήλθε σε 41,5% α̟ό 42,7% το 2011.  
 Χαρακτηριστικό είναι ότι ο ρυθµός των εξαγωγών αλλά και των εισαγωγών σηµείωσε 
καθοδική ̟ορεία. Συγκεκριµένα, οι εξαγωγές ξεκίνησαν α̟ό αυξητικό ρυθµό 9,8% τον 
Ιανουάριο και κατέληξαν σε -14,1% το ∆εκέµβριο και οι εισαγωγές α̟ό 19% τον Ιανουάριο 
κατέληξαν σε -5,7% το ∆εκέµβριο.  
 Το έλλειµµα του εµ̟ορικού ισοζυγίου της χώρας ανήλθε σε -3.051,3 αυξηµένο κατά 2,6% 
α̟ό το ̟ροηγούµενο έτος.  
 

Εξωτερικό εµπόριο Μολδαβίας 2006-2012 (σε εκατ. USD)1 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Μεταβολή (%) 2011/2012  

Εξαγωγές 1.050,4 1.340,0 1.591,1 1.283,0 1.541,5 2.216,8 2.161,8 -2,5 

εκ των οποίων:               

Χώρες ΚΑΚ 423,7 548,9 623,0 490,4 624,0 919,3 928,0 0,9 

Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.-27) 536,9 678,9 820,1 667,4 728,9 1.083,0 1.013,4 -6,4 

άλλες χώρες 89,8 112,2 148,0 125,2 188,6 214,5 220,4 2,8 

                

Εισαγωγές 2.693,2 3.689,5 4.898,8 3.278,3 3.855,3 5.191,3 5.213,1 0,4 

εκ των οποίων:               

Χώρες ΚΑΚ 1.020,8 1.333,7 1.737,3 1.141,8 1.256,9 1.713,4 1.623,8 -5,2 

                                              
1 Αφορά µόνο σε εµπορεύµατα. Η Μολδαβική Στατιστική Υπηρεσία δεν διαθέτει στοιχεία για υπηρεσίες.  
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Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.-27) 1.218,5 1.681,0 2.105,3 1.421,2 1.704,2 2.256,3 2.318,7 2,8 

άλλες χώρες 453,9 674,8 1.056,2 715,3 894,2 1.221,6 1.270,6 4,0 

                

Εµπορικό Ισοζύγιο -1.642,8 -2.349,5 -3.307,7 -1.995,3 -2.313,8 -2.974,5 -3.051,3 2,6 

εκ των οποίων:               

Χώρες ΚΑΚ -597,1 -784,8 -1.114,3 -651,4 -632,9 -794,1 -695,8 -12,4 

Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.-27) -681,6 -1.002,1 -1.285,2 -753,8 -975,3 -1.173,3 -1.305,3 11,3 

άλλες χώρες -364,1 -562,6 -908,2 -590,1 -705,6 -1.007,1 -1.050,2 4,3 

                

Κάλυψη εισαγωγών από εξαγωγές (%) 39,0 36,3 32,5 39,1 40,0 42,7 41,5 -2,9 

εκ των οποίων:               

Χώρες ΚΑΚ 41,5 41,2 35,9 43,0 49,6 53,7 57,1 6,4 

Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.-27) 44,1 40,4 39,0 47,0 42,8 48,0 43,7 -8,9 

άλλες χώρες 19,8 16,6 14,0 17,5 21,1 17,6 17,3 -1,4 

 Πηγή: Εθνικό Γραφείο Στατιστικής της Μολδαβίας 

 
Α̟ό τα ̟αρα̟άνω συνάγεται ότι η Μολδαβία διατήρησε - και αύξησε κατά τι - την 

υψηλή εσωτερική ζήτηση για εισαγόµενα ̟ροϊόντα ̟ου δηµιουργήθηκε α̟ό το 2011, χωρίς να 
καταφέρει να ακολουθήσει την ίδια ̟ορεία στις εξαγωγές λόγω των αιτιών ̟ου αναφέρθηκαν 
̟αρα̟άνω. Ως α̟οτέλεσµα αυτού, η τάση σταδιακής κάλυψης των εισαγωγών α̟ό τις εξαγωγές 
της τα τελευταία τρία έτη ανακό̟ηκε το 2012. Παρά ταύτα, το έλλειµµα στο εµ̟ορικό ισοζύγιο 
της χώρας συνεχίζει να διογκώνεται σταθερά α̟ό το 2009 αλλά δεν έχει φτάσει ακόµη το 
έλλειµµα του 2008. 

  
7.1. Μολδαβικές εξαγωγές 
 Όσον αφορά στις µολδαβικές εξαγωγές, η γενική κατηγορία ̟ροϊόντων ̟ου 
κατατάχθηκε ̟ρώτη είναι τα "Προϊόντα των βιοµηχανιών ειδών διατροφής (IV) (αύξηση α̟ό το 
2011: 18,2%, συµµετοχή στις εξαγωγές του 2012: 18,1%) µε την ̟αραδοσιακά ̟ρώτη κατηγορία 
"Προϊόντα του φυτικού βασιλείου (ΙΙ)" να κατατάσσεται δεύτερη για το 2012 (µείωση α̟ό το 
2011: -23,5%, συµµετοχή στις εξαγωγές του 2012: 16,7%), Έ̟ονται, οι "Υφαντικές ύλες και 
τεχνουργήµατα α̟ό αυτές τις ύλες (ΧΙ)" (µείωση α̟ό το 2011: -3,2%%, συµµετοχή στις εξαγωγές 
του 2012: 15,9%), οι "Μηχανές και συσκευές, ηλεκτρικό υλικό και τα µέρη τους (XVI)" (µείωση 
α̟ό το 2011: -1,7%, συµµετοχή στις εξαγωγές του 2012: 12,9%), τα "Προϊόντα των χηµικών και 
συναφών βιοµηχανιών (VI)" (αύξηση α̟ό το 2011: 30,6%, συµµετοχή στις εξαγωγές του 2012: 
6,7%) κ.α. 
 Στις διψήφιες κλάσεις, οι σηµαντικότερες µεταβολές ανήκουν στην κατηγορία "12 - 
Σ̟έρµατα και καρ̟οί ελαιώδεις" και "10 - ∆ηµητριακά", η αθροιστική µείωση των ο̟οίων 
ανέρχεται σε δύο φορές τη συνολική µείωση στις εξαγωγές ̟ου υ̟έστη η Μολδαβία το 2012 και 
στην αύξηση στην κατηγορία "22 - Ποτά, αλκοολούχα υγρά και ξίδι". Στις ̟ρώτες δεκα̟έντε 
διψήφιες κλάσεις υ̟ήρξαν οκτώ µειώσεις εξαγωγών α̟ό το ̟ροηγούµενο έτος και ε̟τά 
αυξήσεις. 
 Με βάση τις διψήφιες κατηγορίες ̟ροϊόντων, οι κύριες µολδαβικές εξαγωγές ήταν οι 
εξής: 
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Μολδαβικές εξαγωγές 2012 - 15 πρώτες κατηγορίες εξαγόµενων προϊόντων (διψήφια ταξινόµηση) - σε χιλ. USD 

α/α Κατηγορία προϊόντος 2012 
% επί του 
συνόλου 

Μεταβολή (%) 
2011-2012 

 Σύνολο 2.161.787,0 100,0 -2,5 

1. 22 - Ποτά, αλκοολούχα υγρά και ξίδι 214.968,1 9,9 18,6 

2. 08 - Καρποί και φρούτα βρώσιµα, φλούδες εσπεριδοειδών η πεπονιών 202.319,8 9,4 8,2 

3. 85 - Μηχανές, συσκευές και υλικά ηλεκτρικά και τα µέρη τους 201.458,6 9,3 12,3 

4. 62 - Ενδύµατα και συµπληρώµατα του ενδύµατος, άλλα από τα πλεκτά 145.799,6 6,7 -7,4 

5. 61 - Ενδύµατα και συµπληρώµατα του ενδύµατος, πλεκτά 103.821,6 4,8 -10,1 

6. 12 - Σπέρµατα και καρποί ελαιώδεις 99.887,3 4,6 -45,0 

7. 94 - Έπιπλα, έπιπλα ιατροχειρουργικά. είδη κλινοστρωµνής και παρόµοια 95.117,7 4,4 8,5 

8. 30 - Φαρµακευτικά προϊόντα 93.996,7 4,3 21,9 

9. 15 - Λίπη και λάδια ζωικά ή φυτικά 89.708,7 4,1 15,8 

10. 84 - Πυρηνικοί αντ/ρες, λέβητες, µηχανές, συσκευές και µηχ. επινοήσεις 77.149,6 3,6 -25,8 

11. 20 - Παρασκευάσµατα λαχανικών, καρπών και φρούτων 60.371,6 2,8 -12,2 

12. 87 - Αυτοκίνητα οχήµατα, ελκυστήρες, ποδήλατα και άλλα οχήµατα 46.011,7 2,1 20,7 

13. 64 - Υποδήµατα, γκέτες και ανάλογα είδη. µέρη των ειδών αυτών 39.718,7 1,8 -19,7 

14. 10 – ∆ηµητριακά 36.507,5 1,7 -49,3 

15. 39 - Πλαστικές ύλες και τεχνουργήµατα από αυτές τις ύλες 35.182,4 1,6 -6,4 

 Λοιπά 619.767,4 28,9  

Πηγή: Εθνικό Γραφείο Στατιστικής της Μολδαβίας 

 
Οι µεγαλύτεροι ̟ελάτες της Μολδαβίας για το 2012 ήταν οι: Ρωσία (σχεδόν ένα τρίτο των 

µολδαβικών εξαγωγών), Ρουµανία, Ιταλία, Ουκρανία, Ηνωµένο Βασίλειο κ.α. Σύµφωνα µε τα 
στοιχεία του Εθνικού Γραφείου Στατιστικής της Μολδαβίας, το 0,6% (USD 13,3 εκατ.) των 
εξαγωγών της χώρας κατευθύνθηκε ̟ρος την Ελλάδα, η ο̟οία κατατάχθηκε 22η µεταξύ των 
̟ελατών της Μολδαβίας. 

Οι δέκα κύριοι πελάτες της Μολδαβίας για το 2012
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Πηγή: Εθνικό Γραφείο Στατιστικής της Μολδαβίας 
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7.2. Μολδαβικές εισαγωγές 
 Όσον αφορά στις µολδαβικές εισαγωγές, η γενική κατηγορία ̟ροϊόντων "Ορυκτά 
̟ροϊόντα (V)" κατατάχθηκε για µια ακόµη χρονιά ̟ρώτη το 2012 (αύξηση α̟ό το 2011: 3,2%, 
συµµετοχή στις εισαγωγές του 2012: 23,4%) και έ̟ονται οι "Μηχανές και συσκευές, ηλεκτρικό 
υλικό και τα µέρη τους (XVI)" (µείωση α̟ό το 2011: -5%, συµµετοχή στις εισαγωγές του 2012: 
15,1%), τα "Προϊόντα των χηµικών και συναφών βιοµηχανιών (VI)" (αύξηση α̟ό το 2011: 5,4%, 
συµµετοχή στις εισαγωγές του 2012: 10,7%), οι "Υφαντικές ύλες και τεχνουργήµατα α̟ό αυτές 
τις ύλες (ΧΙ)" (αύξηση α̟ό το 2011: 0,3%, συµµετοχή στις εισαγωγές του 2012: 7,4%), κ.α. 
 Στις διψήφιες κλάσεις, οι σηµαντικότερες µεταβολές ανήκουν στις µειώσεις των 
κατηγοριών "87 - Αυτοκίνητα οχήµατα, ελκυστήρες, ̟οδήλατα και άλλα οχήµατα" και "84 - 
Πυρηνικοί αντ/ρες, λέβητες, µηχανές, συσκευές και µηχ. ε̟ινοήσεις" και στην αύξηση στην 
κατηγορία "27 - Ορυκτά καύσιµα, ορυκτά λάδια και ̟ροϊόντα της α̟όσταξης αυτών". Στις 
̟ρώτες δεκα̟έντε διψήφιες κλάσεις υ̟ήρξαν οκτώ µειώσεις εξαγωγών α̟ό το ̟ροηγούµενο 
έτος και ε̟τά αυξήσεις. 
 Με βάση τις διψήφιες κατηγορίες ̟ροϊόντων, οι κύριες µολδαβικές εισαγωγές ήταν οι 
εξής: 
 

Μολδαβικές εισαγωγές 2012 - 15 πρώτες κατηγορίες εισαγόµενων προϊόντων (διψήφια ταξινόµηση) - σε χιλ. USD 

α/α Κατηγορία προϊόντος 2012 
% επί του 
συνόλου 

Μεταβολή (%) 
2011-2012 

 Σύνολο 5.213.054,2 100,0 0,4 

1. 27 - Ορυκτά καύσιµα, ορυκτά λάδια και προϊόντα της απόσταξης αυτών 1.198.079,5 23,0 2,8 

2. 85 - Μηχανές, συσκευές και υλικά ηλεκτρικά και τα µέρη τους 406.223,1 7,8 -2,9 

3. 84 - Πυρηνικοί αντ/ρες, λέβητες, µηχανές, συσκευές και µηχ. επινοήσεις 380.224,8 7,3 -7,2 

4. 87 - Αυτοκίνητα οχήµατα, ελκυστήρες, ποδήλατα και άλλα οχήµατα 275.107,2 5,3 -15,0 

5. 30 – Φαρµακευτικά προϊόντα 220.366,2 4,2 2,8 

6. 39 - Πλαστικές ύλες και τεχνουργήµατα από αυτές τις ύλες 220.163,1 4,2 1,0 

7. 73 - Τεχνουργήµατα από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα 112.843,6 2,2 -4,8 

8. 48 - Χαρτί και χαρτόνια. Τεχνουργήµατα από κυτταρίνη, χαρτί ή χαρτόνι 101.954,0 2,0 -9,0 

9. 44 - Ξυλεία, ξυλοκάρβουνα και τεχνουργήµατα από ξύλο 88.298,3 1,7 4,0 

10. 94 - Έπιπλα, έπιπλα ιατροχειρουργικά, είδη κλινοστρωµνής και παρόµοια 88.047,5 1,7 6,5 

11. 72 - Χυτοσίδηρος, σίδηρος, χάλυβας 87.333,0 1,7 -12,6 

12. 33 - Αιθέρια έλαια και ρητινοειδή, προϊόντα αρωµατοποιίας ή καλλωπισµού 
παρασκευασµένα και καλλυντικά παρασκευάσµατα 

85.798,6 1,6 33,3 

13. 40 - Καουτσούκ και τεχνουργήµατα από καουτσούκ 83.999,7 1,6 -2,6 

14. 24 - Καπνά και βιοµηχανοποιηµένα υποκατάστατα καπνού 83.042,8 1,6 -10,6 

15. 90 - Όργανα και συσκευές οπτικής, φωτογραφίας ή κινηµατογραφίας 77.759,0 1,5 8,9 

 Λοιπά 1.703.813,8 32,6  

Πηγή: Εθνικό Γραφείο Στατιστικής της Μολδαβίας 

 

Οι µεγαλύτεροι ̟ροµηθευτές της Μολδαβίας για το 2012 ήταν οι: Ρωσία (15,7%), 
Ρουµανία, Ουκρανία, Κίνα, Τουρκία, Γερµανία κ.α. Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Εθνικού 
Γραφείου Στατιστικής της Μολδαβίας, το 0,96% των εισαγωγών της Μολδαβίας (USD 50 εκατ.) 
̟ροήλθε α̟ό την Ελλάδα, η ο̟οία κατατάχθηκε 17η µεταξύ των ̟ροµηθευτών της Μολδαβίας. 
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Οι δέκα κύριοι προµηθευτές της Μολδαβίας για το 2012

Ρωσία; 15,7%

Ρουµανία; 11,9%

Ουκρανία; 11,4%

Κίνα; 8,0%
Τουρκία; 7,4%

Γερµανία; 7,4%

Ιταλία; 6,3%

Λευκορωσία; 3,3%

Πολωνία; 2,9%

Αυστρία; 2,4%

Λοιπές χώρες; 23,3%

 
 Πηγή: Εθνικό Γραφείο Στατιστικής της Μολδαβίας 

 
 
8. Ξένες άµεσες ε̟ενδύσεις 

 
 Το σύνολο των ΞΑΕ το ο̟οίο είχε συσσωρευθεί στην οικονοµία της Μολδαβίας στο τέλος 
του 2012, ανερχόταν ̟ερί̟ου στο µισό του ΑΕΠ της χώρας. Άλλωστε, όσον αφορά στις ετήσιες 
εισροές ΞΑΕ αλλά το σύνολο των ΞΑΕ στη χώρα, η Μολδαβία έχει ε̟ιτύχει καλύτερες ε̟ιδόσεις 
α̟ό ̟ολλές χώρες στην ̟εριοχή, συµ̟εριλαµβανοµένων ̟λέον ανα̟τυγµένων οικονοµιών µε 
καλύτερες δυνατότητες στην ̟ροσέλκυση ε̟ενδυτών. 
 Περί̟ου 28% των ξένων άµεσων ε̟ενδύσεων έχει διοχετευθεί στις χρηµατοοικονοµικές 
υ̟ηρεσίες, 24% στη µετα̟οίηση, 17% στο χονδρικό και λιανικό εµ̟όριο, 10% στην 
κτηµαταγορά κλ̟. Α̟ό τις 14 τρά̟εζες στη Μολδαβία, έξι είναι α̟οκλειστικά ή ̟λειοψηφικά 
ξένης ιδιοκτησίας, ενώ ξένες και µικτές ε̟ιχειρήσεις ̟αράγουν ̟άνω α̟ό τη µισή ̟ροστιθέµενη 
αξία στον τοµέα των ε̟ικοινωνιών και ̟άνω α̟ό το ένα τέταρτο στους τοµείς του εµ̟ορίου, 
των ξενοδοχείων και της εστίασης.  
 Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Κεντρικής Τρά̟εζας της Μολδαβίας, η εισροή των καθαρών 
ξένων άµεσων ε̟ενδύσεων στη χώρα για το 2012, ανήλθε σε USD 168,8 εκατ., αυξηµένη κατά 
5,3% α̟ό το 2011. Είναι δε ̟ροφανές ότι ε̟ιδόσεις ό̟ως τα USD 719,8 εκατ. το 2008, 
̟αραµένουν ακόµη ̟ολύ υψηλές για την οικονοµία της Μολδαβίας µετά την κρίση.  
 Το σύνολο των ξένων άµεσων ε̟ενδύσεων ̟ου είχε εισέλθει στη χώρα έως το τέλος του 
2012 ανήλθε σε USD 3,339 δισ. Σύµφωνα µε την Κεντρική Τρά̟εζα της Μολδαβίας, στο τέλος 
του 2012, η µεγαλύτερη ε̟ενδύτρια χώρα στη Μολδαβία ήταν η Ρωσία (9%), και ακολουθούσαν 
οι: Ιταλία (8%), Γερµανία (7,8%), Η.Π.Α. (7,1%), Ολλανδία (7,1%), Ρουµανία, Κύ̟ρος, Γαλλία, 
Ελβετία, Τουρκία κ.α. 
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Ξένες Άµεσες Επενδύσεις στη Μολδαβία - Σύνολο
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  Πηγή: Κεντρική Τράπεζα της Μολδαβίας 

  
 Σηµειώνεται, ̟άντως, ότι σύµφωνα µε ̟ρόγραµµα δράσης του Υ̟ουργείου 
Οικονοµικών, οι εταιρείες ̟ου λειτουργούν στη Μολδαβία, αλλά είναι εγγεγραµµένες σε 
υ̟εράκτιες ζώνες, θα υ̟οχρεωθούν να γνωστο̟οιήσουν τους ε̟ίσηµους ιδρυτές τους και σε 
αντίθετη ̟ερί̟τωση, κινδυνεύουν µε α̟ώλεια της άδειάς τους και άλλες κυρώσεις. Σηµειώνεται 
ότι σύµφωνα µε µελέτη του 2010, το σύνολο του κεφαλαίου ̟ου διοχετεύθηκε α̟ό τη Μολδαβία 
σε υ̟εράκτιους ̟ροορισµούς κάλυ̟τε ̟ερί̟ου το 43% του εξωτερικού χρέους της χώρας. 
 Πάντως, η Κυβέρνηση δηλώνει ικανο̟οιηµένη µε τα α̟οτελέσµατα του Προγράµµατος 
"PARE 1+1" για το 2010-2012, το ο̟οίο στόχευε στην ̟ροσέλκυση ε̟ενδυτικών κεφαλαίων στην 
εθνική οικονοµία α̟ό τους Μολδαβούς µετανάστες στο εξωτερικό και ̟ροσέθεσε ότι το 
̟ρόγραµµα θα ε̟εκταθεί έως το 2015 µε αυστηρότερα, όµως, κριτήρια ε̟ιλεξιµότητας.  
 Το εν λόγω ̟ρόγραµµα ̟ροβλέ̟ει τη χορήγηση στους Μολδαβούς µετανάστες ισό̟οσου 
κεφαλαίου µε αυτό ̟ου θα α̟οφασίσουν να το̟οθετήσουν σε ε̟ενδύσεις στην εθνική 
οικονοµία και έχει οδηγήσει στη δηµιουργία 143 νέων εταιρειών στη χώρα. Για το 2013, η 
Κυβέρνηση θα δώσει ̟ροτεραιότητα σε ε̟ενδυτικά ̟ρογράµµατα εταιρειών ̟ου θα 
χρησιµο̟οιούν σύγχρονες τεχνολογίες.  
 
 
 
Β. ∆ΙΜΕΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ - ΜΟΛ∆ΑΒΙΑΣ 

1. ∆ιµερές συµβατικό ̟λαίσιο - Συµφωνίες οικονοµικής συνεργασίας 

 
 Οι οικονοµικές σχέσεις των δυο χωρών διέ̟ονται α̟ό τα εξής συµβατικά κείµενα:  

- Πρωτόκολλο 1ης Συνόδου Μ∆Ε Οικονοµικής, Τεχνολογικής και Ε̟ιστηµονικής 
Συνεργασίας Ελλάδος-Μολδαβίας (Αθήνα, 29.11.07).  

- Μνηµόνιο Συνεργασίας στους Τοµείς της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, ∆ιαχείρισης Προσω̟ικού 
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και Οργάνωσης (Αθήνα, 12.06.07) 
- Συµφωνία Αµοιβαίας Συνδροµής των Τελωνειακών ∆ιοικήσεων (Αθήνα, 12.06.07) (σε 

ισχύ α̟ό 25/08/08) 
- Συµφωνία Τουριστικής Συνεργασίας (Αθήνα, 18.10.2006, σε ισχύ α̟ό 10.12.2008) 
- Πρωτόκολλο Συνόδου Μικτής Ελληνο-Μολδαβικής Ε̟ιτρο̟ής ∆ιεθνών Οδικών 

Μεταφορών (Αθήνα, 07.04.2005, σε ισχύ α̟ό την ηµεροµηνία υ̟ογραφής) 
- Συµφωνία για την Α̟οφυγή ∆ι̟λής Φορολογίας (Κισινάου, 29.3.2004, κυρώθηκε µε Ν. 

3357/2005 ΦΕΚ 153 Τ.Α’ /23.06.05, σε ισχύ α̟ό 11.07.2005)  
- Συµφωνία Αερο̟ορικών Μεταφορών (Κισινάου, 29.3.2004, κυρώθηκε µε Ν. 3306/2005 

ΦΕΚ 18Α/27.1.2005, σε ισχύ α̟ό 14/2/2005) 
- Πρωτόκολλο Συνεργασίας στους τοµείς Κοινωνικής Ασφάλισης, Κοινωνικής 

Προστασίας και Αγοράς Εργασίας (Κισινάου, 29.3.2004, Ν.3309/2005 ΦΕΚ26Α/2005, σε 
ισχύ α̟ό 01.03.2005)  

- Πρωτόκολλο Συνόδου Μικτής Ελληνο-Μολδαβικής Ε̟ιτρο̟ής ∆ιεθνών Οδικών 
Μεταφορών (Κισινάου, 25.11.2003, σε ισχύ α̟ό την ηµεροµηνία υ̟ογραφής) 

- Συµφωνία Οικονοµικής Ε̟ιστηµονικής και Τεχνικής Συνεργασίας στον τοµέα της 
γεωργίας και των τροφίµων (Αθήνα, 1.11.1999, σε ισχύ α̟ό 25.01.2001) 

- Πρωτόκολλο Συνεργασίας µεταξύ ΥΠΕΞ Ελλάδος και Μολδαβίας (Αθήνα, 1.11.1999) 
- Συµφωνία Συνεργασίας στον τοµέα της Κτηνιατρικής (Αθήνα, 01.11.1999, κυρώθηκε µε 

Ν.2849/2000 ΦΕΚ238Α/31.10.2000) 
- Συµφωνία Οικονοµικής Ε̟ιστηµονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας (Αθήνα, 

23.03.1998, σε ισχύ α̟ό 28.06.2001) 
- Συµφωνία Αµοιβαίας Προστασίας των Ε̟ενδύσεων (Αθήνα, 23.03.1998, σε ισχύ α̟ό 

27.02.2000)  
- Πρωτόκολλο Συνόδου Μικτής Ελληνο-Μολδαβικής Ε̟ιτρο̟ής ∆ιεθνών Οδικών 

Μεταφορών (Κισινάου, 03.04.1996, σε ισχύ α̟ό την ηµεροµηνία υ̟ογραφής) 
- Συµφωνία για τις Οδικές Μεταφορές (13.11.1992), η ο̟οία κυρώθηκε α̟ό το Ελληνικό 

Κοινοβούλιο (ΦΕΚ 235/14.11.1995) και ισχύει α̟ό 06.01.1996.  
- Πρωτόκολλο Συνεργασίας ΕΒΕ Αθηνών και ΕΒΕ Μολδαβίας (Κισινάου, 29.3.2004, σε 

ισχύ α̟ό την ηµεροµηνία υ̟ογραφής) 
- Πρωτόκολλο Συνεργασίας ΟΠΕ και Μολδαβικού Οργανισµού Εξωτερικού Εµ̟ορίου 

(30.3.2004, σε ισχύ α̟ό την ηµεροµηνία υ̟ογραφής) 
- Συµφωνία Συνεργασίας ΕΛΟΤ και Υ̟ηρεσίας Τυ̟ο̟οίησης και Μετρολογίας 

Μολδαβίας (Αθήνα, 29.11.2007, σε ισχύ α̟ό την ηµεροµηνία υ̟ογραφής) 
- Πρωτόκολλο της 2ης Συνόδου της Μεικτής ∆ιυ̟ουργικής Ε̟ιτρο̟ής Οικονοµικής, 

Τεχνολογικής και Ε̟ιστηµονικής Συνεργασίας Ελλάδος - Μολδαβίας (Κισινάου, 25 
Νοεµβρίου 2011) 

 
 
2. ∆ιµερές εµ̟όριο αγαθών 

 
 Το διµερές εµ̟όριο µεταξύ Μολδαβίας και Ελλάδος κινείται σε χαµηλά ε̟ί̟εδα. 
Α̟οτέλεσµα αυτού είναι ότι η γενική εικόνα του διµερούς εµ̟ορίου µ̟ορεί εύκολα να 
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ε̟ηρεαστεί α̟ό τις συγκυρίες, µε τις ̟εριστασιακές αυξήσεις ή µειώσεις σε ορισµένα ̟ροϊόντα 
να έχουν τη δυνατότητα να µεταβάλλουν τον όγκο του διµερούς εµ̟ορίου.  
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Εξαγωγές προς Μολδαβία Εισαγωγές από Μολδαβία

 
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. 

 
 Το 2005 α̟οτέλεσε το τέλος µιας ̟τωτικής τάσης στο ελληνο-µολδαβικό εµ̟όριο των 
̟ροηγούµενων ετών. Έκτοτε, ο όγκος εµ̟ορίου ̟αρουσίασε µια σχετικά σταθερή ανά̟τυξη έως 
το 2010. Το 2011 η ̟ορεία αυτή ανεστράφη, τάση ̟ου συνεχίστηκε και το 2012 µε µείωση του 
όγκου εµ̟ορίου κατά -27,2% α̟ό το ̟ροηγούµενο έτος. 
 Για το 2012, το εµ̟ορικό ισοζύγιο ̟αρέµεινε ̟λεονασµατικό για την Ελλάδα και 
διευρύνθηκε κατά 7,1%, αύξηση ̟ου, όµως, δεν κατάφερε να αντισταθµίσει τη σοβαρή 
µεταβολή α̟ό τα €44 εκατ. του 2010 στα €16 εκατ. του 2011.   

Οι ελληνικές εξαγωγές του 2012 στη Μολδαβία µειώθηκαν α̟ό το 2011 κατά -20% (ήτοι 
µια διαφορά ̟ερί τα €8 εκατ.) και οι ελληνικές εισαγωγές α̟ό τη Μολδαβία κατά -39,7% (ήτοι 
̟ερί τα €9 εκατ.). 

∆ιµερές εµπόριο Ελλάδος - Μολδαβίας 2005-2012 (σε χιλ. €) 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
 Μεταβολή (%) 

2011/2012 

Εξαγωγές προς Μολδαβία 6.648 14.227 14.362 13.808 36.250 62.658 38.548 30.848 -20,0 

Εισαγωγές από Μολδαβία 4.510 12.200 16.547 11.884 15.401 18.599 22.306 13.456 -39,7 

Εµπορικό Ισοζύγιο 2.138 2.027 -2.185 1.924 20.849 44.059 16.242 17.392 7,1 

Όγκος Εµπορίου 11.157 26.427 30.909 25.692 51.651 81.257 60.854 44.304 -27,2 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. 

 
2.1. Ελληνικές εξαγωγές αγαθών 
 Είναι ̟ροφανές α̟ό το ̟αρακάτω γράφηµα ότι οι ελληνικές εξαγωγές στη Μολδαβία 
συνέχισαν να κινούνται σε ένα ̟λαίσιο χαµηλής διαφορο̟οίησης, καθώς µόλις τέσσερις 
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διψήφιες δασµολογικές κλάσεις κάλυψαν το 82% του συνόλου των εξαγωγών και οι δέκα 
̟ρώτες διψήφιες δασµολογικές κλάσεις σχεδόν το σύνολο των ελληνικών εξαγωγών του 2012, 
µε τις υ̟όλοι̟ες να καλύ̟τουν µόλις το 5%. 
 

Κατανοµή ελληνικών εξαγωγών στη Μολδαβία - 2012 (διψήφια ταξινόµηση)

Φρούτα Ορυκτά καύσιµα
Συσκευές και υλικά ηλεκτρικά Λέβητες και µηχανές
Φυτά Παρασκευάσµατα λαχανικών
Τεχνουργήµατα από σίδηρο Αργίλιο και τεχνουργήµατα
Αυτοκίνητα Καπνά
Λοιπά

 
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. 

 
 Ενώ το 2011 τα ορυκτά καύσιµα έ̟αιξαν ένα σηµαντικότατο ρόλο στις ελληνικές 
εξαγωγές στη Μολδαβία, καλύ̟τοντας το 46% του συνόλου, το 2012 ̟εριορίστηκαν µόλις σε 
9,4%, σηµειώνοντας µείωση -83,8%, η ο̟οία σε νοµισµατικούς όρους (€14.976.049) καλύ̟τει 
σχεδόν δύο φορές τη µείωση του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών ̟ρος τη Μολδαβία 
(€7.700.468). Παρά το γεγονός αυτό, οι εξαγωγές της κατηγορίας "27 - Ορυκτά καύσιµα, ορυκτά 
λάδια και ̟ροϊόντα της α̟όσταξης αυτών" (κυρίως ̟ετρέλαιο εσωτερικής καύσης / gas oil) 
̟αρέµειναν στη δεύτερη θέση των ελληνικών εξαγωγών στη Μολδαβία. 
 Την ̟ρώτη θέση στις ελληνικές εξαγωγές ̟ρος τη Μολδαβία για το 2012 κατέλαβε η 
κατηγορία "08 - Καρ̟οί και φρούτα βρώσιµα, φλούδες εσ̟εριδοειδών ή ̟ε̟ονιών" 
σηµειώνοντας µια εντυ̟ωσιακή αύξηση κατά 43,2% α̟ό το ̟ροηγούµενο έτος και καλύ̟τοντας 
60,74% του συνόλου των εξαγωγών. Τα φρούτα ̟ου σηµείωσαν τις µεγαλύτερες εξαγωγές στη 
Μολδαβία ήταν τα ροδάκινα (̟ερί̟ου 22% του συνόλου των εξαγωγών), τα ακτινίδια (11%), οι 
φράουλες (10%), τα κεράσια (6%), τα µανταρίνια (5%) και σε µικρότερες ̟οσότητες βερίκοκα, 
̟ορτοκάλια, µήλα, δαµάσκηνα κ.α. 
 Μετά τα ορυκτά καύσιµα, έ̟εται, στην τρίτη θέση, η κατηγορία "85 - Μηχανές, συσκευές 
και υλικά ηλεκτρικά και τα µέρη τους", η ο̟οία αφορά κυρίως εξαγωγές κεραιών και 
ανακλαστήρων κεραιών, µε µια σηµαντική µείωση της τάξης του -37% και συµµετοχή στις 
εξαγωγές µε 5,8%, και στην τέταρτη θέση η κατηγορία "84 - Πυρηνικοί αντ/ρες, λέβητες, 
µηχανές, συσκευές και µηχ. ε̟ινοήσεις" η ο̟οία αφορά κυρίως σε ηλεκτρικούς ανελκυστήρες 
και ανταλλακτικά τους, σηµειώνοντας υψηλή αύξηση, της τάξης 103,4%.  
 Αξιοσηµείωτη είναι, ε̟ίσης, η αύξηση στις εξαγωγές των ζωντανών φυτών και ̟ροϊόντων 
ανθοκοµίας (714%) (δέντρα µε βρώσιµους καρ̟ούς), των τεχνουργηµάτων α̟ό σίδηρο (218,6%) 
(̟λάκες - διαφράγµατα α̟ό λαµαρίνες, σωλήνες, ελατήρια) και των οχηµάτων (179%) 
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(µεταχειρισµένα αυτοκίνητα). 

α/α Κύρια εξαγόµενα προϊόντα προς Μολδαβία από Ελλάδα Αξία σε € 
Μεταβολή 

από 2011 (%) 
% επί του 
συνόλου 

 Σύνολο εξαγωγών – 2012 30.847.765 -20,0 100,00 

1. 08 - Καρποί και φρούτα βρώσιµα, φλούδες εσπεριδοειδών ή πεπονιών 18.735.445 43,2 60,74 

2. 27 - Ορυκτά καύσιµα, ορυκτά λάδια και προϊόντα της απόσταξης αυτών 2.900.266 -83,8 9,40 

3. 85 - Μηχανές, συσκευές και υλικά ηλεκτρικά και τα µέρη τους 1.787.231 -37,1 5,79 

4. 84 - Πυρηνικοί αντ/ρες, λέβητες, µηχανές, συσκευές και µηχ. επινοήσεις 1.779.025 103,4 5,77 

5. 06 - Φυτά ζωντανά και προϊόντα ανθοκοµίας 823.337 714,4 2,67 

6. 20 - Παρασκευάσµατα λαχανικών, καρπών και φρούτων 801.070 -4,7 2,60 

7. 73 - Τεχνουργήµατα από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα 730.434 218,6 2,37 

8. 76 - Αργίλιο και τεχνουργήµατα από αργίλιο (αλουµίνιο) 709.928 11,9 2,30 

9. 87 - Αυτοκίνητα οχήµατα, ελκυστήρες, ποδήλατα και άλλα οχήµατα 646.277 179,0 2,10 

10. 24 - Καπνά και βιοµηχανοποιηµένα υποκατάστατα καπνού 365.063 84,6 1,18 

11. 39 - Πλαστικές ύλες και τεχνουργήµατα από αυτές 338.370 239,5 1,10 

12. 89 - Θαλάσσια και ποτάµια ναυσιπλοΐα 226.150  0,73 

13. 32 - ∆εψικά και βαφικά εκχυλίσµατα. Χρωστικά, βερνίκια, στόκοι, µελάνια 189.510 -34,5 0,61 

14. 07 - Λαχανικά, φυτά, ρίζες και κόνδυλοι, βρώσιµα 124.837 -7,2 0,40 

15. 25 - Αλάτι. Θειο. Γαίες και πέτρες. Γύψος, ασβέστης και τσιµέντα 116.845 259,4 0,38 

16. 15 - Λίπη και λάδια ζωικά ή φυτικά και προϊόντα της διάσπασης αυτών 100.398 129,8 0,33 

17. 68 - Τεχνουργήµατα από πέτρες, γύψο, τσιµέντο κλπ. 67.780 -80,0 0,22 

18. 95 - Παιγνίδια, είδη διασκέδασης η αθλητισµού 65.314 107,7 0,21 

19. 94 - Έπιπλα, έπιπλα ιατροχειρουργικά, είδη κλινοστρωµνής και παρόµοια 57.516 -41,7 0,19 

20. 19 - Παρασκευάσµατα µε δηµητριακά 57.152 176,3 0,19 

 Λοιπά 225.817  0,73 

 Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. 

 Πέραν των όσων ήδη εξάγονται στη Μολδαβία, οι ελληνικές ε̟ιχειρήσεις θα µ̟ορούσαν 
να διερευνήσουν τις ̟ροο̟τικές εξαγωγών σε τυ̟ο̟οιηµένα τρόφιµα, καταναλωτικά ̟ροϊόντα, 
ό̟ως είδη ̟ροσω̟ικής υγιεινής και καλλω̟ισµού, είδη ένδυσης, είδη οικιακής χρήσης, κλ̟. 
ανταλλακτικά και µέρη µηχανών και συσκευών, φαρµακευτικά ̟ροϊόντα καθώς και δοµικά 
υλικά. ∆εδοµένης της οικονοµικής κατάστασης της Μολδαβίας, είναι ευνόητο ότι όσο 
ανταγωνιστικότερες είναι οι τιµές τόσο µεγαλύτερες ̟ιθανότητες ε̟ιτυχίας έχει ένα ̟ροϊόν στην 
αγορά.  
 
2.2. Ελληνικές εισαγωγές αγαθών 
 Όσον αφορά στις ελληνικές εισαγωγές α̟ό τη Μολδαβία, τα "φρούτα και καρ̟οί" 
(σχεδόν α̟οκλειστικά, καρύδια) ̟ου καλύ̟τουν σχεδόν το µισό των εισαγωγών (47,51%) 
σηµείωσαν µικρή µείωση (-11,7%). Τα δηµητριακά (κυρίως καλαµ̟όκι) σηµείωσαν σηµαντική 
µείωση (-71,3%, συµµετοχή: 14,8%) ό̟ως και οι ελαιώδεις καρ̟οί και σ̟έρµατα (κυρίως κουκιά 
σόγιας) (-70,3%, συµµετοχή: 10,6%). Σηµαντικότατη αύξηση σηµείωσαν τα ζάχαρα και 
ζαχαρώδη ̟αρασκευάσµατα (άσ̟ρη ζάχαρη) (6.868%, συµµετοχή: 9,46%), ενώ το γυαλί (φιάλες) 
σηµείωσε µείωση της τάξης του -11,6%.  

α/α Κύρια εισαγόµενα προϊόντα από Μολδαβία στην Ελλάδα Αξία σε € 
Μεταβολή 

από 2011 (%) 
% επί του 
συνόλου 

 Σύνολο εισαγωγών – 2012 13.455.737 -39,7 100,00 

1. 08 - Καρποί και φρούτα βρώσιµα, φλούδες εσπεριδοειδών ή πεπονιών 6.392.677 -11,7 47,51 

2. 10 - ∆ηµητριακά 1.991.907 -71,3 14,80 
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3. 12 - Σπέρµατα και καρποί ελαιώδεις 1.427.993 -70,3 10,61 

4. 17 - Ζάχαρα και ζαχαρώδη παρασκευάσµατα 1.273.467 6.868,0 9,46 

5. 70 - Γυαλί και τεχνουργήµατα από γυαλί 1.028.106 -11,6 7,64 

6. 85 - Μηχανές, συσκευές και υλικά ηλεκτρικά και τα µέρη τους 962.029 15,9 7,15 

7. 27 - Ορυκτά καύσιµα, ορυκτά λάδια και προϊόντα της απόσταξης αυτών 94.007 -* 0,70 

8. 19 - Παρασκευάσµατα µε βάση τα δηµητριακά 71.775 -19,3 0,53 

9. 22 - Ποτά, αλκοολούχα υγρά και ξίδι 37.258 -68,0 0,28 

10. 57 - Τάπητες και επενδ. δαπέδου από υφαντ. ύλες 36.511 -* 0,27 

11. 48 - Χαρτί και χαρτόνια. τεχνουργήµατα από κυτταρίνη, χαρτί ή χαρτόνι 32.203 49,4 0,24 

12. 40 - Καουτσούκ και τεχνουργήµατα από καουτσούκ 29.343 -70,3 0,22 

13. 20 - Παρασκευάσµατα λαχανικών, καρπών και φρούτων 13.000 -38,4 0,10 

14. 84 - Πυρηνικοί αντ/ρες, λέβητες, µηχανές, συσκευές και µηχ. επινοήσεις 11.009 5,3 0,08 

15. 87 - Αυτοκίνητα οχήµατα, ελκυστήρες, ποδήλατα και άλλα οχήµατα 10.379 -* 0,08 

16. 39 - Πλαστικές ύλες και τεχνουργήµατα από αυτές τις ύλες 9.816 -63,4 0,07 

17. 94 - Έπιπλα, έπιπλα ιατροχειρουργικά. είδη κλινοστρωµνής και παρόµοια 8.800 -* 0,07 

18. 18 - Κακάο και παρασκευάσµατα αυτού 8.400 -18,2 0,06 

19. 38 - ∆ιάφορα προϊόντα των χηµικών βιοµηχανιών 6.535 -76,4 0,05 

20. 44 - Ξυλεία, ξυλοκάρβουνα και τεχνουργήµατα από ξύλο 4.800 -15,8 0,04 

 Λοιπά 5.722 0,04  

 *: Νέες εισαγωγές. ∆εν υπάρχουν τιµές του 2010 για σύγκριση 
 Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. 

 

Α̟ό το ̟αρακάτω γράφηµα καθίσταται ̟ροφανές ότι ουσιαστικά οι µολδαβικές 
εισαγωγές στην Ελλάδα για το 2012 αφορούσαν στους καρ̟ούς, τα δηµητριακά, τους ελαιώδεις 
καρ̟ούς, τα ζάχαρα και τις συσκευές και υλικά ηλεκτρικά, ήτοι στις έξι ̟ρώτες κατηγορίες, 
καθώς αυτές οι εισαγωγές κάλυψαν το 97,8% του συνόλου. 

 

Κατανοµή ελληνικών εισαγωγών από τη Μολδαβία - 2012 (διψήφια ταξινόµηση)

Καρποί ∆ηµητριακά
Ελαιώδεις καρποί Ζάχαρα
Γυαλί Συσκευές και υλικά ηλεκτρικά
Ορυκτά καύσιµα Παρασκευάσµατα δηµητριακών
Ποτά Τάπητες
Λοιπά

 
  Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. 
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3. ∆ιµερές εµ̟όριο υ̟ηρεσιών 

 
 Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Τρά̟εζας της Ελλάδος, το διµερές εµ̟όριο υ̟ηρεσιών 
µεταξύ Ελλάδος και Μολδαβίας βρισκόταν για την ̟ερίοδο 2006-2009 σε χαµηλά ε̟ί̟εδα 
τροφοδοτούµενο µόνο α̟ό τις υ̟ηρεσίες εκτός µεταφορών και ταξιδίων. Μόλις το 2010 
εµφανίστηκαν υ̟ηρεσίες ταξιδίων, ενώ το 2011 εµφανίστηκαν και οι υ̟ηρεσίες µεταφορών.  
 Το 2012, οι εισ̟ράξεις α̟ό τη Μολδαβία ̟αρά τη µείωση τους (-21,3%) ήταν ε̟αρκείς για 
να δηµιουργήσουν το ̟ρώτο ̟λεόνασµα της τριετίας υ̟έρ της Ελλάδος και το µεγαλύτερο στην 
εξαετία (€6,9 εκατ.) καθώς οι ̟ληρωµές ̟ρος τη Μολδαβία σηµείωσαν ̟ολύ µεγαλύτερη µείωση, 
ήτοι -64%.  
 

Μολδαβία - Ισοζύγιο Υπηρεσιών σε εκατ. ευρώ 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Μεταβολή (%) 

2011/2012 

Εισπράξεις 2,8 3,8 5,4 3,5 8,1 16,90 13,30 -21,3 

Ταξίδια 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 11,40 7,10 -37,7 

Μεταφορές 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,20 3,00 36,4 

Λοιπές Υπηρεσίες 2,8 3,8 5,4 3,5 5,2 3,30 3,20 -3,0 

Πληρωµές 4,0 4,1 2,3 2,2 15,4 17,80 6,40 -64,0 

Ταξίδια 0,0 0,0 0,0 0,0 12,7 14,10 4,00 -71,6 

Μεταφορές 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,50 1,20 -52,0 

Λοιπές Υπηρεσίες 4,0 4,1 2,3 2,2 2,7 1,20 1,20 0,0 

Ισοζύγιο -1,2 -0,3 3,1 1,3 -7,3 -0,90 6,90  

Ταξίδια 0,0 0,0 0,0 0,0 -9,8 -2,70 3,10  

Μεταφορές 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,30 1,80  

Λοιπές Υπηρεσίες -1,2 -0,3 3,1 1,3 2,5 2,10 2,00  

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος 

 

Ισοζύγιο εµπορίου υπηρεσιών Ελλάδος - Μολδαβίας 2006 - 2012 σε εκατ. €
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Εισπράξεις Πληρωµές Ισοζύγιο

 
 Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος 
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4. Ελληνική ε̟ενδυτική ̟αρουσία 

 
 Σύµφωνα µε τα τελευταία διαθέσιµα στοιχεία της Κεντρικής Τρά̟εζας της Μολδαβίας2, 
το σύνολο των ε̟ενδύσεων ̟ου είχε εισέλθει α̟ό την Ελλάδα στη Μολδαβία έως το τέλος του 
2012 ανερχόταν σε ̟ερί̟ου USD 26,45 εκατ. Για το 2012, σύµφωνα µε την ίδια υ̟ηρεσία, 
εισήλθαν στη Μολδαβία ελληνικές ε̟ενδύσεις αξίας ̟ερί̟ου USD 5,4 εκατ (το 2011 σηµειώθηκε 
µείωση USD 3 εκατ.). 
 Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Κεντρικής Τρά̟εζας της Μολδαβίας, οι εγγεγραµµένες 
εταιρείες µε ελληνικό κεφάλαιο στη Μολδαβία ανέρχονται σε 54, ̟αρά ταύτα στο Γραφείο 
Ο.Ε.Υ. Κιέβου έχουν γνωρίσει την ̟αρουσία τους ̟ερί τις 15, οι ο̟οίες δραστηριο̟οιούνται στη 
χώρα, κυρίως στους τοµείς των τηλε̟ικοινωνιών, τυχερών ̟αιχνιδιών, λογισµικού, εµ̟ορίου 
ξηρών καρ̟ών, ε̟ικοινωνιών, εστίασης και δικτύων διανοµής. 

Ιδιαίτερης αναφοράς χρήζει η εταιρεία Intralot η ο̟οία συµµετέχει µε ̟οσοστό ̟ερί̟ου 
80% στο εγχώριο Lotto και η Intracom, η ο̟οία εκµεταλλεύεται το δίκτυο ̟αροχής υ̟ηρεσιών 
σταθερής τηλεφωνίας µέσω εξωτερικών τηλεφώνων για δηµόσια χρήση στο Κισινάου. 
 Σηµειώνεται ότι στη Μολδαβία υ̟άρχει ιδιαίτερα αξιόλογο ̟αραγωγικό δυναµικό και 
ότι, σε ορισµένους ε̟ιλεγµένους τοµείς, θα µ̟ορούσε η χώρα (κατό̟ιν ε̟ένδυσης σε εξο̟λισµό 
και / ή τεχνολογία) να λειτουργήσει ως εφαλτήριο για τις γειτονικές αγορές της Ουκρανίας και 
της Ρωσίας και των χωρών ΚΑΚ εν γένει.  

Οι τοµείς µε ̟ροο̟τικές ε̟ενδυτικής συνεργασίας είναι οι εξής: ε̟εξεργασία αγροτικών 
̟ροϊόντων, τροφίµων και γαλακτοκοµικών, κλωστοϋφαντουργία, υλικά συσκευασίας, 
τρα̟εζικός τοµέας, τα̟ητουργία, υαλουργία, υ̟οδηµατο̟οιία, ε̟ι̟λο̟οιία, φαρµακευτικά 
̟ροϊόντα, ̟ληροφορική.  

 
  
5. Ε̟ισηµάνσεις και συστάσεις για τους ενδιαφερόµενους εξαγωγείς / ε̟ενδυτές 

 
 Η Μολδαβία είναι η φτωχότερη χώρα της Ευρώ̟ης µε ̟ολύ ̟εριορισµένο διαθέσιµο 
εισόδηµα. Παρά ταύτα, σε αρκετούς κλάδους έχει ανάγκη εισαγωγών λόγω της ̟εριορισµένης 
εσωτερικής ̟αραγωγής και, συνε̟ώς, οι εξωστρεφείς ελληνικές ε̟ιχειρήσεις µ̟ορούν να βρουν 
ευκαιρίες για εξαγωγές στη Μολδαβία. Α̟ό ̟λευράς µας σηµειώνουµε τα εξής: 
 
- Πληροφόρηση α̟ό το Γραφείο Ο.Ε.Υ. Κιέβου 

Το Γραφείο µας, ̟έραν της Ουκρανίας, έχει στην αρµοδιότητά του και τη Μολδαβία. 
Συνε̟ώς, µ̟ορεί να ̟αράσχει σε κάθε ενδιαφερόµενη εταιρεία ̟ου θα µας α̟ευθύνει αίτηµα 
για συγκεκριµένο ̟ρος εξαγωγή ̟ροϊόν, καταλόγους µε εισαγωγείς / διανοµείς του εν λόγω 
̟ροϊόντος - µε τους ο̟οίους η εν λόγω εταιρεία θα έλθει σε α̟ευθείας ε̟αφή για να διερευνήσει 
δυνατότητες συνεργασίας - ̟ληροφόρηση για δασµολογικά καθεστώτα, ̟ληροφορίες για 

                                              
2 Η άντληση δεδοµένων για τις ξένες άµεσες επενδύσεις παραµένει προβληµατική στη Μολδαβία καθώς οι µείζονες οργανισµοί που είναι υπεύθυνοι για 
την παρουσίαση αυτών των στοιχείων (Κεντρική Τράπεζα, Υπουργείο Οικονοµίας, Στατιστική Υπηρεσία, MIEPO) είτε δεν παρουσιάζουν έγκαιρα τα 
δεδοµένα, είτε τα παρουσιάζουν µε σηµαντικότατες αποκλίσεις µεταξύ τους. 
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σχετικές µε το ̟ροϊόν διεθνείς εκθέσεις αλλά και ο̟οιαδή̟οτε άλλη ενηµέρωση µ̟ορεί να 
ζητηθεί. 

Το Γραφείο Ο.Ε.Υ. Κιέβου έχει τη δική του ιστοσελίδα (www.agora.mfa.gr/ua99) στην 
̟ύλη του Υ̟ουργείου Εξωτερικών "Agora" (http://www.agora.mfa.gr) ό̟ου και αναρτάται το 
µηνιαίο µας δελτίο στο ο̟οίο ̟εριέχεται ̟ληροφόρηση και για τη Μολδαβία. 
 
- Ε̟ικοινωνία / γλώσσα 
 Η εµ̟ειρία του Γραφείου µας έχει δείξει ότι ο̟οιαδή̟οτε ε̟ιχειρηµατική ε̟αφή µε 
µολδαβική εταιρεία σκό̟ιµο είναι να γίνεται (κυρίως) στη ρουµανική ή (δευτερευόντως) στη 
ρωσική γλώσσα, καθώς η αγγλική δεν οµιλείται ευρέως και, σε κάθε ̟ερί̟τωση - ό̟ως έχει 
δια̟ιστωθεί ε̟ανειληµµένως - µια ε̟ιστολή σε µια α̟ό τις οµιλούµενες γλώσσες θα έχει 
µεγαλύτερες ̟ιθανότητες να εξεταστεί και να α̟αντηθεί.  

Το ίδιο ισχύει και για την ̟ροσω̟ική ̟αρουσία σε ε̟ισκέψεις ή εκθέσεις. Οι 
ε̟ιχειρηµατίες θα ̟ρέ̟ει να συνοδεύονται α̟ό διερµηνείς για την καλύτερη δυνατή 
συνεννόηση - εκτός φυσικά αν οµιλούν οι ίδιοι µία α̟ό τις δύο γλώσσες.  
 
- Προσω̟ική ε̟αφή 
 Σε κάθε ̟ερί̟τωση ενθαρρύνονται οι ̟ροσω̟ικές ε̟ισκέψεις και ε̟αφές των Ελλήνων µε 
τους Μολδαβούς ε̟ιχειρηµατίες α̟ό τους ο̟οίους θα αναζητήσουν συνεργασία. Πέραν της 
̟ροσω̟ικής ε̟αφής, ̟ου είναι ̟άντα ε̟ιθυµητή και εκτιµάται στους µολδαβικούς 
ε̟ιχειρηµατικούς κύκλους, τοιουτοτρό̟ως δίνεται η ευκαιρία στον Έλληνα ε̟ιχειρηµατία να 
ελέγξει τις εγκαταστάσεις και γενικότερα τη λειτουργία της µολδαβικής εταιρείας εκ του 
σύνεγγυς καθώς και να α̟οκτήσει εικόνα της το̟ικής αγοράς, του ανταγωνισµού, των δικτύων 
διανοµής κ.α. τα ο̟οία µ̟ορεί να είναι ̟ολύ διαφορετικά α̟ό την εµ̟ειρία ̟ου η ελληνική 
ε̟ιχείρηση έχει ως σήµερα. Για τους ίδιους λόγους ̟ροτείνεται και η συµµετοχή σε διεθνείς 
εκθέσεις ̟ου διοργανώνονται στην Μολδαβία. 
 
- ∆ικηγορικές υ̟ηρεσίες 

Οι εξωστρεφείς ε̟ιχειρήσεις α̟ό την Ελλάδα ̟ου ενδιαφέρονται για ε̟ενδύσεις ή µια 
̟ιο διευρυµένη συνεργασία, ̟έραν των α̟λών εξαγωγών, µε Μολδαβούς ε̟ιχειρηµατίες, καλό 
θα είναι να έρθουν σε ε̟αφή µε δικηγορικό γραφείο το ο̟οίο θα συµβουλευτούν ή το ο̟οίο θα 
τους εκ̟ροσω̟ήσει σε ο̟οιαδή̟οτε διαδικασία µε το ∆ηµόσιο.  
 
- ∆ιαφθορά / Γραφειοκρατία 
 Η γραφειοκρατία συνεχίζει να λειτουργεί στη Μολδαβία µε τρό̟ο ο ο̟οίος δεν είναι 
βοηθητικός ̟ρος τις ε̟ιχειρήσεις και τις ε̟ενδύσεις, κατά συνέ̟εια, η διαφθορά βρίσκει εύφορο 
έδαφος για ε̟έκταση στο δηµόσιο αλλά και τον ιδιωτικό τοµέα, ιδίως υ̟ό τη µορφή 
διευκολύνσεων ή (ταχύτερης) ε̟ίλυσης ̟ροβληµάτων.  
 
- Τρό̟οι ̟ληρωµής 
 Για ε̟ιχειρηµατικές ε̟αφές, τουλάχιστον σε ̟ρώτο στάδιο, θα ̟ρέ̟ει να ̟ροτιµάται 
̟άντα η ̟ρο̟ληρωµή.  
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- Πνευµατική ιδιοκτησία 
 Τα δικαιώµατα ̟νευµατικής ιδιοκτησίας δεν ̟ροστατεύονται ε̟αρκώς και οι εταιρείες 
̟ου εµ̟ορεύονται ̟ροϊόντα µε δικαιώµατα ̟νευµατικής ιδιοκτησίας θα ̟ρέ̟ει να είναι 
ιδιαίτερα ̟ροσεκτικές στη µολδαβική αγορά. 
 
- Παράνοµες υφαρ̟αγές τρα̟εζικών µετοχών 

Το καλοκαίρι του 2011, µέτοχοι α̟ό τέσσερις µολδαβικές τρά̟εζες δέχθηκαν ε̟ιθέσεις 
υφαρ̟αγής µετοχών (raider attacks) µε χρήση ̟λαστών εγγράφων. Το γεγονός αυτό 
δηµιούργησε σηµαντικές ανησυχίες και ̟ροβλήµατα στο ε̟ιχειρηµατικό και ε̟ενδυτικό κλίµα 
και υ̟ογράµµισε τις σοβαρές αδυναµίες στο δικαστικό σύστηµα και τους κανόνες και την 
ε̟ίβλεψη στο τρα̟εζικό σύστηµα.  
 
 
6. Συµ̟εράσµατα 

 
 Η ̟ορεία της Μολδαβίας κατά την τελευταία τριετία α̟οδεικνύει ότι η χώρα είναι 
ιδιαίτερα τρωτή σε εξωτερικούς και εσωτερικούς ̟αράγοντες, Μετά την σχετικά γρήγορη 
ανάκαµψή της α̟ό τη χρηµατοοικονοµική κρίση και µια διετία υψηλής ανά̟τυξης, η ξηρασία 
του 2012 ̟ροκάλεσε την κατάρρευση της αγροτικής ̟αραγωγής και έφερε τη χώρα σε ύφεση 
µετά την υψηλή ανά̟τυξη ̟ου ̟ροηγήθηκε. Σηµειώνεται ε̟ίσης ότι η Μολδαβία ̟αραµένει η 
φτωχότερη χώρα της Ευρώ̟ης, υ̟οστηριζόµενη, εν ̟ολλοίς, α̟ό τα εµβάσµατα α̟ό το 
εξωτερικό, και ότι ο µικρός της ̟ληθυσµός έχει, κατά µέσο όρο, ιδιαίτερα ̟εριορισµένο 
διαθέσιµο εισόδηµα.  

Παρά ταύτα, οι ενδιαφερόµενες εταιρείες µ̟ορούν να διερευνήσουν την αγορά για 
εξαγωγές στη Μολδαβία κυρίως στους τοµείς ̟ου ̟εριγράφονται στο κεφ. Β.2.1. και το Γραφείο 
µας είναι στη διάθεση ο̟οιουδή̟οτε ενδιαφεροµένου για την ̟αροχή κάθε συνδροµής και 
̟ληροφόρησης ̟ου µ̟ορεί να ̟ροσφέρει όσον αφορά στην αγορά της Μολδαβίας. 
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