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Α. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΜΟΛ∆ΑΒΙΑΣ 
1. Επιδόσεις εθνικής οικονοµίας 
 
 Η οικονοµία της Μολδαβίας έως το 2008 βρισκόταν σε τροχιά υψηλής 
ανάπτυξης, στα όρια της υπερθέρµανσης, υποστηριζόµενη από τη – 
χρηµατοδοτούµενη από την αύξηση των εµβασµάτων από το εξωτερικό και από 
πιστώσεις και ξένες επενδύσεις – ζωηρή εσωτερική ζήτηση, µε παράλληλες όµως 
συνέπειες, όπως σηµαντικό έλλειµµα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και 
πληθωριστικές πιέσεις.  
 

Εξέλιξη ΑΕΠ Μολδαβίας - % (2003-2011)
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Πηγή: Εθνικό Γραφείο Στατιστικής / Κεντρική Τράπεζα της Μολδαβίας 

 
 Το 2009, η παγκόσµια οικονοµική κρίση σε συνδυασµό µε τις δυσλειτουργίες 
της οικονοµίας της Μολδαβίας, τις σηµαντικές µειώσεις στις εξαγωγές, στα 
εισερχόµενα εµβάσµατα και στις ξένες άµεσες επενδύσεις, προκάλεσαν σηµαντική 
ύφεση στη Μολδαβία κατά -6% του ΑΕΠ, µε αποτέλεσµα σηµαντικές µειώσεις στην 
εσωτερική ζήτηση και τις εισαγωγές.  

Το 2010, µε την παγκόσµια οικονοµία να σταθεροποιείται, η βιοµηχανική 
παραγωγή και οι εξαγωγές της Μολδαβίας επανήλθαν σχεδόν στα επίπεδα του 2008 
και οι θετικές προσδοκίες από πλευράς καταναλωτικού κοινού και επιχειρήσεων 
συνέβαλαν στην ενίσχυση των εισαγωγών και της κατανάλωσης και συνεπώς το ΑΕΠ 
της χώρας αυξήθηκε κατά 7,1%. 
 Η µολδαβική οικονοµία συνέχισε το 2011 τη δυναµική της επέκταση. Με 
κινητήριες δυνάµεις την ιδιωτική κατανάλωση, τις επενδύσεις και τις εξαγωγές και µε 
την υποστήριξη από τα εµβάσµατα από το εξωτερικό και τις αυξηµένες πιστώσεις, 
δηµιουργήθηκε ένα θετικό επιχειρηµατικό κλίµα, το οποίο αντικατοπτρίστηκε µεταξύ 
άλλων και στην αύξηση του ΑΕΠ κατά 6,4%. 
 Σηµειώνεται ότι το 2011, η Μολδαβία βελτίωσε τη θέση της σε 81η (από 99η 
το 2010) στην κατάταξη Doing Business 2012, η οποία συντάσσεται σε ετήσια βάση 
από την Παγκόσµια Τράπεζα και τον ∆ιεθνή Οργανισµό Χρηµατοδότησης 
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(International Finance Corporation / IFC) και αναφέρεται στη σχετική έκθεση ως 
µεταξύ των 12 πλέον µεταρρυθµιστικών οικονοµιών.  

Επίσης, σύµφωνα µε τον ∆είκτη Οικονοµικής Ελευθερίας του Ιδρύµατος 
Heritage και της Wall Street Journal, η Μολδαβία κατατάσσεται στην 124η θέση 
µεταξύ συνολικά 179 χωρών, ως "µερικώς ελεύθερη" οικονοµία. Σύµφωνα µε τη 
σχετική έκθεση, η Μολδαβία έχει σε υψηλό επίπεδο δηµοσιονοµική, επιχειρηµατική 
και εργασιακή ελευθερία, όµως η διαφθορά, οι κυβερνητικές δαπάνες και η 
περιορισµένη ελευθερία στις επενδύσεις είναι τα αδύνατά της σηµεία. 

Για το 2012, η Παγκόσµια Τράπεζα και το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο 
επισηµαίνουν ότι, δεδοµένου του γεγονότος ότι η Ε.Ε. είναι σηµαντική πελάτης των 
µολδαβικών εξαγωγών και εξίσου σηµαντική πηγή εµβασµάτων – δύο από τις 
κινητήριες δυνάµεις για την οικονοµία της χώρας το 2010 και το 2011 – η 
συνεχιζόµενη κρίση στην Ευρωζώνη µπορεί να έχει αντίκτυπο στο ρυθµό ανάπτυξης 
της Μολδαβίας. Παρά ταύτα, ο αντίκτυπος µπορεί να αντισταθµιστεί από την πορεία 
που θα ακολουθήσουν οι οικονοµίες της Ουκρανίας και της Ρωσίας, ενώ η 
περιορισµένη διεθνής έκθεση των µολδαβικών τραπεζών σηµαίνει ότι δεν θα 
επηρεαστούν ιδιαίτερα από την, εξωτερική της Μολδαβίας, χρηµατοοικονοµική 
κατάσταση αν και οι πιστώσεις µάλλον θα µειωθούν.  
 
1.1. Αγροτική παραγωγή 
 Η αγροτική παραγωγή και, δη, η γεωργία αποτελεί έναν εκ των 
σηµαντικότερων τοµέων µε υψηλή συνεισφορά στη µολδαβική οικονοµία. Για το 
2011, συνεισέφερε το 12,3% του ΑΕΠ από 12% το 2010. Η σηµασία της αγροτικής 
παραγωγής της Μολδαβίας είναι άλλωστε εµφανής και στις εξαγωγές της χώρας.  
 

Μεταβολή Αγροτικής Παραγωγής (%) στη Μολδαβία - 2002-2011
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 Πηγή: Εθνικό Γραφείο Στατιστικής της Μολδαβίας 

 
Παρά τις δυσµενείς καιρικές συνθήκες για ορισµένα γεωργικά προϊόντα, η  

συνολική αγροτική παραγωγή των αγροτικών επιχειρήσεων, των αγροκτηµάτων και 
των νοικοκυριών για το 2011, αυξήθηκε κατά 4,6% από το 2010. Ο καθοριστικός 
παράγοντας της αύξησης ήταν η γεωργική παραγωγή η οποία αυξήθηκε κατά 6,7% 
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ενώ η ζωική παραγωγή κατά µόλις 0,4%. 
Η γεωργική παραγωγή κάλυψε το 68% της συνολικής αγροτικής παραγωγής, 

µε τα δηµητριακά να καλύπτουν το 18,5%, τα βιοµηχανικά φυτά το 12%, οι πατάτες, 
τα λαχανικά και τα κολοκυνθοειδή το 13,7%, φρούτα και ξηροί καρποί το 4,3% κ.α. 
Η ζωική παραγωγή κάλυψε το 32%, µε τα βοοειδή και τα πουλερικά να καλύπτουν το 
18,9%, το γάλα το 9,2% κ.α.  
 Η αυξηµένη αγροτική παραγωγή ουσιαστικά ήταν αποτέλεσµα της αυξηµένης 
αποδοτικότητας ανά εκτάριο ορισµένων καλλιεργειών όπως τα πυρηνόκαρπα 
(αύξηση: 32%), τα σταφύλια (αύξηση: 30%), οι πατάτες (αύξηση: 18%) κτλ.  

Τις σηµαντικότερες αυξήσεις στη γεωργική παραγωγή σηµείωσαν τα 
σταφύλια (24,6%), οι πατάτες (25,4%), οι ηλίανθοι (10,8%), τα φρούτα και οι ξηροί 
καρποί (15,4%) κτλ. 
 Στη ζωική παραγωγή, αύξηση σηµείωσε µόνο η παραγωγή βοοειδών και 
πουλερικών ενώ µείωση σηµειώθηκε στην παραγωγή γάλατος (-5,5%) και αυγών (-
2,8%).  
 
1.2. Βιοµηχανική παραγωγή 

Κατά την περίοδο 2002-2008, η βιοµηχανική παραγωγή της Μολδαβίας είχε 
κυµανθεί από 15,6% το 2003 (υψηλότερη επίδοση της περιόδου) έως -4,8% το 2006 
(χαµηλότερη επίδοση της περιόδου πριν το 2009). Η βιοµηχανική παραγωγή της 
Μολδαβίας για το 2009 µειώθηκε δραµατικά κατά -22,2% σε σχέση µε το 
προηγούµενο έτος. Ο κύριος λόγος ήταν η ελάττωση των εξαγωγών των εγχώριων 
µονάδων λόγω της φθίνουσας εξωτερικής ζήτησης. Το 2010, η βιοµηχανική 
παραγωγή επέστρεψε σε θετικό πρόσηµο και ερχόµενη από χαµηλότατη βάση 
σηµείωσε σηµαντική αύξηση κατά 9,3%.  

 

Μεταβολή Βιοµηχανικής Παραγωγής (%) στην Μολδαβία - 2002-2011
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Πηγή: Εθνικό Γραφείο Στατιστικής της Μολδαβίας 

 
Για το 2011, η βιοµηχανική παραγωγή αυξήθηκε κατά 7,4%, παρά την 

επιβράδυνση που ξεκίνησε το Σεπτέµβριο του 2011 και κατέληξε σε -3,7% το 
∆εκέµβριο. Η αύξηση της βιοµηχανικής παραγωγής ήταν απότοκο των επιµέρους 
αυξήσεων στους τοµείς της εξορυκτικής βιοµηχανίας και της µεταποίησης κατά 
17,1% και 8,9%. Η παραγωγή και διανοµή ηλεκτρικής ενέργειας και θέρµανσης 
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µειώθηκε κατά -4,6%. Η συνεισφορά της βιοµηχανικής παραγωγής στο ΑΕΠ της 
χώρας αυξήθηκε από 13,3% το 2010 σε 13,7% το 2011, αλλά παραµένει χαµηλή. 

Η παραγωγή τροφίµων και ποτών, παρά τη µείωση σε πολλούς τοµείς της, 
αύξησε τη γενική βιοµηχανική παραγωγή κατά 1,3% (µε την παραγωγή και 
κατεργασία κράτος και προϊόντων κρέατος να αυξάνεται κατά 11,7%, την παραγωγή 
ποτών κατά 8% και των γαλακτοκοµικών κατά 2,1%).  

Η αύξηση στη µεταποίηση ήταν αποτέλεσµα αυξήσεων από το 2010, µεταξύ 
άλλων, στην παραγωγή ιατρικού εξοπλισµού και οπτικών οργάνων κατά 42,5%, στην 
κατασκευή µηχανών και ηλεκτρικών συσκευών κατά 41,7%, στα εκτυπωτικά 
µηχανήµατα κατά 27,9%, στο µηχανικό εξοπλισµό κατά 24,6%, στην παραγωγή 
δερµάτων, δερµάτινων ειδών και υποδηµάτων κατά 16,9%, στην παραγωγή χαρτιού 
κατά 15,2% κ.α. 

Επίσης, σε σχέση µε το 2010, µειώσεις σηµειώθηκαν, µεταξύ άλλων, στην 
παραγωγή προϊόντων αλευροποιίας κατά -10,9%, στη χηµική βιοµηχανία κατά -8,1%, 
στην παρασκευή φυτικών και ζωικών ελαίων και λιπών κατά -7,8% στη 
µεταλλουργία κατά 6,7% κ.α. 
 
1.3. Κατασκευές 
 Οι κατασκευές στη χώρα, παρά τις θετικές εξελίξεις των τελευταίων δύο ετών, 
δεν κατάφεραν να φτάσουν το επίπεδο που κατεγράφη πριν από την κρίση. Η αξία 
των κατασκευών που έλαβαν χώρα στη Μολδαβία εντός του 2011 από 
κατασκευαστικές εταιρείες ανήλθε σε MDL 5,138 δισ. – αυξηµένη κατά 5,9% – , εκ 
των οποίων τα MDL 2,985 δισ. αφορούσαν σε νέες κατασκευές, τα MDL 1,070 δισ. 
σε µείζονες επισκευές, τα MDL 935 εκατ. σε συντήρηση και τα MDL 148 εκατ. σε 
άλλες εργασίες. Η συνεισφορά των κατασκευών στο ΑΕΠ παρέµεινε σταθερή από το 
2010 σε 3,4%.   
 
1.4 Εµπόριο - Υπηρεσίες 

Ο όγκος του κύκλου εργασιών του λιανικού εµπορίου το 2011 αυξήθηκε κατά 
13,6% (9% για το 2010) σε MDL 33,810 δισ., λόγω της αύξησης των πωλήσεων 
τροφίµων κατά 6,7% (συµµετοχή στο σύνολο 28,9%) και εµπορευµάτων εκτός 
τροφίµων κατά 15,6% (συµµετοχή στο σύνολο 71,1%). 
 H αξία των παρασχεθεισών στο κοινό υπηρεσιών αυξήθηκε κατά 4,6% (2010: 
5,4%) για το 2011 σε MDL 12,351 δισ.  
 
2. ∆ηµόσια οικονοµικά 
 

Μετά από τη σηµαντική ανάκαµψη της οικονοµίας της Μολδαβίας το 2010, η 
ανάπτυξη συνεχίστηκε το 2011 περίπου στα ίδια επίπεδα. Κατά τη διετία 2010-11, η 
Κυβέρνηση κατάφερε να επιτύχει ικανά συναλλαγµατικά αποθεµατικά και χαµηλό 
δηµοσιονοµικό έλλειµµα, τα οποία από κοινού µε την πρόσβαση σε εξωτερική 
χρηµατοδότηση, µπορούν να θωρακίσουν την οικονοµία από µελλοντικές αρνητικές 
συγκυρίες, υπό την προϋπόθεση ότι οι οικονοµικές πολιτικές που οδήγησαν σε αυτό 
το σηµείο θα συνεχιστούν και θα εξελιχθούν.  

Για το 2011, τα δηµοσιονοµικά έσοδα ανήλθαν σε MDL 30,159 δισ. και η  
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αυξητική τους τάση µετριάστηκε σε 9,5% από 17,1% το 2010 µε αποτέλεσµα να 
καλύψουν 36,7% του ΑΕΠ, ποσοστό κατά 1,6% ελαττωµένο από το 2010.  

Κατά το 2011, συνεχίστηκε η υψηλή εξάρτηση του προϋπολογισµού από την 
κατανάλωση των νοικοκυριών, λόγω της αύξησης του µεριδίου των έµµεσων φόρων 
στα δηµοσιονοµικά έσοδα. Τα φορολογικά έσοδα συνέχισαν να διατηρούν το µείζον 
µερίδιο στα δηµοσιονοµικά έσοδα, µε κύρια πηγή τις εισροές από φόρους σε αγαθά 
και υπηρεσίες, οι οποίες αυξήθηκαν για το 2011 κατά 16,3% και, συγκεκριµένα, από 
τον ΦΠΑ (αύξηση: 14,4%). Οι άµεσοι φόροι συνεισέφεραν κατά 11,1% στην αύξηση 
των δηµοσιονοµικών εσόδων (αύξηση 10% από την κοινωνική ασφάλιση και 15,4% 
από το φόρο εισοδήµατος). Κατά συνέπεια, τα φορολογικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 
13,6%.  
 Σηµαντική υποστήριξη στον Προϋπολογισµό προσέφεραν και τα 
χρηµατοδοτικά προγράµµατα από διεθνείς οργανισµούς και δωρήτριες χώρες. Κατά 
το 2011, η Μολδαβία έλαβε χρηµατοδοτική συνδροµή δηµοσιονοµικής υποστήριξης 
ύψους USD 141,5 εκατ (MDL 1,661 δισ., ποσό µειωµένο κατά -13,2% από το 
προηγούµενο έτος) σε εξωτερικές επιχορηγήσεις και ύψους MDL 43 εκατ. σε 
εσωτερικές επιχορηγήσεις.  
 Για το 2011, οι δηµοσιονοµικές δαπάνες κατέγραψαν αυξητική τάση 9,5% 
(από 7,2% το 2010), και ανήλθαν σε MDL 32,117 δισ. Η αύξηση οφείλεται κυρίως 
στις επι µέρους αυξήσεις στην ασφάλιση και την κοινωνική πρόνοια (8,2%), στην 
παιδεία (4,5%) στην υγειονοµική περίθαλψη (6,6%) κ.α.  Οι δαπάνες για τα 
κοινωνικά προγράµµατα κάλυψαν 71,5% του συνόλου, οι δαπάνες για την εθνική 
οικονοµία 11,3%, για την εθνική άµυνα, δηµόσια τάξη και εθνική ασφάλεια 5,6% 
κ.α. Οι δηµοσιονοµικές δαπάνες ανήλθαν σε 39,1% του ΑΕΠ για το 2011, µειωµένες 
κατά 1,7% από το 2010.  
 Συνεπώς, µε την αύξηση των δηµοσιονοµικών δαπανών και την επιβράδυνση 
στο ρυθµό αύξησης των δηµοσιονοµικών εσόδων, ο ενοποιηµένος προϋπολογισµός 
του 2011 είχε έλλειµµα περίπου MDL 2 δισ. αυξηµένο κατά 9,6% από το 2010. Το 
δηµοσιονοµικό έλλειµµα ανήλθε σε 2,4% του ΑΕΠ, ποσοστό ελαττωµένο κατά 0,1% 
από το 2010. 
 Στο τέλος του 2011, το δηµόσιο χρέος ανερχόταν σε περίπου MDL 19,227 
δισ., αυξηµένο κατά 355,72 εκατ. Το εξωτερικό χρέος αυξήθηκε κατά 2,4% σε USD 
1,143 δισ. Το εσωτερικό χρέος αυξήθηκε κατά 10,1% σε 5,842 δισ. Το συνολικό 
δηµόσιο χρέος ανήλθε σε 23,4% του ΑΕΠ µειωµένο κατά 2,9% από το προηγούµενο 
έτος. Το µικτό εξωτερικό χρέος της Μολδαβίας αυξήθηκε το 2011 κατά USD 666,1 
εκατ. (13,9%) και ανήλθε σε USD 5,452 δισ.  

 
3. Πληθωρισµός – Νοµισµατική πολιτική 
 
 Μετά από µια ανοδική τάση, κατά το πρώτο εξάµηνο του 2011, και τις 
σταθεροποιητικές τάσεις που ακολούθησαν, ο ετήσιος πληθωρισµός ανήλθε σε 7,8% 
το ∆εκέµβριο του 2011. Ο υφέρπων πληθωρισµός ανήλθε σε 6,1%, µε διαφορά 1,7% 
από τον δείκτη τιµών καταναλωτή, γεγονός που υποδεικνύει τη σηµαντική επίδραση 
των µη-χρηµατικών παραγόντων.  

Η µεταβολή στον πληθωρισµό ήταν αποτέλεσµα συγκερασµού σειράς 
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πληθωριστικών αλλά και αντιπληθωριστικών τάσεων. Συγκεκριµένα, ήταν 
αποτέλεσµα πληθωριστικών τάσεων όπως οι αυξήσεις στα τιµολόγια για την 
ηλεκτρική ενέργεια, το φυσικό αέριο και τη θέρµανση – και των συνεπειών που είχαν 
οι αυξήσεις αυτές στις τιµές ορισµένων προϊόντων – η αύξηση της τιµής του 
πετρελαίου, η αύξηση στην εσωτερική ζήτηση λόγω µεγαλύτερου διαθέσιµου 
εισοδήµατος και σταθερής εισροής εµβασµάτων, και η αύξηση της εξωτερικής 
ζήτησης λόγω της ανάκαµψης των οικονοµιών των κυρίων εταίρων της Μολδαβίας. 
Ήταν επίσης αποτέλεσµα  αποπληθωριστικών τάσεων όπως η ανατίµηση του Λέι 
έναντι στο ∆ολάριο Η.Π.Α. και τα νοµίσµατα των κυρίων εταίρων της Μολδαβίας, οι 
ασυνήθιστες καιρικές συνθήκες κατά το τέταρτο τετράµηνο του 2011 – οι οποίες 
συµπίεσαν τις εποχιακές αυξήσεις στις τιµές των τροφίµων – η σηµαντική αύξηση 
ορισµένων εσοδειών και οι µειωµένες τιµές των τροφίµων παγκοσµίως. 

Οι τιµές των κρατικώς ελεγχόµενων τιµών συνεισέφεραν 2,7% στον 
πληθωρισµό λόγω των αυξήσεων στις τιµές του φυσικού αερίου, του ηλεκτρισµού 
και της θέρµανσης την άνοιξη και το φθινόπωρο του 2011. Οι τιµές των τροφίµων 
συνεισέφεραν 2,5%, µε επιβράδυνση στην αύξησή τους κατά το πρώτο τρίµηνο και 
κατόπιν επιτάχυνση έως 13,6% τον Αύγουστο.  

 

∆είκτης τιµών καταναλωτή 2005 - 2011
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Πηγή: Εθνικό Γραφείο Στατιστικής της Μολδαβίας / Κεντρική Τράπεζα της Μολδαβίας 

 
Η αντίδραση της Κεντρικής Τράπεζας της Μολδαβίας στις πληθωριστικές 

πιέσεις της περιόδου Ιανουαρίου-Νοεµβρίου ήταν σταδιακά σφιχτότερη πολιτική 
επιτοκίων µε τρεις διαδοχικές αυξήσεις στο προεξοφλητικό επιτόκιο, το οποίο 
έφτασε, εντός του 2011, από 7% σε 10%. Ο µετριασµός της αύξησης στις τιµές το 
∆εκέµβριο και ο υψηλός βαθµός αβεβαιότητας στην παγκόσµια οικονοµία 
ανάγκασαν την Κεντρική Τράπεζα να χαλαρώσει τη νοµισµατική της πολιτική, µε 
µειώσεις στα επιτόκια 0,5% και 1% έως τον Ιανουάριο του 2012.  

Κατά το 2011, η πιστωτική δυστοκία που προκλήθηκε από την παγκόσµια 
οικονοµική κρίση µειώθηκε και οι κίνδυνοι για τον τραπεζικό τοµέα από την κρίση 
του δηµοσίου χρέους φαίνεται να είναι περιορισµένοι για τις µολδαβικές τράπεζες. Οι 
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πιστώσεις στην οικονοµία αυξήθηκαν κατά 15% από 12,7% το 2010 και τα µη-
εξυπηρετούµενα δάνεια µειώθηκαν ως ποσοστό στο σύνολο των δανείων σε 10,7% το 
∆εκέµβριο του 2011, κατά 2,6 µονάδες από το τέλος του 2010.  

Στο τέλος του 2011, το µέσο επιτόκιο για δάνεια από εµπορικές τράπεζες σε 
τοπικό νόµισµα έφτασε το 13,96% (χαµηλότερη επίδοση στην πρόσφατη ιστορία της 
Μολδαβίας) και 7,67% σε συνάλλαγµα (αντίστοιχοι µέσοι όροι: 14,37% και 8,75%). 

Το τραπεζικό σύστηµα της Μολδαβίας σηµείωσε θετικές τάσεις ανάπτυξης το 
2011. Το Πρωτοβάθµιο Κεφάλαιο (Tier I) αυξήθηκε κατά 12,4% ανερχόµενο σε 
MDL 7,558 δισ. στις 31.12.2011. Το µερίδιο των ξένων επενδύσεων στις τράπεζες 
ανήλθε σε 74%, µειωµένο κατά 3,3% σε σχέση µε το 2010. Τα νέα δάνεια αυξήθηκαν 
κατά 26,4% σε MDL 29,608 δισ. και οι νέες καταθέσεις κατά 10,8% σε δισ. 40,450 
δισ. Στο τέλος του 2011, λειτουργούσαν στη Μολδαβία 15 τράπεζες, µια εκ των 
οποίων είχε αρνητικά αποτελέσµατα εντός του 2011.  

Το καλοκαίρι του 2011, µέτοχοι από τέσσερις µολδαβικές τράπεζες δέχθηκαν 
επιθέσεις υφαρπαγής µετοχών µε χρήση πλαστών εγγράφων. Οι δράστες 
χρησιµοποίησαν τα κενά της µολδαβικής νοµοθεσίας για να παρακάµψουν την 
Εθνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την Κεντρική Τράπεζα της Μολδαβίας, και, 
δεδοµένου του χαλαρού δικαστικού συστήµατος, αφαίρεσαν τραπεζικές µετοχές από 
τους νόµιµους κατόχους τους. Κατόπιν διαµαρτυριών από τους ευρωπαίους µετόχους, 
οι οποίοι ενεπλάκησαν στην υπόθεση, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διέκοψε τις 
περαιτέρω µεταβιβάσεις και το Ανώτατο ∆ικαστήριο ανέτρεψε την προηγούµενη 
απόφαση του πρωτοδικείου, µε απόφαση που κατέστησε τη µεταβίβαση των µετοχών 
από τους ευρωπαίους µετόχους σε υπεράκτια εταιρεία, παράνοµες. Το γεγονός αυτό, 
πάντως, δηµιούργησε σηµαντικές ανησυχίες στο επιχειρηµατικό και επενδυτικό 
κλίµα και υπογράµµισε τις σοβαρές αδυναµίες στο δικαστικό σύστηµα και τους 
κανόνες και την επίβλεψη στο τραπεζικό σύστηµα.  
  Τα συναλλαγµατικά διαθέσιµα της Μολδαβίας το 2011 αυξήθηκαν κατά USD 
247 εκατ. ήτοι 14,4% σε USD 1,965 δισ. στο τέλος του ∆εκεµβρίου του 2011 
καλύπτοντας περίπου 3,6 µήνες εισαγωγών. Η αύξηση ήταν αποτέλεσµα των 
πληρωµών του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου στη χώρα καθώς και επιχορηγήσεων 
από την Ευρ. Επιτροπή και άλλους διεθνείς οργανισµούς. Το 2011, η Κεντρική 
Τράπεζα παρενέβη στην αγορά συναλλάγµατος ώστε να µετριάσει την αστάθεια του 
εθνικού νοµίσµατος έναντι του ∆ολαρίου Η.Π.Α. και να παράσχει ρευστότητα. 
 
4. Συναλλαγµατική ισοτιµία – Επιτόκια 
 

Με βάση τους ετήσιους µέσους όρους, το Μολδαβικό Λέι, ανατιµήθηκε, κατά 
το 2011, έναντι του ∆ολαρίου Η.Π.Α. κατά 5% (σε USD1=MDL11,7370) και έναντι 
του Ευρώ κατά 0,4% (σε €1=MDL16,3369). Με βάση τις ισοτιµίες του τέλους του 
έτους, το Μολδαβικό Λέι ανατιµήθηκε, σε σύγκριση µε το τέλος του ∆εκεµβρίου 
2010, κατά 3,6% έναντι του ∆ολαρίου Η.Π.Α. (σε USD1=MDL11,7154) και κατά 
6,4% έναντι του Ευρώ (σε €1=MDL15,0737).  

Η µεταβολή της τιµής συναλλάγµατος οφείλεται κυρίως στη διακύµανση της 
ρευστότητας σε συνάλλαγµα, η οποία καθορίστηκε από τις αλλαγές στην εισροή και 
εκροή συναλλάγµατος και στην εξέλιξη στην αγορά συναλλάγµατος σε παγκόσµιο 
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επίπεδο.  
Τα επιτόκια της Κεντρικής Τράπεζας της Μολδαβίας για διατραπεζικό 

δανεισµό αυξήθηκαν για το 2011 σε 10,88% για το εθνικό νόµισµα (2010: 7,61%) και 
2,72% για συνάλλαγµα (2010: 0,40%). Τα µέσα επιτόκια καταθέσεων µειώθηκαν σε 
7,54% για το εθνικό νόµισµα (2010: 7,56%) και αυξήθηκαν σε 3,69% για 
συνάλλαγµα (2010: 3,42%). Τα µέσα επιτόκια χορηγήσεων µειώθηκαν σε 14,37% για 
το εθνικό νόµισµα (2010: 16,25%) και 8,75% για συνάλλαγµα (2010: 9,91%). 
 
5. Ισοζύγιο πληρωµών 

 
Ισοζύγιο Πληρωµών Μολδαβίας (σε εκατ. USD) 

  2010 2011 

Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών -459,8 -806,58 

Εµπορικό ισοζύγιο και ισοζύγιο υπηρεσιών -2289,29 -2895,3 

Εµπορικό ισοζύγιο -2219,52 -2869,43 

Εξαγωγές* 1590,44 2277,05 

Εισαγωγές* -3809,96 -5146,48 

Ισοζύγιο υπηρεσιών -69,77 -25,87 

Εξαγωγές 701,17 868,81 

Εισαγωγές -770,94 -894,68 

Ισοζύγιο εισοδηµάτων 498,81 568,23 

Εισροές 761,39 927,14 

Εκροές -262,58 -358,91 

Ισοζύγιο τρεχουσών µεταβιβάσεων 1330,68 1520,49 

Εισροές 1420,17 1620,56 

Εκροές -89,49 -100,07 

Συνολικό ισοζύγιο κεφαλαιακών µεταβιβάσεων και χρηµατοοικονοµικών συναλλαγών 420,78 713,64 

Ισοζύγιο κεφαλαιακών µεταβιβάσεων -28,36 -29,72 

Ισοζύγιο χρηµατοοικονοµικών συναλλαγών 449,14 743,36 

Άµεσες επενδύσεις 193,9 253,43 

Επενδύσεις χαρτοφυλακίου 5,64 4,74 

Άλλες επενδύσεις 544,6 763,11 

Μικτά επίσηµα διαθέσιµα -294,37 -278,11 

Τακτοποιητέα στοιχεία 39,02 92,94 

* 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 

 
6. Ανεργία - Μισθοί 
 
 To  2011, ο οικονοµικά ενεργός πληθυσµός (απασχολούµενοι και άνεργοι) της 
Μολδαβίας ανήλθε σε περίπου 1,2575 εκατ., αυξηµένος από το προηγούµενο έτος 
κατά 1,8%. Το µερίδιο των ανδρών υπερέβη ελάχιστα εκείνο των γυναικών (51,1% / 
48,9%) και το µερίδιο του αγροτικού πληθυσµού ήταν ελαφρώς µεγαλύτερο από 
εκείνο του αστικού (51,7% / 48,3%).  

Οι απασχολούµενοι ήταν περίπου 1,1735 εκατ., αριθµός αυξηµένος κατά 2,6% 
σε σχέση µε το προηγούµενο έτος. Οι άνεργοι εκτιµάται, σύµφωνα µε τη 
µεθοδολογία του ∆ιεθνούς Οργανισµού Εργασίας, ότι έφτασαν το 2011 σε 84.000 
άτοµα, 8.000 λιγότερα από το 2010. Η ανεργία έχει επηρεάσει σε µεγαλύτερο βαθµό 
τους άνδρες (59% του συνόλου των ανέργων) και τον αστικό πληθυσµό (59,5%). 



- Ετήσια Έκθεση Μολδαβίας / 2011 - 

 
Γραφείο Ο.Ε.Υ. Κιέβου 

12 

Συνεπώς, η ανεργία για το 2011 ανήλθε σε 6,7%, µειωµένη από το 7,4% του 2010.  
 

Εξέλιξη ποσοστού ανεργίας 2001-2011 (%)
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 Πηγή: Υπουργείο Οικονοµίας της Μολδαβίας 

 
Ο µέσος µηνιαίος µισθός στην εθνική οικονοµία της χώρας για το 2011 

ανήρθε σε MDL 3.194 (περίπου €196), αυξηµένος κατά 7,5% (2010: MDL 2.972). 
Στο τέλος του έτους, ο µέσος µισθός στην εθνική οικονοµία ανερχόταν σε MDL 
3.707, και, συγκεκριµένα, στο δηµόσιο τοµέα σε MDL 2.936 και στον ιδιωτικό τοµέα 
σε MDL 4.070. 
 
Έτος 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

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

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

Πηγή: Εθνικό Γραφείο Στατιστικής της Μολδαβίας 
 

Σηµειωτέον, βεβαίως, ότι σηµαντικό τµήµα του εισοδήµατος των µολδαβικών 
οικογενειών προέρχεται από τα εµβάσµατα από το εξωτερικό. Συγκεκριµένα, κατά το 
2011, Μολδαβοί εργαζόµενοι εκτός Μολδαβίας απέστειλαν στις οικογένειες τους στη 
χώρα, µέσω εµπορικών τραπεζών, εµβάσµατα συνολικής αξίας USD 1,45 δισ. 
Σύµφωνα µε στοιχεία του ∆.Ν.Τ, πάντως, το ποσό που µεταφέρεται µέσω τραπεζών 
αποτελεί ποσοστό 60-70% του συνολικού ποσού που εισρέει στη Μολδαβία ως 
οικογενειακή βοήθεια, δεδοµένου ότι πολλοί Μολδαβοί προτιµούν την αποστολή 
αυτουσίων χαρτονοµισµάτων µέσω µεσαζόντων. 
 Επίσης, σύµφωνα µε τους υπολογισµούς της Παγκόσµιας Τράπεζας (στοιχεία 
έως το 2010), εµφανής καθίσταται η απόσταση της οικονοµίας της Μολδαβίας σε 
σχέση µε εκείνη της Ευρωζώνης – αλλά και της Ελλάδος. Σύµφωνα µε τον παρακάτω 
πίνακα, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Μολδαβίας ήταν, το 2010, κατά σχεδόν 16 φορές 
µικρότερο από εκείνο της Ελλάδος και κατά 22 φορές µικρότερο από εκείνο της 
Ευρωζώνης.  
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Κατά κεφαλήν εισόδηµα (σε USD - τρέχουσες τιµές)
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Πηγή: Παγκόσµια Τράπεζα 

 
7. Εξωτερικό εµπόριο 
 
 Για το 20111, οι µολδαβικές εξαγωγές αυξήθηκαν, ως αποτέλεσµα του 
συνεχιζόµενου εκσυγχρονισµού στην παραγωγή των εξαγόµενων προϊόντων, της 
ισχυρής εξωτερικής ζήτησης και της επεκτεινόµενης πρόσβασης στις αγορές των 
χωρών Κ.Α.Κ. και της Ε.Ε. Οι µολδαβικές εισαγωγές αυξήθηκαν επίσης ως 
αποτέλεσµα της ισχυρής εσωτερικής ζήτησης αλλά και της υψηλής περιεκτικότητας 
των εξαγωγών σε εισαγόµενα προϊόντα. 
 Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Εθνικού Γραφείου Στατιστικής της Μολδαβίας, 
το 2011, οι συνολικές εξαγωγές της Μολδαβίας αυξήθηκαν, σε σχέση µε το 
προηγούµενο έτος, κατά 43,8% σε USD 2,2168 δισ. και οι συνολικές εισαγωγές της 
κατά 34,7% σε USD 5,1913 δισ. Το έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου της χώρας 
ανήλθε σε USD 2,9745 δισ. αυξηµένο κατά 28,6% και η κάλυψη των εισαγωγών από 
τις εξαγωγές σε 42,7%.  
 

Εξωτερικό εµπόριο Μολδαβίας 2006-2011 (σε εκατ. USD)1 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Μεταβολή 

(%) 2010/11 

Εξαγωγές 1.050,4 1.340,0 1.591,1 1.283,0 1.541,5 2.216,8 43,8 

    εκ των οποίων:         

Χώρες ΚΑΚ 423,7 548,9 623,0 490,4 624,0 919,3 47,3 

Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.-27) 536,9 678,9 820,1 667,4 728,9 1.083,0 48,6 

Άλλες χώρες 89,8 112,2 148,0 125,2 188,6 214,5 13,8 

        

Εισαγωγές 2.693,2 3.689,5 4.898,8 3.278,3 3.855,3 5.191,3 34,7 

    εκ των οποίων:         

Χώρες ΚΑΚ 1.020,8 1.333,7 1.737,3 1.141,8 1.256,9 1.713,4 36,3 

Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.-27) 1.218,5 1.681,0 2.105,3 1.421,2 1.704,2 2.256,3 32,4 

Άλλες χώρες 453,9 674,8 1.056,2 715,3 894,2 1.221,6 36,6 

                                              
1 Αφορά µόνο σε εµπορεύµατα. Η Μολδαβική Στατιστική Υπηρεσία δεν διαθέτει στοιχεία για υπηρεσίες.  
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Εµπορικό Ισοζύγιο -1.642,8 -2.349,5 -3.307,7 -1.995,3 -2.313,8 -2.974,5 28,6 

    εκ των οποίων:         

Χώρες ΚΑΚ -597,1 -784,8 -1.114,3 -651,4 -632,9 -794,1 25,5 

Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.-27) -681,6 -1.002,1 -1.285,2 -753,8 -975,3 -1.173,3 20,3 

Άλλες χώρες -364,1 -562,6 -908,2 -590,1 -705,6 -1.007,1 42,7 

        

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

    εκ των οποίων:         

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

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

Άλλες χώρες 19,8 16,6 14,0 17,5 21,1 17,6  

Πηγή: Εθνικό Γραφείο Στατιστικής της Μολδαβίας 

 
Από τα παραπάνω είναι προφανές ότι η Μολδαβία έχει υπερκαλύψει το κενό 

που δηµιούργησε η ύφεση του 2009 στο εξωτερικό της εµπόριο καθώς οι εξαγωγές 
και οι εισαγωγές της είναι οι υψηλότερες της πενταετίας. Παρά ταύτα, οι εισαγωγές 
της παραµένουν συγκριτικά πολύ υψηλές, υπερδιπλάσιες των εξαγωγών της, µε την 
κάλυψη των εισαγωγών από τις εξαγωγές να διευρύνεται σταδιακά.  

  

Εµπορικό Ισοζύγιο Μολδαβίας 2006-2011 (σε δισ. USD)
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Εξαγωγές Εισαγωγές Εµπορικό Ισοζύγιο

 
Πηγή: Εθνικό Γραφείο Στατιστικής της Μολδαβίας 

 
7.1. Μολδαβικές εξαγωγές 
 Όσον αφορά στις µολδαβικές εξαγωγές, η γενική κατηγορία προϊόντων που 
κατατάχθηκε πρώτη είναι τα "Προϊόντα του φυτικού βασιλείου (ΙΙ)" (αύξηση από το 
2010: 38,2%, συµµετοχή στις εξαγωγές του 2011: 21,2%), οι "Υφαντικές ύλες και 
τεχνουργήµατα από αυτές τις ύλες (ΧΙ)" (αύξηση από το 2010: 32,5%, συµµετοχή 
στις εξαγωγές του 2011: 16%), τα "Προϊόντα των βιοµηχανιών ειδών διατροφής (IV) 
(αύξηση από το 2010: 4,3%, συµµετοχή στις εξαγωγές του 2011: 14,9%) και έπονται 
οι "Μηχανές και συσκευές, ηλεκτρικό υλικό και τα µέρη τους (XVI)" ( αύξηση από το 
2010: 65,1%, συµµετοχή στις εξαγωγές του 2011: 12,8%), τα "Κοινά µέταλλα και 
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τεχνουργήµατα από τα µέταλλα αυτά (XV)" (αύξηση από το 2010: 93,8%, συµµετοχή 
στις εξαγωγές του 2011: 5,1%), τα "Προϊόντα των χηµικών και συναφών 
βιοµηχανιών (VI)" (αύξηση από το 2010: 50,6%, συµµετοχή στις εξαγωγές του 2011: 
5%) κ.α. 
 Με βάση τις διψήφιες κατηγορίες προϊόντων, οι κύριες µολδαβικές εξαγωγές 
ήταν οι εξής: 
 

Μολδαβικές εξαγωγές 2011 – 20 πρώτες κατηγορίες εξαγόµενων προϊόντων (διψήφια ταξινόµηση) - σε χιλ. USD 

α/α Κατηγορία προϊόντος 2011 
Αύξηση από 
το 2010 (%) 

% επί του 
συνόλου 

 Σύνολο 2.216.815,0 43,8 100,0 

1. 08 - Καρποί και φρούτα βρώσιµα, φλούδες εσπεριδοειδών η πεπονιών 186.959,9 11,5 8,4 

2. 22 - Ποτά, αλκοολούχα υγρά και ξίδι 181.313,4 1,8 8,2 

3. 85 - Μηχανές, συσκευές και υλικά ηλεκτρικά και τα µέρη τους  179.408,7 60,1 8,1 

4. 62 - Ενδύµατα και συµπληρώµατα του ενδύµατος, άλλα από τα πλεκτά 157.374,4 24,4 7,1 

5. 12 - Σπέρµατα και καρποί ελαιώδεις 148.795,6 64,6 6,7 

6. 61 - Ενδύµατα και συµπληρώµατα του ενδύµατος, πλεκτά 115.520,8 12,6 5,2 

7. 84 - Πυρηνικοί αντ/ρες, λέβητες, µηχανές, συσκευές και µηχ. επινοήσεις 103.906,4 74,6 4,7 

8. 94 - Έπιπλα, έπιπλα ιατροχειρουργικά. είδη κλινοστρωµνής και παρόµοια 87.635,6 114,1 4,0 

9. 15 - Λίπη και λάδια ζωικά ή φυτικά 77.486,1 62,8 3,5 

10. 30 - Φαρµακευτικά προϊόντα 77.097,9 27,4 3,5 

11. 10 – ∆ηµητριακά 71.952,1 1,4 3,2 

12. 20 - Παρασκευάσµατα λαχανικών, καρπών και φρούτων 68.768,4 31,6 3,1 

13. 64 - Υποδήµατα, γκέτες και ανάλογα είδη. µέρη των ειδών αυτών 49.451,9 62,8 2,2 

14. 70 - Γυαλί και τεχνουργήµατα από γυαλί 38.438,5 17,4 1,7 

15. 87 - Αυτοκίνητα οχήµατα, ελκυστήρες, ποδήλατα και άλλα οχήµατα 38.122,4 178,4 1,7 

16. 39 - Πλαστικές ύλες και τεχνουργήµατα από αυτές τις ύλες 37.569,9 109,9 1,7 

17. 72 - Χυτοσίδηρος, σίδηρος και χάλυβας 35.969,8 123,3 1,6 

18. 74 - Χαλκός και τεχνουργήµατα από χαλκό 32.850,0 115,3 1,5 

19. 57 - Τάπητες και άλλες επενδύσεις δαπέδου από υφαντικές ύλες 28.740,4 19,1 1,3 

20. 24 - Καπνά και βιοµηχανοποιηµένα υποκατάστατα καπνού 28.723,9 5,8 1,3 

 Λοιπά 470.728,9  21,2 

Πηγή: Εθνικό Γραφείο Στατιστικής της Μολδαβίας 

  
Οι µεγαλύτεροι πελάτες της Μολδαβίας για το 2011 ήταν οι: Ρωσία, 

Ρουµανία, Ιταλία, Ουκρανία, Γερµανία, Ηνωµένο Βασίλειο, Πολωνία κ.α. Σύµφωνα 
µε τα στοιχεία του Εθνικού Γραφείου Στατιστικής της Μολδαβίας, το 1,1% των 
εξαγωγών της κατευθύνθηκε προς την Ελλάδα. 
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Οι δέκα κύριοι πελάτες της Μολδαβίας για το 2011

Ρωσία, 28,2%

Ρουµανία, 17,0%

Ιταλία, 9,7%

Ουκρανία, 6,9%

Γερµανία, 4,8%

Ηνωµένο Βασίλειο, 

4,6%

Πολωνία, 3,9%

Λευκορωσία, 3,4%

Τουρκία, 3,3%

Καζακστάν , 2,1%

Λοιπές χώρες, 16,2%

 
Πηγή: Εθνικό Γραφείο Στατιστικής της Μολδαβίας 

 
7.2. Μολδαβικές εισαγωγές 
 Όσον αφορά στις µολδαβικές εισαγωγές, η γενική κατηγορία προϊόντων που 
κατατάχθηκε πρώτη είναι τα "Ορυκτά προϊόντα (V)" (αύξηση από το 2010: 46,2%, 
συµµετοχή στις εισαγωγές του 2011: 22,7%) και έπονται οι "Μηχανές και συσκευές, 
ηλεκτρικό υλικό και τα µέρη τους (XVI)" ( αύξηση από το 2010: 43,6%, συµµετοχή 
στις εισαγωγές του 2011: 15,9%), τα "Προϊόντα των χηµικών και συναφών 
βιοµηχανιών (VI)" (αύξηση από το 2010: 31%, συµµετοχή στις εισαγωγές του 2011: 
10,2%), οι "Υφαντικές ύλες και τεχνουργήµατα από αυτές τις ύλες (ΧΙ)" (αύξηση από 
το 2010: 35,8%, συµµετοχή στις εισαγωγές του 2011: 7,4%), τα "Προϊόντα των 
βιοµηχανιών ειδών διατροφής (IV) (αύξηση από το 2010: 15,3%, συµµετοχή στις 
εισαγωγές του 2011: 6,9%), κ.α. 
 Με βάση τις διψήφιες κατηγορίες προϊόντων, οι κύριες µολδαβικές εισαγωγές 
ήταν οι εξής: 
 

Μολδαβικές εισαγωγές 2011 – 20 πρώτες κατηγορίες εξαγόµενων προϊόντων (διψήφια ταξινόµηση) - σε χιλ. USD 

α/α Κατηγορία προϊόντος 2011 
Αύξηση από 
το 2010 (%) 

% επί του 
συνόλου 

 Σύνολο 5.191.271 34,7 100,0 

1. 27 - Ορυκτά καύσιµα, ορυκτά λάδια και προϊόντα της απόσταξης αυτών 1.165.410 47,3 22,4 

2. 85 - Μηχανές, συσκευές και υλικά ηλεκτρικά και τα µέρη τους 418.210 40,8 8,1 

3. 84 - Πυρηνικοί αντ/ρες, λέβητες, µηχανές, συσκευές και µηχ. επινοήσεις 409.708 46,6 7,9 

4. 87 - Αυτοκίνητα οχήµατα, ελκυστήρες, ποδήλατα και άλλα οχήµατα 323.742 66,2 6,2 
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5. 39 - Πλαστικές ύλες και τεχνουργήµατα από αυτές τις ύλες  217.883 26,9 4,2 

6. 30 - Φαρµακευτικά προϊόντα 214.280 19,9 4,1 

7. 73 - Τεχνουργήµατα από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα 118.494 26,9 2,3 

8. 48 - Χαρτί και χαρτόνια. Τεχνουργήµατα από κυτταρίνη, χαρτί ή χαρτόνι  112.018 30,4 2,2 

9. 72 - Χυτοσίδηρος, σίδηρος, χάλυβας 99.940 35,3 1,9 

10. 24 - Καπνά και βιοµηχανοποιηµένα υποκατάστατα καπνού 92.889 1,6 1,8 

11. 40 - Καουτσούκ και τεχνουργήµατα από καουτσούκ 86.200 54,1 1,7 

12. 44 – Ξυλεία, ξυλοκάρβουνα και τεχνουργήµατα από ξύλο 84.864 21,6 1,6 

13. 94 - Έπιπλα, έπιπλα ιατροχειρουργικά, είδη κλινοστρωµνής και παρόµοια 82.690 22,0 1,6 

14. 38 - ∆ιάφορα προϊόντα των χηµικών βιοµηχανιών 73.854 46,3 1,4 

15. 90 - Όργανα και συσκευές οπτικής, φωτογραφίας ή κινηµατογραφίας 71.382 37,2 1,4 

16. 08 - Καρποί και φρούτα βρώσιµα 68.447 18,0 1,3 

17. 33 - Αιθέρια έλαια και ρητινοειδή, προϊόντα αρωµατοποιίας ή 
καλλωπισµού παρασκευασµένα και καλλυντικά παρασκευάσµατα 

64.359 32,7 1,2 

18. 21 - ∆ιάφορα παρασκευάσµατα διατροφής 62.785 24,1 1,2 

19. 60 – Υφάσµατα πλεκτά 61.333 27,4 1,2 

20. 34 - Σαπούνια, οργανικές ουσίες επιφανειακής δράσης, παρασκευάσµατα 
για πλύσιµο κ.α. 

58.538 31,8 1,1 

 Λοιπά 1.304.245  25,2 

Πηγή: Εθνικό Γραφείο Στατιστικής της Μολδαβίας 

  
Οι µεγαλύτεροι προµηθευτές της Μολδαβίας για το 2011 ήταν οι: Ρωσία, 

Ουκρανία, Ρουµανία, Κίνα, Γερµανία, Τουρκία κ.α. Σύµφωνα µε τα στοιχεία του 
Εθνικού Γραφείου Στατιστικής της Μολδαβίας, το 1,3% των εισαγωγών της 
Μολδαβίας προήλθε από την Ελλάδα. 

Οι δέκα κύριοι προµηθευτές της Μολδαβίας για το 2011

Ρωσία, 15,9%

Ουκρανία, 12,4%

Ρουµανία, 11,1%

Κίνα, 7,7%
Γερµανία, 7,6%

Τουρκία, 7,1%

Ιταλία, 6,7%

Λευκορωσία, 3,8%

Πολωνία, 2,6%

Ουγγαρία, 1,9%

Λοιπές χώρες, 23,4%

 
 Πηγή: Εθνικό Γραφείο Στατιστικής της Μολδαβίας 
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8. Ξένες άµεσες επενδύσεις 
 

Ετήσιες καθαρές εισροές ξένων άµεσων επενδύσεων στη Μολδαβία 

(σε εκατ. USD)
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 Πηγή: Κεντρική Τράπεζα της Μολδαβίας 

 
 Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Μολδαβίας, η εισροή 
των καθαρών ξένων άµεσων επενδύσεων στη Μολδαβία, για το 2011, ανήλθε σε 
USD 274 εκατ. αυξηµένη κατά 38,8% από το 2010. Παρά ταύτα, η προ της κρίσης 
επίδοση των USD 711,5 εκατ. (2010), παραµένει ακόµη πολύ υψηλή για την 
οικονοµία της Μολδαβίας. 
 Το σύνολο των ξένων άµεσων επενδύσεων που είχε εισέλθει στη χώρα έως το 
τέλος του 2011 ανήλθε σε USD 3,163,27 δισ. Σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Νοµισµατικό 
Ταµείο, η µεγαλύτερη επενδύτρια χώρα στη Μολδαβία είναι η Ρωσία, και 
ακολουθούν η Ολλανδία, η Γαλλία, η Κύπρος, η Ρουµανία, η Ισπανία κ.α.  
 Περίπου 20% των ξένων άµεσων επενδύσεων έχουν διοχετευθεί στις 
χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες, 20% στην κτηµαταγορά, 20% στο χονδρικό και 
λιανικό εµπόριο, και ακολουθούν οι κλάδοι της µεταποίησης, των επιχειρήσεων 
κοινής ωφέλειας, των µεταφορών και επικοινωνιών,  κλπ. 
 Τα 2/3 των επενδύσεων αφορούν µικτές επιχειρήσεις ενώ οι υπόλοιπες είναι 
αποκλειστικά ξένης ιδιοκτησίας. Επίσης, σχεδόν 80% των ξένων άµεσων επενδύσεων 
βρίσκονται στο ∆ήµο του Κισινάου. 
 
 
Β. ∆ΙΜΕΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ - ΜΟΛ∆ΑΒΙΑΣ 
1. ∆ιµερές συµβατικό πλαίσιο – Συµφωνίες οικονοµικής συνεργασίας 
 
 Οι οικονοµικές σχέσεις των δυο χωρών διέπονται από τα εξής συµβατικά 
κείµενα:  

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

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

12.06.07) (σε ισχύ από 25/08/08) 
- Συµφωνία Τουριστικής Συνεργασίας (Αθήνα, 18.10.2006, σε ισχύ από 

10.12.2008) 
- Πρωτόκολλο Συνόδου Μικτής Ελληνο-Μολδαβικής Επιτροπής ∆ιεθνών 

Οδικών Μεταφορών (Αθήνα, 07.04.2005, σε ισχύ από την ηµεροµηνία 
υπογραφής) 

- Συµφωνία για την Αποφυγή ∆ιπλής Φορολογίας (Κισινάου, 29.3.2004, 
κυρώθηκε µε Ν. 3357/2005 ΦΕΚ 153 Τ.Α’ /23.06.05, σε ισχύ από 11.07.2005)  

- Συµφωνία Αεροπορικών Μεταφορών (Κισινάου, 29.3.2004, κυρώθηκε µε Ν. 
3306/2005 ΦΕΚ 18Α/27.1.2005, σε ισχύ από 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 από 01.03.2005)  

- Πρωτόκολλο Συνόδου Μικτής Ελληνο-Μολδαβικής Επιτροπής ∆ιεθνών 
Οδικών Μεταφορών (Κισινάου, 25.11.2003, σε ισχύ από την ηµεροµηνία 
υπογραφής) 

- Συµφωνία Οικονοµικής Επιστηµονικής και Τεχνικής Συνεργασίας στον τοµέα 
της γεωργίας και των τροφίµων (Αθήνα, 1.11.1999, σε ισχύ από 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 Επιστηµονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας 
(Αθήνα, 23.03.1998, σε ισχύ από 28.06.2001) 

- Συµφωνία Αµοιβαίας Προστασίας των Επενδύσεων (Αθήνα, 23.03.1998, σε 
ισχύ από 27.02.2000)  

- Πρωτόκολλο Συνόδου Μικτής Ελληνο-Μολδαβικής Επιτροπής ∆ιεθνών 
Οδικών Μεταφορών (Κισινάου, 03.04.1996, σε ισχύ από την ηµεροµηνία 
υπογραφής) 

- Συµφωνία για τις Οδικές Μεταφορές (13.11.1992), η οποία κυρώθηκε από το 
Ελληνικό Κοινοβούλιο (ΦΕΚ 235/14.11.1995) και ισχύει από 06.01.1996.  

- Πρωτόκολλο Συνεργασίας ΕΒΕ Αθηνών και ΕΒΕ Μολδαβίας (Κισινάου, 
29.3.2004, σε ισχύ από την ηµεροµηνία υπογραφής) 

- Πρωτόκολλο Συνεργασίας ΟΠΕ και Μολδαβικού Οργανισµού Εξωτερικού 
Εµπορίου (30.3.2004, σε ισχύ από την ηµεροµηνία υπογραφής) 

- Συµφωνία Συνεργασίας ΕΛΟΤ και Υπηρεσίας Τυποποίησης και Μετρολογίας 
Μολδαβίας (Αθήνα, 29.11.2007, σε ισχύ από την ηµεροµηνία υπογραφής) 

- Πρωτόκολλο της 2ης Συνόδου της Μεικτής ∆ιυπουργικής Επιτροπής 
Οικονοµικής, Τεχνολογικής και Επιστηµονικής Συνεργαίας Ελλάδος – 
Μολδαβίας (Κισινάου, 25 Νοεµβρίου 2011) 
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2. ∆ιµερές εµπόριο αγαθών 
 
 Το 2005 αποτέλεσε το τέλος µιας πτωτικής τάσης στο ελληνο-µολδαβικό 
εµπόριο των προηγούµενων ετών. Έκτοτε, ο όγκος εµπορίου παρουσιάζει µια 
σταθερή ανάπτυξη, η οποία όµως επιβραδύνθηκε, σχετικά, το 2011 µε αύξηση 24,3% 
(37,8% το 2010, 34,1% το 2009).  

Παρά το γεγονός ότι ο όγκος των διµερών εµπορικών συναλλαγών κινείται σε 
πολύ χαµηλά επίπεδα, αν ληφθεί υπ' όψιν το µικρό µέγεθος της Μολδαβίας και το 
χαµηλό διαθέσιµο εισόδηµα, ο ρυθµός αύξησης των ελληνικών εξαγωγών 
αποδεικνύει ότι υπάρχει µια θετική δυναµική για τις ελληνικές εξωστρεφείς 
επιχειρήσεις. Σηµειωτέον ότι, το 2009, σε ένα έτος ύφεσης για τη χώρα, η αύξηση 
των ελληνικών εξαγωγών στη Μολδαβία ανήλθε σε 37,8%, το 2010 σε 51,6% και το 
2011 σε 29,6%. 

Οι ελληνικές εισαγωγές από τη Μολδαβία παρουσιάζουν περίπου την ίδια 
γενική τάση µε τις εξαγωγές, µε το 2007 να παραµένει η µοναδική χρονιά που 
υπερκέρασαν τις ελληνικές εξαγωγές και ανεστράφη το εµπορικό ισοζύγιο, το οποίο 
έκτοτε παραµένει σταθερά διευρυνόµενο υπέρ της Ελλάδος. 
 

∆ιµερές εµπόριο Ελλάδος – Μολδαβίας 2005-2011 (σε χιλ. €) 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Μεταβολή 

2010/2011 (%) 

Εξαγωγές προς Μολδαβία 6.647,6 14.227,2 14.362,0 13.807,9 19.028,7 28.854,4 37.383,5 29,6 

Εισαγωγές από Μολδαβία 4.509,8 12.200,1 16.547,0 11.883,8 15.414,3 18.621,0 21.625,2 16,1 

Εµπορικό Ισοζύγιο 2.137,8 2.027,1 -2.185,0 1.924,1 3.614,4 10.233,4 15.758,3 54,0 

Όγκος Εµπορίου 11.157,4 26.427,3 30.909,0 25.691,7 34.443,0 47.475,3 59.008,7 24,3 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. 
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Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. 
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2.1. Ελληνικές εξαγωγές αγαθών 
 Είναι προφανές από το παρακάτω γράφηµα ότι οι ελληνικές εξαγωγές στη 
Μολδαβία συνέχισαν να κινούνται σε ένα πλαίσιο πολύ χαµηλής διαφοροποίησης, 
καθώς µόλις τρεις διψήφιες δασµολογικές κλάσεις κάλυψαν το 88% του συνόλου των 
εξαγωγών. Οι δέκα πρώτες διψήφιες δασµολογικές κλάσεις κάλυψαν σχεδόν το 
σύνολο των ελληνικών εξαγωγών του 2011, µε τις υπόλοιπες να καλύπτουν µόλις το 
3%.  
 

10 πρώτες κατηγορίες εξαγόµενων προϊόντων στη Μολδαβία - 2011 

(διψήφια ταξινόµηση)

'27', 46,7%

'08', 34,2%

'85', 7,1%

'84', 2,3%

'20', 2,2%

'76', 1,6%

'68', 0,9%

'32', 0,8%

'73', 0,6%

'87', 0,6%

Λοιπά, 3,0%

 
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. 

 
Συγκεκριµένα, σχεδόν οι µισές εξαγωγές καλύφθηκαν από τα ορυκτά καύσιµα 

(κυρίως πετρέλαιο εσωτερικής καύσης, βενζίνες και ειδικό καύσιµο αεριωθουµένων), 
ανερχόµενες σε 46,7% του συνόλου και αυξηµένες κατά 1.672,7% από το 2010.  

Οι εξαγωγές φρούτων (κυρίως φράουλες, ροδάκινα και ακτινίδια, αλλά και 
νεκταρίνια, κληµεντίνες, πορτοκάλια, µήλα, κεράσια, µανταρίνια, βερίκοκα, 
δαµάσκηνα) µειώθηκαν κατά -31,6% και κάλυψαν το 34,2% του συνόλου των 
εξαγωγών.  

Στο πλαίσιο της δασµολογικής κλάσης "85", αυξήθηκαν κατά 16% σε 7,1% 
του συνόλου οι εξαγωγές κυρίως ανταλλακτικών τηλεφωνικών συσκευών, ενώ 
µειώθηκαν οι εξαγωγές της δασµολογικής κλάσης "84" (ανελκυστήρες και ψυκτικά 
έπιπλα) κατά -42,5% φτάνοντας το 2,3% του συνόλου.  

Οι εξαγωγές παρασκευασµάτων λαχανικών (ελιές) αυξήθηκαν κατά 37,6% και 
κάλυψαν 2,2% του συνόλου. 
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α/α Κύρια εξαγόµενα προϊόντα προς Μολδαβία Αξία σε € 
Μεταβολή 

από 2010 (%) 
% επί του 
συνόλου 

 Σύνολο εξαγωγών – 2011 37.383.483 29,6 100,0 

1. 27 - Ορυκτά καύσιµα, ορυκτά λάδια και προϊόντα της απόσταξης αυτών 17.475.884 1.672,7 46,7 

2. 08 - Καρποί και φρούτα βρώσιµα, φλούδες εσπεριδοειδών ή πεπονιών 12.788.613 -31,6 34,2 

3. 85 - Μηχανές, συσκευές και υλικά ηλεκτρικά και τα µέρη τους 2.637.531 16,0 7,1 

4. 84 - Πυρηνικοί αντ/ρες, λέβητες, µηχανές, συσκευές και µηχ. επινοήσεις 874.728 -42,5 2,3 

5. 20 - Παρασκευάσµατα λαχανικών, καρπών και φρούτων ή άλλων µερών 
φυτών 

821.432 37,6 2,2 

6. 76 - Αργίλιο και τεχνουργήµατα από αργίλιο (αλουµίνιο) 583.658 -19,7 1,6 

7. 68 - Τεχνουργήµατα από πέτρες, γύψο, τσιµέντο κλπ. 338.058 319,2 0,9 

8. 32 - ∆εψικά και βαφικά εκχυλίσµατα. Χρωστικά, βερνίκια, στόκοι, µαστίχες, 
µελάνια 

282.542 52,8 0,8 

9. 73 - Τεχνουργήµατα από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα 228.427 226,6 0,6 

10. 87 - Αυτοκίνητα οχήµατα, ελκυστήρες, ποδήλατα και άλλα οχήµατα 218.795 -38,3 0,6 

11. 90 - Όργανα και συσκευές οπτικής, φωτογραφίας ή κινηµατογραφίας, 
µέτρησης, ελέγχου ή ακριβείας 

162.253 -80,5 0,4 

12. 07 - Λαχανικά, φυτά, ρίζες και κόνδυλοι, βρώσιµα 134.522 25,1 0,4 

13. 24 - Καπνά και βιοµηχανοποιηµένα υποκατάστατα καπνού 130.053 -68,2 0,3 

14. 97 - Αντικείµενα τέχνης συλλογών η αρχαιοτήτων 118.975  0,3 

15. 39 - Πλαστικές ύλες και τεχνουργήµατα από αυτές 99.662 -17,8 0,3 

16. 94 - Έπιπλα, έπιπλα ιατροχειρουργικά, είδη κλινοστρωµνής και παρόµοια 98.715 22,0 0,3 

17. 21 - ∆ιάφορα παρασκευάσµατα διατροφής 53.400 10.129,9 0,1 

18. 15 - Λίπη και λάδια ζωικά ή φυτικά και προϊόντα της διάσπασης αυτών 41.971 167,9 0,1 

19. 33 - Αιθέρια έλαια και ρητινοειδή, προϊόντα αρωµατοποιίας ή καλλωπισµού 
παρασκευασµένα και καλλυντικά παρασκευάσµατα 

41.171 -85,5 0,1 

20. 25 - Αλάτι. Θειο. Γαίες και πέτρες. Γύψος, ασβέστης και τσιµέντα 32.507 -72,2 0,1 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. 

 Πέραν των όσων ήδη εξάγονται στη Μολδαβία, οι ελληνικές επιχειρήσεις θα 
µπορούσαν να διερευνήσουν τις προοπτικές εξαγωγών σε τυποποιηµένα τρόφιµα, 
καταναλωτικά προϊόντα, όπως είδη προσωπικής υγιεινής και καλλωπισµού, είδη 
ένδυσης, είδη οικιακής χρήσης, κλπ. ανταλλακτικά και µέρη µηχανών και συσκευών, 
φαρµακευτικά προϊόντα καθώς και δοµικά υλικά.  
 
2.2. Ελληνικές εισαγωγές αγαθών 
 Όσον αφορά στις ελληνικές εισαγωγές από Μολδαβία, τα φρούτα και οι 
καρποί (ως επί το πλείστον καρύδια) που καλύπτουν το 33,5% των εισαγωγών 
σηµείωσαν µικρή αύξηση (4,2%). Αύξηση σηµείωσαν επίσης και τα δηµητριακά 
(καλαµπόκι) (14,9%, συµµετοχή: 28,9%) και σηµαντική αύξηση οι ελαιώδεις καρποί 
και σπέρµατα (κουκιά σόγιας, σπέρµατα ηλιοτρόπιου) (186,7%, συµµετοχή: 22,2%). 
Η αύξηση του 2010 (471,5%) δεν επαναλήφθηκε το 2011 για το γυαλί αλλά ο κλάδος 
παρέµεινε σε τροχιά διεύρυνσης του εµπορίου µε την Ελλάδα (26,1%) µε µικρή όµως 
συµµετοχή (5,4%). 
 

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

από 2010 (%) 
% επί του 
συνόλου 

 Σύνολο εισαγωγών – 2011 21.625.200 16,1 100,0 

1. 08 - Καρποί και φρούτα βρώσιµα, φλούδες εσπεριδοειδών ή πεπονιών 7.238.699 4,2 33,5 

2. 10 – ∆ηµητριακά 6.252.073 14,9 28,9 
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3. 12 - Σπέρµατα και καρποί ελαιώδεις 4.807.413 186,7 22,2 

4. 70 - Γυαλί και τεχνουργήµατα από γυαλί 1.162.945 26,1 5,4 

5. 85 - Μηχανές, συσκευές και υλικά ηλεκτρικά και τα µέρη τους 829.940 234,3 3,8 

6. 72 - Χυτοσίδηρος, σίδηρος, χάλυβας 337.545 -20,5 1,6 

7. 23 - Υπολείµµατα βιοµηχανιών ειδών διατροφής. Τροφές παρ/νες για ζώα 307.865 –* 1,4 

8. 24 - Καπνά και βιοµηχανοποιηµένα υποκατάστατα καπνού 175.412 862,7 0,8 

9. 22 - Ποτά, αλκοολούχα υγρά και ξίδι 116.301 -7,5 0,5 

10. 40 - Καουτσούκ και τεχνουργήµατα από καουτσούκ 98.850 –* 0,5 

11. 19 - Παρασκευάσµατα µε βάση τα δηµητριακά 88.887 21,1 0,4 

12. 38 - ∆ιάφορα προϊόντα των χηµικών βιοµηχανιών 27.648 15,9 0,1 

13. 39 - Πλαστικές ύλες και τεχνουργήµατα από αυτές τις ύλες 26.809 -37,2 0,1 

14. 11 - Προϊόντα αλευροποιίας. Βύνη. Άµυλα 24.723 22,5 0,1 

15. 73 - Τεχνουργήµατα από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα 23.236 –* 0,1 

16. 48 - Χαρτί και χαρτόνια. τεχνουργήµατα από κυτταρίνη, χαρτί ή χαρτόνι 21.556 13,5 0,1 

17. 20 - Παρασκευάσµατα λαχανικών, καρπών και φρούτων 21.092 36,2 0,1 

18. 17 - Ζάχαρα και ζαχαρώδη παρασκευάσµατα  18.276 -0,5 0,1 

19. 68 - Τεχνουργήµατα από πέτρες, γύψο, τσιµέντο κλπ. 13.447 –* 0,1 

20. 84 - Πυρηνικοί αντ/ρες, λέβητες, µηχανές, συσκευές και µηχ. επινοήσεις 10.458 172,9 0,0 

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

Από το παρακάτω γράφηµα καθίσταται προφανές ότι ουσιαστικά οι 
µολδαβικές εισαγωγές στην Ελλάδα για το 2011 αφορούσαν στους καρπούς, 
δηµητριακά και ελαιώδεις καρπούς / σπέρµατα, καθώς αυτές οι εισαγωγές κάλυψαν 
το 84,6%, ενώ οι πρώτες δέκα κατηγορίες κάλυψαν το 98,6%. 

10 πρώτες κατηγορίες εισαγόµενων προϊόντων από τη Μολδαβία - 2011 

(διψήφια ταξινόµηση)

'08', 33,5%

'10', 28,9%

'12', 22,2%

'70', 5,4%

'85', 3,8%

'72', 1,6%

'23', 1,4%

'24', 0,8%

'22', 0,5%

'40', 0,5%

Λοιπά, 1,4%

 
  Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. 
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3. ∆ιµερές εµπόριο υπηρεσιών 
 
 Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, το διµερές εµπόριο 
υπηρεσιών µεταξύ Ελλάδος και Μολδαβίας βρισκόταν για την περίοδο 2006-2009 σε 
χαµηλά επίπεδα τροφοδοτούµενο µόνο από τις υπηρεσίες εκτός µεταφορών και 
ταξιδίων. Το 2010, µόνο, εµφανίστηκαν υπηρεσίες ταξιδίων, ενώ το 2011 
εµφανίστηκαν και υπηρεσίες µεταφορών. Το 2011, οι εισπράξεις από τη Μολδαβία, 
σηµειώνοντας αύξηση κατά 108,52%, ισορρόπησαν σχεδόν τις πληρωµές και το 
έλλειµµα για την Ελλάδα περιορίστηκε σε µόλις €-0,91 εκατ από €-7,30 το 2010.  
 

Μολδαβία - Ισοζύγιο Υπηρεσιών σε εκατ.€ 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Μεταβολή % 

2010/2011 

Εισπράξεις 2,80 3,80 5,40 3,50 8,10 16,89 108,52 

Ταξίδια 0,00 0,00 0,00 0,00 2,90 11,40 293,10 

Μεταφορές 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,19 - 

Λοιπές Υπηρεσίες 2,80 3,80 5,40 3,50 5,20 3,30 -36,54 

Πληρωµές 4,00 4,10 2,30 2,20 15,40 17,80 15,58 

Ταξίδια 0,00 0,00 0,00 0,00 12,70 14,10 11,02 

Μεταφορές 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,50 - 

Λοιπές Υπηρεσίες 4,00 4,10 2,30 2,20 2,70 1,20 -55,56 

Ισοζύγιο -1,20 -0,30 3,10 1,30 -7,30 -0,91 -87,53 

Ταξίδια 0,00 0,00 0,00 0,00 -9,80 -2,70 -72,45 

Μεταφορές 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,31 - 

Λοιπές Υπηρεσίες -1,20 -0,30 3,10 1,30 2,50 2,10 -16,00 
Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος 
 

Ισοζύγιο εµπορίου υπηρεσιών Ελλάδος - Μολδαβίας 2006-2011 σε εκατ. €
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Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος 
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4. Ελληνική επενδυτική παρουσία 
 
 Σύµφωνα µε τα τελευταία διαθέσιµα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της 
Μολδαβίας2, το σύνολο των επενδύσεων που είχε εισέλθει από την Ελλάδα στη 
Μολδαβία έως το τέλος του 2011 ανερχόταν σε περίπου €24,7 εκατ. Για το 2011, 
σύµφωνα µε την ίδια υπηρεσία, εισήλθαν στη Μολδαβία ελληνικές επενδύσεις αξίας 
περίπου €2 εκατ. 
 Περίπου 20 ελληνικές επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στη χώρα, κυρίως 
στους τοµείς των τηλεπικοινωνιών, τυχερών παιχνιδιών, εµπορίου ξηρών καρπών, 
επικοινωνιών, εστίασης και δικτύων διανοµής. 

Ιδιαίτερης αναφοράς χρήζει η εταιρεία Intralot η οποία συµµετέχει µε 
ποσοστό περίπου 80% στο εγχώριο Lotto και η Intracom, η οποία εκµεταλλεύεται το 
δίκτυο παροχής υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας µέσω εξωτερικών τηλεφώνων για 
δηµόσια χρήση στο Κισινάου. 
 Σηµειώνεται ότι στη Μολδαβία υπάρχει ιδιαίτερα αξιόλογο παραγωγικό 
δυναµικό και ότι, σε ορισµένους  επιλεγµένους τοµείς, θα µπορούσε η χώρα (κατόπιν 
επένδυσης σε εξοπλισµό και / ή τεχνολογία) να λειτουργήσει ως εφαλτήριο για τις 
γειτονικές αγορές της Ουκρανίας και της Ρωσίας.  

Οι τοµείς µε προοπτικές επενδυτικής συνεργασίας είναι οι εξής: επεξεργασία 
αγροτικών προϊόντων, τροφίµων και γαλακτοκοµικών, κλωστοϋφαντουργία, υλικά 
συσκευασίας, τραπεζικός τοµέας, ταπητουργία, υαλουργία, ενέργεια, 
υποδηµατοποιία, επιπλοποιία, φαρµακευτικά προϊόντα, πληροφορική.  
  
5. Επισηµάνσεις και συστάσεις για τους ενδιαφερόµενους εξαγωγείς /  

επενδυτές 
 
 Η Μολδαβία είναι η φτωχότερη χώρα της Ευρώπης µε πολύ περιορισµένο 
διαθέσιµο εισόδηµα, η οποία, όµως, έχει ανάγκη εισαγωγών λόγω της περιορισµένης 
εσωτερικής παραγωγής σε αρκετούς κλάδους και, συνεπώς, οι εξωστρεφείς ελληνικές 
επιχειρήσεις µπορούν να βρουν ευκαιρίες για εξαγωγές στη Μολδαβία. Από πλευράς 
µας σηµειώνουµε τα εξής: 
 
- Πληροφόρηση από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. Κιέβου 

Το Γραφείο µας, πέραν της Ουκρανίας, έχει στην αρµοδιότητά του και τη 
Μολδαβία.  Συνεπώς, µπορεί να παράσχει σε κάθε ενδιαφερόµενη εταιρεία που θα 
µας απευθύνει αίτηµα για συγκεκριµένο προς εξαγωγή προϊόν, καταλόγους µε 
εισαγωγείς / διανοµείς του εν λόγω προϊόντος – µε τους οποίους η εν λόγω εταιρεία 
θα έλθει σε απευθείας επαφή για να διερευνήσει δυνατότητες συνεργασίας – 
πληροφόρηση για δασµολογικά καθεστώτα, πληροφορίες για σχετικές µε το προϊόν 
διεθνείς εκθέσεις αλλά και οποιαδήποτε άλλη ενηµέρωση µπορεί να ζητηθεί. 

                                              
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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Το Γραφείο Ο.Ε.Υ. Κιέβου έχει τη δική του ιστοσελίδα 
(www.agora.mfa.gr/ua99) στην πύλη του Υπουργείου Εξωτερικών "Agora" 
(http://www.agora.mfa.gr) όπου και αναρτάται το µηνιαίο µας δελτίο στο οποίο 
περιέχονται πληροφορίες και για τη Μολδαβία. 
 
- Επικοινωνία / γλώσσα 
 Η εµπειρία του Γραφείου µας έχει δείξει ότι οποιαδήποτε επιχειρηµατική 
επαφή µε µολδαβική εταιρεία σκόπιµο είναι να γίνεται (κυρίως) στη ρουµανική ή 
(δευτερευόντως) στη ρωσική γλώσσα, καθώς η αγγλική δεν οµιλείται ευρέως και, σε 
κάθε περίπτωση – όπως έχει διαπιστωθεί επανειληµµένως – µια επιστολή σε µια από 
τις οµιλούµενες γλώσσες θα έχει πολύ περισσότερες πιθανότητες να εξεταστεί και να 
απαντηθεί.  

Το ίδιο ισχύει και για την προσωπική παρουσία σε επισκέψεις ή εκθέσεις. Οι 
επιχειρηµατίες θα πρέπει να συνοδεύονται από διερµηνείς για την καλύτερη δυνατή 
συνεννόηση – εκτός φυσικά αν οµιλούν οι ίδιοι µία από τις δύο γλώσσες.  
 
- Προσωπική επαφή 
 Σε κάθε περίπτωση ενθαρρύνονται οι προσωπικές επισκέψεις και επαφές των 
Ελλήνων µε τους Μολδαβούς επιχειρηµατίες από τους οποίους θα αναζητήσουν 
συνεργασία. Πέραν της προσωπικής επαφής, που είναι πάντα επιθυµητή και 
εκτιµάται στους µολδαβικούς επιχειρηµατικούς κύκλους, τοιουτοτρόπως δίνεται η 
ευκαιρία στον Έλληνα επιχειρηµατία να ελέγξει τις εγκαταστάσεις και γενικότερα τη 
λειτουργία της µολδαβικής εταιρείας εκ του σύνεγγυς καθώς και να αποκτήσει εικόνα 
της τοπικής αγοράς, του ανταγωνισµού, των δικτύων διανοµής κ.α. τα οποία µπορεί 
να είναι πολύ διαφορετικά από την εµπειρία που η ελληνική επιχείρηση έχει ως 
σήµερα. 
 
- Συµµετοχή σε διεθνείς εκθέσεις 
 Για τους παραπάνω λόγους προτείνεται και η συµµετοχή σε διεθνείς εκθέσεις 
που διοργανώνονται στην Μολδαβία, κατάλογο των οποίων αναρτά το Γραφείο µας 
ετησίως στην πύλη του Υπουργείου Εξωτερικών http://www.agora.mfa.gr . 
 
- ∆ικηγορικές υπηρεσίες 

Οι εξωστρεφείς επιχειρήσεις από την Ελλάδα που ενδιαφέρονται για 
επενδύσεις ή µια πιο διευρυµένη συνεργασία, πέραν των απλών εξαγωγών, µε 
Μολδαβούς επιχειρηµατίες, καλό θα είναι να έρθουν σε επαφή µε δικηγορικό 
γραφείο το οποίο θα συµβουλευτούν ή το οποίο θα τους εκπροσωπήσει σε 
οποιαδήποτε διαδικασία µε το ∆ηµόσιο.  
 
- ∆ιαφθορά / Γραφειοκρατία 
 Η γραφειοκρατία συνεχίζει να λειτουργεί στη Μολδαβία µε τρόπο ο οποίος 
δεν είναι βοηθητικός προς τις επιχειρήσεις και τις επενδύσεις, κατά συνέπεια, η 
διαφθορά βρίσκει εύφορο έδαφος για επέκταση στο δηµόσιο αλλά και τον ιδιωτικό 
τοµέα, ιδίως υπό τη µορφή διευκολύνσεων ή (ταχύτερης) επίλυσης προβληµάτων.  
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- Τρόποι πληρωµής 
 Για επιχειρηµατικές επαφές, τουλάχιστον σε πρώτο στάδιο, θα πρέπει να 
προτιµάται πάντα η προπληρωµή.  
  
- Πνευµατική ιδιοκτησία 
 Τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας δεν προστατεύονται επαρκώς και οι 
εταιρείες που εµπορεύονται προϊόντα µε δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας θα 
πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικές στη µολδαβική αγορά. 
 
- Παράνοµες υφαρπαγές τραπεζικών µετοχών 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, το καλοκαίρι του 2011, µέτοχοι από 
τέσσερις µολδαβικές τράπεζες δέχθηκαν επιθέσεις υφαρπαγής µετοχών (raider 
attacks) µε χρήση πλαστών εγγράφων. Το γεγονός αυτό δηµιούργησε σηµαντικές 
ανησυχίες στο επιχειρηµατικό και επενδυτικό κλίµα και υπογράµµισαν τις σοβαρές 
αδυναµίες στο δικαστικό σύστηµα και τους κανόνες και την επίβλεψη στο τραπεζικό 
σύστηµα.  
 
6. Συµπεράσµατα 
 
 Η Μολδαβία κατάφερε να ανακάµψει σχετικά γρήγορα από τη 
χρηµατοοικονοµική κρίση και το 2011 συµπλήρωσε µια διετία υψηλής ανάπτυξης µε 
υψηλούς ρυθµούς αύξησης στο εξωτερικό της εµπόριο λόγω εξωτερικής και 
εσωτερικής ζήτησης.  Παρά ταύτα, παραµένει η φτωχότερη χώρα της Ευρώπης, 
υποστηριζόµενη, εν πολλοίς, από τα εµβάσµατα από το εξωτερικό, και ο µικρός της 
πληθυσµός έχει, κατά µέσο όρο, ιδιαίτερα περιορισµένο διαθέσιµο εισόδηµα.  

Παρά ταύτα, οι ενδιαφερόµενες εταιρείες για εξαγωγές στη Μολδαβία 
µπορούν να διερευνήσουν την αγορά για εξαγωγές κυρίως στους τοµείς που 
περιγράφονται στο κεφ. Β.2.1.  

Το Γραφείο µας είναι στη διάθεση οποιασδήποτε εταιρείας που έχει 
ενδιαφέρον για την αγορά της Μολδαβίας για την παροχή κάθε συνδροµής και 
πληροφόρησης που µπορεί να προσφέρει. 
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