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Α. ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 

1. Οι εξαγωγές της Δημοκρατίας της 
Μολδαβίας ανήλθαν σε 1.379.400 $ το 
διάστημα Ιανουαρίου – Ιουλίου 2020. 

Το Εθνικό Γραφείο Στατιστικής (NBS) ανακοίνωσε 
ότι οι εξαγωγές της Μολδαβίας ανήλθαν σε 
1.379.400 εκ. $ την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 
2020, μειωμένες κατά 12,8% σε σχέση με την ίδια 
περίοδο το 2019. Οι εξαγωγές αγαθών εντός του 
7μήνου του 2020 ανήλθαν σε περίπου 1,1  δισ. $  
(77,1% του συνόλου), παρουσιάζοντας μείωση 
3,6% σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι. 
Ταυτόχρονα, η επανεξαγωγή αγαθών τον 
Ιανουάριο-Ιούλιο 2020 ανήλθε σε 315,4 
εκατομμύρια δολάρια (22,9% του συνολικού 
όγκου), που είναι 34% λιγότερο από ό, τι την ίδια 
περίοδο του 2019. Σύμφωνα με το NBS, οι 
εξαγωγές της Μολδαβίας προς τις χώρες της ΕΕ 
τον Ιανουάριο-Ιούλιο του 2020, σε σύγκριση με 
την ίδια περίοδο το 2019, μειώθηκαν κατά 10,8% - 
σε 893,6 εκ. $, στις χώρες της ΚΑΚ - μειώθηκαν 
κατά 5,2% - σε 220,9 εκ. $ και σε άλλες χώρες - 
μειώθηκαν κατά 23,7 %  - σε 264,9 εκ. $  Το μερίδιο 
των χωρών της ΕΕ στο συνολικό όγκο των 
εξαγωγών της Μολδαβίας για την καθορισμένη 
περίοδο αυξήθηκε από 63,33% σε 64,78%, το 
μερίδιο των χωρών της ΚΑΚ - αυξήθηκε από 
14,73% σε 16,01%, ενώ το μερίδιο άλλων χωρών 
μειώθηκε από 21,94% στο 19,21%.  

2. Η Ρουμανία είναι ο σημαντικότερος 
εμπορικός εταίρος της Μολδαβίας. 

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της 
Υπηρεσίας Στατιστικής της Μολδαβίας, οι 
μολδαβικές εξαγωγές στη Ρουμανία ανήλθαν στα 
357 εκ. $ την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2020. 
Την ίδια περίοδο, οι εισαγωγές ρουμανικών 
προϊόντων στη Μολδαβία άγγιξαν 348,7 εκ. $  
Δεύτερος εμπορικός εταίρος είναι η Ρωσία, με τις 
μολδαβικές εξαγωγές να ανέρχονται σε 137,43 εκ. 
$ και τις ρωσικές εξαγωγές στη Μολδαβία σε 
337,61 εκ. $, ενώ ακολουθούν η Ιταλία, η Γερμανία, 
η Πολωνία και η Τσεχία. 

3. Αγορά εργασίας στη Μολδαβία στην εποχή 
της πανδημίας. 

Σύμφωνα με έρευνα της Εθνικής Υπηρεσίας 
Στατιστικής της Μολδαβίας, το δεύτερο τρίμηνο 
του 2020, 200,6 χιλιάδες πολίτες (σχεδόν το 1/4 
του συνολικού απασχολούμενου πληθυσμού της 
Δημοκρατίας της Μολδαβίας) επλήγησαν από την 
πανδημία εργασιακά. 60,7% των πληγέντων 

σταμάτησαν προσωρινά να εργάζονται, το 25,6% 
άσκησε τα καθήκοντά του εξ αποστάσεως, το 
30,4% υπέστη μείωση στις ώρες εργασίας και το 
7% μπήκε σε καθεστώς μερικής απασχόλησης. Σε 
μεγαλύτερο ποσοστό, οι γυναίκες είναι αυτές που 
επλήγησαν περισσότερο από την τρέχουσα 
κατάσταση στην αγορά εργασίας το δεύτερο 
τρίμηνο. Κυρίως, ο αντίκτυπος της πανδημίας έγινε 
αισθητός από πολίτες ηλικίας 35-44 ετών (27,5%), 
καθώς και από νέους ηλικίας 25-34 ετών (24,1%) 
και άτομα ηλικίας 45-54 ετών (23,3%).  
Σημειώνεται, τέλος, ότι ο μεγαλύτερος αριθμός 
αυτών που θίγονται ζει σε πόλεις - 60%.  

4. Οικονομικά μέτρα για την ενίσχυση 
συνταξιούχων και αγροτών. 

Ο Πρωθυπουργός Ian Chicu δήλωσε στις 14.9 ότι 
πάνω από 660.000 συνταξιούχοι και άτομα με 
μηνιαία εισοδήματα κάτω των 3.000 λέι (περί τα 
150 ευρώ) θα λάβουν εφάπαξ επίδομα 900 λέι (45 
ευρώ). Τα χρήματα θα καταβληθούν τον Οκτώβριο 
μαζί με τις συντάξεις. 
Περαιτέρω, σημείωσε ότι στις αρχές του μηνός 
θεσπίστηκαν νόμοι για την υποστήριξη αγροτών 
που πλήττονται από την ξηρασία.  

5. Αγροτική παραγωγή σιτηρών της 
Μολδαβίας – Κάλυψη εγχωρίων αναγκών και 
προοπτικές εξαγωγών. 

Το 2020, η συγκομιδή σιταριού υπολογίζεται σε 
630 χιλιάδες τόνους στη Μολδαβία, σύμφωνα με 
εκτιμήσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
της χώρας. Η εγχώρια κατανάλωση υπολογίζεται 
σε 350 χιλιάδες τόνους, οπότε υπάρχει δυνατότητα 
εξαγωγής των υπολοίπων 300 χιλ. τόνων. 
Αντιστοίχως, η παραγωγή  καλαμποκιού 
υπολογίζεται σε 800 χιλιάδες τόνους, ενώ η ετήσια 
εγχώρια κατανάλωση είναι 700 χιλιάδες τόνοι, 
γεγονός το οποίο δίνει δυνατότητα για εξαγωγές 
100.000 τόνων. 
 
 
Β. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 

1. Τραπεζικός τομέας: Δέσμευση 
περιουσιακών στοιχείων της Victoria Bank. 

Σύμφωνα με απόφαση της Μ/Εισαγγελίας για  την 
Καταπολέμηση της Διαφθοράς, δεσμεύτηκαν 
περιουσιακά στοιχεία αξίας 1,9 δισ.μολδαβικών lei 
(κατ’ άλλες πηγές 2,3 δισ. lei) της   VictoriaBank 
στη Μολδαβία, μεγαλομέτοχος στην οποία είναι η 
ρουμανική Banca Trasnilvania,  με την αιτιολογία 
ότι η εν λόγω τράπεζα εμπλέκεται στην υπόθεση 
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μεγάλου τραπεζικού σκανδάλου του 2014, 
γνωστού ως “η κλοπή του δισεκατομμυρίου”.   
 Η  Victoriabank, που είναι μία από τις τρεις  
μεγαλύτερες τράπεζες της Δημοκρατίας της 
Μολδαβίας, σε ανακοίνωσή της τόνισε ότι η EBRD 
(μέτοχος) και η Banca Transilvania εξεπλάγησαν 
δυσάρεστα από την κατάσταση που έχει 
δημιουργηθεί μετά την απόφαση των εισαγγελέων 
και ότι οι δύο διεθνείς, όπως τους αναφέρει, 
μέτοχοι θεωρούν πως ¨οι πρόσφατες ενέργειες 
αποτελούν απειλή για την σταθερότητα του 
τραπεζικού-χρηματοπιστωτικού τομέα και 
εμπόδιο στην ανάπτυξη της χώρας”. Από την 
πλευρά της, η Banca Transilvania υπογράμμισε ότι 
οι σημερινοί μέτοχοι ουδεμία σχέση έχουν με τα 
τότε γεγονότα. Τέλος, εξέφρασε την εμπιστοσύνη 
της στο δικαστικό σύστημα της Δημοκρατίας της 
Μολδαβίας.   

2. Άδειες διέλευσης φορτηγών από Μολδαβία 
σε Ρωσία. 

Νωρίτερα από την προβλεπόμενη ημερομηνία, 
αναμένεται να παραδοθούν σε οδηγούς φορτηγών 
της Μολδαβίας οι εναπομείνασες 4.000 άδειες 
διέλευσης για τη Ρωσία. Σύμφωνα με το 
πρακτορείο moldpress, εξαντλήθηκαν αρκετά 
νωρίς το πρώτο εξάμηνο οι 8.000 άδειες που 
προβλέπονταν βάσει διμερούς συμφωνίας μεταξύ 
των δύο χωρών, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να 
διανεμηθούν νωρίτερα στα δύο τελευταία τρίμηνα. 

3. Αναθεώρηση του κρατικού 
προϋπολογισμού. 

Στην αναθεώρηση του προϋπολογισμού του 
ερχόμενου έτους προέβη το μολδαβικό 
κοινοβούλιο, την οποία κύρωσε το υπουργικό 
συμβούλιο στις 3.9. Τα έσοδα του κρατικού 
προϋπολογισμού υπολογίζεται ότι θα ανέλθουν σε 
περίπου 37,2 δισ. μ/λέι, με μείωση 649,5 
εκατομμυρίων μ/λέι (ή 1,7%) σε σύγκριση με τον 
εγκεκριμένο όγκο. Προτείνονται κυριότερες 
μειώσεις για τον ΦΠΑ επί των εισαγόμενων 
αγαθών, επιχορηγήσεις που λαμβάνονται από 
διεθνείς οργανισμούς, έσοδα από πληρωμένες 
υπηρεσίες, φόρους εξωτερικού εμπορίου, ειδικούς 
φόρους κατανάλωσης επί αγαθών που παράγονται 
στη χώρα κ.λπ. 
Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού 
προτείνεται να μειωθούν κατά περίπου 1,8 
δισεκατομμύρια λέι (ή κατά 3,4%), σε σύγκριση με 
τις αρχικώς εγκριθείσες και θα ανέλθουν σε 
περίπου 53,2 δισεκατομμύρια λέι. Επίσης, τα έργα 
που χρηματοδοτούνται από εξωτερικές πηγές 
μειώνονται κατά 1,1 δισεκατομμύρια λέι. 

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό Ion Chicu, 
συμφωνήθηκαν αναθεωρημένοι δείκτες 
προϋπολογισμού, που περιλαμβάνονται στο 
προαναφερθέν νομοσχέδιο με εμπειρογνώμονα 
του ΔΝΤ 

4. Ανάπτυξη του τομέα Έρευνας και 
Τεχνολογίας. 

Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία του Υπουργείου 
Οικονομίας και Υποδομών της Μολδαβίας, την 
περίοδο 2015-2019, τα έσοδα από τη βιομηχανία 
πληροφορικής τριπλασιάστηκαν - από 2,1 δισ. λέι 
σε 6,6 δισ.λέι -, αγγίζοντας ως ποσοστό του ΑΕΠ το 
3,1%. Μόνο για το 2019, η αύξηση ήταν της τάξεως 
των 1,32 δισ.λέι. Η θετική εξέλιξη στον τομέα των 
ΤΠΕ αντικατοπτρίζεται στην αύξηση του αριθμού 
των εταιρειών κατά την περίοδο αυτή - από 1.700 
σε 2.300 και του απασχολούμενου προσωπικού - 
από 21.300 σε 29.600 άτομα. Παρατηρείται επίσης 
και αύξηση των μισθών στον εν λόγω τομέα, 
καθώς 600 εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη 
Μολδαβία καταβάλλουν μηνιαίους μισθούς στους 
υπαλλήλους τους ύψους -κατά μέσο όρο - 29 
χιλιάδων λέι (1.450 ευρώ), ιδιαίτερα υψηλούς για 
τα δεδομένα της χώρας. 

5. Άνω των 1.800 μολδαβικών επιχειρήσεων 
εξάγουν στην ΕΕ. 

Μέσα στα έξι χρόνια που μεσολάβησαν από την 
υπογραφή της Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ της 
Μολδαβίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την 
εφαρμογή της Συνολικής και Εσωτερικής Ζώνης 
Ελεύθερων Συναλλαγών (DCFTA), οι εξαγωγές της 
Μολδαβίας στην ευρωπαϊκή αγορά έχουν αυξηθεί 
σταθερά. 
Σύμφωνα με την υπηρεσία Τύπου του Υπουργείου 
Οικονομίας και Υποδομών, ο αντίκτυπος του 
DCFTA σήμαινε την αλλαγή της διαμόρφωσης του 
εξωτερικού εμπορίου της Μολδαβίας, καθώς η ΕΕ 
έγινε ο κύριος εμπορικός εταίρος της χώρας μας, 
αντιπροσωπεύοντας το 70% των εξαγωγών και το 
50% των εισαγωγών, σε σύγκριση με 2014, όταν 
μόνο το 53% των εξαγωγών προς την ΕΕ. 
Παράλληλα, παρατηρήθηκε αύξηση του αριθμού 
των εξαγωγικών εταιρειών στην ΕΕ, οι οποίες 
ανήλθαν το 2019 σε 1.837. Οι κορυφαίες χώρες της 
ΕΕ προς τις οποίες διοχετεύονται τα μολδαβικά 
προϊόντα είναι η Ρουμανία, η Ιταλία, η Γερμανία, η 
Πολωνία και η Βουλγαρία 

6. Moldova Business Week, Chisinau 19-21 
Νοεμβρίου 2020.  

Στις 19-21 Νοεμβρίου τ.έ., η εκδήλωση Moldova 
Business Week-2020 θα πραγματοποιηθεί στο 
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Chisinau, με στόχο την προώθηση της εικόνας της 
χώρας και την ενίσχυση των επενδύσεων, των 
εξαγωγών και της προώθησης του τουρισμού.  
Για την ανάπτυξη της εκδήλωσης, θα συσταθεί μια 
οργανωτική επιτροπή, υπό την προεδρία της 
Rodica Verbeniuc, Γενικής Διευθύντριας του 
Οργανισμού Επενδύσεων, ενώ τα έξοδα για τη 
διοργάνωση της θα καλυφθούν από τον 
Οργανισμό Επενδύσεων και κεφάλαια που θα 
αντληθούν από αναπτυξιακούς εταίρους και 
χορηγίες. 
Σημειώνεται ότι η Moldova Business Week είναι η 
πιο σημαντική επιχειρηματική εκδήλωση στη χώρα 
και διοργανώνεται στο Chisinau, από το 2014. 
 

7. Δημοσιογράφοι από τον διεθνή τύπο καθώς 
και οινογνώστες θα συμμετάσχουν 
διαδικτυακά στην ‘’Εθνική Ημέρα Κρασιού’’ 
στη Μολδαβία. 

 
Στα πλαίσια του εορτασμού της ‘’Εθνικής Ημέρας 
του Κρασιού’’, που έχει προγραμματιστεί για τις 3 
Οκτωβρίου,το Εθνικό Γραφείο Αμπέλου και Οίνου 
(ONVV) θα διοργανώσει διαδικτυακό σεμινάριο, 
αφιερωμένο στο 19η επέτειο, με την συμμετοχή 
δημοσιογράφων και οινογνωστών και από το 
εξωτερικό.   
Στο συγκεκριμένο σεμινάριο, το οποίο θα 
μεταδίδεται διαδικτυακά μέσω του συνδέσμου  
https://www.facebook.com/wineofmoldova/ , 
θα παρουσιασθούν 4 εμβληματικά μολδαβικά 
κρασιά : το Negru de Purcari από το οινοποιείο 
Purcari, το Negre από το οινοποιείο Fautor, το 
Feteasca Neagra Individo από το Chateau Vartely 
και το Harap Alb από το οινοποιείο Minis Terrios, 
ενώ παράλληλα οι συμμετέχοντες θα έχουν την 
ευκαιρία να «ταξιδέψουν» στη Μολδαβία και να 
γνωρίσουν τα χαρακτηριστικά και αμπελουργικού 
τομέα της χώρας.  
Σημειώνεται παράλληλα ότι στα πλαίσια της 
‘’Εθνικής Ημέρας Κρασιού’’,1.260 ξένοι 
δημοσιογράφοι από 38 χώρες έχουν ήδη 
παραλάβει υλικό και πληροφορίες σχετικά με τον 
αμπελουργικό τομέα της Μολδαβίας, τις 
εκδηλώσεις και τους οινοτουριστικούς 
προορισμούς. 
 
 
 
 

Disclaimer: 

 Σε περίπτωση αναδημοσίευσης, παρακαλείστε να 

αναφέρετε την πηγή. 

 

https://www.facebook.com/wineofmoldova/

