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A. ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΜΟΛΔΑΒΙΑΣ
Σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας
Μολδαβίας, ο όγκος του διμερούς εμπορίου
Ελλάδας – Μολδαβίας το 8μηνο Ιανουαρίου –
Αυγούστου 2020 ανήλθε σε 39 εκατ.δολ, εκ των
οποίων 23 εκατ. δολ. αποτέλεσαν οι μολδαβικές
εξαγωγές προς τη χώρα μας (ποσοστό 1,49% των
συνολικών μολδαβικών εξαγωγών) και 16 εκατ.δολ
ελληνικές εξαγωγές προς τη Μολδαβία.

Β. ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
1. Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο
2021-2023.
Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε προ ημερών το
μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2023,
βάσει του οποίου θα καταρτιστούν οι ετήσιοι
προϋπολογισμοί για τα επόμενα τρία χρόνια.
Βασικός σκοπός είναι καταπολέμηση των
επιπτώσεων της πανδημίας και η οικονομική
ανάκαμψη, όπως δήλωσε ο Αντιπρόεδρος της
Κυβέρνησης και Υπουργός Οικονομικών, Serghei
Pușcuța.
Σύμφωνα με αυτές τις προτεραιότητες, οι δημόσιες
αρχές θα είναι σε θέση να συμπεριλάβουν
προτάσεις με στόχο τη συμπλήρωση ή τον
εξορθολογισμό των υφιστάμενων προγραμμάτων
προκειμένου να χρηματοδοτηθούν έργα υψηλής
προτεραιότητας. Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
προέτρεψε την κεντρική κυβέρνηση να καταστήσει
τις δαπάνες πιο αποτελεσματικές και η τοπική
αυτοδιοίκηση να επικεντρωθεί κυρίως στην
ανάπτυξη προϋπολογισμών που αφορούν την
κατασκευή δρόμων, υδραγωγείων, την επισκευή
εκπαιδευτικών και υγειονομικών κέντρων. Φέτος,
σύμφωνα με εκτιμήσεις οικονομικών αναλυτών και
διεθνών οικονομικών οργανισμών, το ΑΕΠ της
χώρας αναμένεται να μειωθεί κατά 4,5%. Οι
εξαγωγές εκτιμάται ότι θα μειωθούν κατά 14,9%
και οι εισαγωγές κατά 10%. Για τη βιομηχανική
παραγωγή η πρόβλεψη είναι μείωση κατά 10%, ενώ
για τη γεωργική παραγωγή μείωση κατά 11,9% και
για τις επενδύσεις παγίου κεφαλαίου εκτιμάται
συρρίκνωση κατά 4,8%.

2. Προβλέψεις του Διεθνούς Νομισματικού
Ταμείου για την οικονομία της Μολδαβίας.
Σύμφωνα με ανακοινώσεις του ΔΝΤ, όπως
αναπαρήχθησαν από τα μολδαβικά μέσα
ενημέρωσης, η οικονομία της χώρας αναμένεται να
συρρικνωθεί κατά 4,5% ως το τέλος του 2020, ενώ
προβλέπεται να παρουσιάσει σημάδια ανάκαμψης
το 2021, με το ρυθμό ανάπτυξης να αγγίζει το 4,1%.
Σημειώνεται ότι , σύμφωνα με τις προβλέψεις του
οικονομικού οργανισμού τον Απρίλιο, η ύφεση
υπολογιζόταν σε 3% για τη φετινή χρονιά.
Ο πληθωρισμός εκτιμάται σε 2,8% το 2020 και
2,3% το 2021.
3. Εμπορικό έλλειμμα Μολδαβίας κατά την
περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2020.
Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της Στατιστικής
Υπηρεσίας Μολδαβίας, οι μολδαβικές εξαγωγές
αγαθών ανήλθαν σε 1.544,948 εκατ. δολ, με τις
αντίστοιχες εισαγωγές να αγγίζουν τα 3.323,418
εκατ.δολ. Το εμπορικό έλλειμμα της χώρας
διαμορφώνεται ως εκ τούτου σε 1.778,47 εκατ.δολ,
αυξημένο 89 εκατ.δολ, συγκριτικά με την
αντίστοιχη περίοδο του 2019.
Γ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
1.Παρουσίαση πύλης για
επενδύσεις στη Μολδαβία.

τις

ρουμανικές

Δέκα χρόνια μετά την έναρξη της στρατηγικής
εταιρικής σχέσης μεταξύ της Δημοκρατίας της
Μολδαβίας και της Ρουμανίας, η Γενική Γραμματεία
της Ρουμανικής Κυβέρνησης δημιούργησε τη
διαδικτυακή
πύλη http://10ani.ro/. Η
πύλη
παρουσιάζει τους πιο σημαντικούς τομείς στους
οποίους έχουν πραγματοποιηθεί ρουμανικές
επενδύσεις: ανακαίνιση νηπιαγωγείων, οργάνωση
διασωστικών συνεργείων, δωρεά σχολικών
λεωφορείων, ανθρωπιστική βοήθεια στο πλαίσιο
καταπολέμησης της πανδημικής κρίσης, κατασκευή
και ανακαίνιση θεάτρων, ενίσχυση ενεργειακής
ασφάλειας (με σημαντικότερο σε αυτήν την
κατηγορία το έργο κατασκευής του αγωγού
φυσικού αερίου Iași-Ungheni-Chisinau).
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2. Η εκδήλωση Moldova Business Week (1920/10/2020)
θα
πραγματοποιηθεί
διαδικτυακά φέτος.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπηρεσίας
Επενδύσεων της Μολδαβίας, η καθιερωμένη
επιχειρηματική εκδήλωση Moldova Business Week
θα λάβει χώρα διαδικτυακά φέτος στις 19-20
Νοεμβρίου. Και αυτή τη φορά θα δοθεί έμφαση
στους τομείς έρευνας και τεχνολογίας στη χώρα,
πληροφορικής, μόδας, καλλυντικών και αγροτικών
προϊόντων, ενώ θα λάβει χώρα ηλεκτρονικά και η
Έκθεση μολδαβικών προϊόντων Made in Moldova.
3. Διακρίσεις για μολδαβικές οινοπαραγωγικές
εταιρίας στο διαγωνισμό Asia Wine Trophy
2020 (Daejon, Κορέα, 11-14 Οκτωβρίου).

υπήρξε προσοδοφόρα τα τελευταία χρόνια. Η
Υπηρεσία Δημοσίων Γαιών, σε συνεργασία με την
Υπηρεσία Διαχείρισης Υδάτων θα εξειδικεύσουν
τους όρους της διαδικασίας αποκρατικοποίησης.
5. Κατασκευή του τμήματος Μ3 της εθνικής
οδού Chisinau-Giurgiulesti.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Εθνικής Αρχής
Αυτοκινητοδρόμων, ως το Μάιο του 2022 θα έχει
ολοκληρωθεί το τμήμα Μ3 της εθνικής οδού
Chisinau-Giurgiulesti, η οποία διέρχεται μέσω της
κοινότητας Slobozia Mare. Το έργο, το οποίο
θεωρείται πολύ σημαντικό για την ευχερή
διεξαγωγή των εμπορευματικών μεταφορών, είχε
καθυστερήσει λόγω της δυσμενούς συγκυρίας που
επέφερε η πανδημική κρίση, ωστόσο, οι σχετικές
δυσκολίες φαίνεται να έχουν ξεπεραστεί.
Δ. ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Έχοντας συγκεντρώσει 57 βραβεία επέστρεψαν
στη χώρα τους εκπρόσωποι μολδαβικών εταιριών
παραγωγής οίνου από το διαγωνισμό Asia Wine
Tropy που έλαβε χώρα στην πόλη Daejon της Ν.
Κορέας στις 11-14 Οκτωβρίου τ.έ. 32 εξ αυτών
κέρδισαν χρυσό μετάλλιο (ανάμεσά τους Cabernet
Sauvignon Rose από το οινοποιείο Asconi και
Chateau Vartely Riesling του Chateau Vartely) και
23 κέρδισαν αργυρό μετάλλιο,
Η Μολδαβία συμμετείχε στο διαγωνισμό με 120
δείγματα, 116 εκ των οποίων είχαν την οικονομική
στήριξη του Εθνικού Γραφείου Οίνου της χώρας
(ONVV). Σύμφωνα με την Ένωση Οινοπαραγωγών
Μολδαβίας, η αγορά της Ασίας είναι ιδιαίτερα
σημαντική, με αυξητικές τάσεις στην κατανάλωση
μολδαβικών κρασιών την τελευταία τριετία.
4.
Ιδιωτικοποίηση
πέντε
κρατικών
μολδαβικών εταιριών στον τομέα της
ύδρευσης.
Σε πρόσφατη συνεδρίασή του στις 21.10, το
υπουργικό συμβούλιο της Μολδαβίας αποφάσισε
να ξεκινήσει τη διαδικασία ιδιωτικοποίησης πέντε
κρατικών
μολδαβικών
εταιριών,
δραστηριοποιούμενων στον τομέα της διαχείρισης
συστημάτων ύδρευσης. Πρόκειται για τις εταιρίες
ύδρευσης των δήμων Hancesti, Briceni, Vulcanesti,
Drochia και Orhei, καθώς η λειτουργία τους δεν

1. Για πρώτη φορά στην ιστορία της, η
Moldovagaz JSC ξεκινά την άντληση φυσικού
αερίου για αποθήκευση στην Ουκρανία, κατά
μήκος του Διαβαλκανικού διαδρόμου.
Σύμφωνα με την υπηρεσία δημοσίων σχέσεων της
εταιρείας Moldovagaz JSC, προγραμματίζεται η
άντληση από 1,5 εκατομμύριο έως 3 εκατομμύρια
κυβικά μέτρα φυσικού αερίου καθημερινά για
αποθήκευση σε υπόγειες αποθήκες, προκειμένου να
το χρησιμοποιήσει αργότερα, σε πιο επιβαρυμένες
καιρικές συνθήκες. Συνολικά, τον Οκτώβριο και τον
Νοέμβριο, προγραμματίζεται η άντληση περίπου
100 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων φυσικού
αερίου. Εάν είναι απαραίτητο, αυτή η ποσότητα θα
διατεθεί στους καταναλωτές της Moldovagaz κατά
την περίοδο από το Δεκέμβριο του 2020 έως το
Φεβρουάριο του 2021. Σύμφωνα με την εταιρεία
Moldovagaz, η συνολική κατανάλωση φυσικού
αερίου από την πλευρά της δεξιάς όχθης της
Μολδαβίας είναι περίπου 1 δισεκατομμύριο κυβικά
μέτρα ετησίως. Νωρίτερα, η Ukrtransgaz είχε
ανακοινώσει ότι είναι έτοιμη να βοηθήσει τη
Μολδαβία να εισάγει αέριο από την ΕΕ χωρίς τη
συμμετοχή της Gazprom και ότι προσφέρει επίσης
στη Μολδαβία τη δυνατότητα να δημιουργήσει τα
δικά της αποθέματα φυσικού αερίου στις υπόγειες
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εγκαταστάσεις αποθήκευσης φυσικού αερίου της
Ουκρανίας. Η Ukrtransgaz σημείωσε ότι η χρήση
των δυνατοτήτων του ουκρανικού συστήματος
μεταφοράς
φυσικού
αερίου
(GTS)
θα
ελαχιστοποιήσει τους πιθανούς κινδύνους που
συνδέονται με πιθανή διακοπή της διέλευσης
φυσικού αερίου από τη Ρωσία και θα εγγυηθεί την
ασφάλεια του εφοδιασμού με φυσικό αέριο στους
Μολδαβούς καταναλωτές. Τονίστηκε ότι το
ουκρανικό σύστημα μεταφοράς φυσικού αερίου
εξασφαλίζει αξιόπιστη μεταφορά μεγάλου όγκου
φυσικού αερίου στην Ευρώπη σε ανταγωνιστικές
τιμές, για περισσότερα από 3 χρόνια, χωρίς τη
συμμετοχή της Gazprom. Χάρη στις δυνατότητες
του GTS, η Ουκρανία εισάγει όλο τον απαραίτητο
όγκο φυσικού αερίου από τις χώρες της ΕΕ.
Επιπλέον, η Ukrtransgaz πρότεινε στη Μολδαβική
πλευρά να δημιουργήσει τη δική της εφεδρική
παροχή
φυσικού
αερίου
στις
υπόγειες
εγκαταστάσεις αποθήκευσης φυσικού αερίου της
Ουκρανίας για να εξασφαλίσει αδιάλειπτη
προμήθεια φυσικού αερίου στους Μολδαβούς
καταναλωτές το χειμώνα. Όπως σημειώθηκε, η
συνολική χωρητικότητα στα σημεία σύνδεσης
μεταξύ Μολδαβίας και Ουκρανίας καθιστά δυνατή
τη μεταφορά έως και 15 εκατομμυρίων κυβικών
μέτρων φυσικού αερίου την ημέρα, το οποίο
καλύπτει πλήρως τις ανάγκες των καταναλωτών
στη Μολδαβία.

Σε περίπτωση αναδημοσίευσης, παρακαλείστε να
αναφέρετε την πηγή.

2. Μείωση τιμών φυσικού αερίου.
Τέσσερις ημέρες πριν από τις εκλογές, ο Εθνικός
Οργανισμός Ενέργειας (ANRE) ενέκρινε νέα
τιμολόγια για την προμήθεια φυσικού αερίου στους
καταναλωτές της Moldovagaz. Έτσι, το τιμολόγιο
φυσικού αερίου για οικιακούς καταναλωτές στη
Μολδαβία μειώθηκε κατά 12,2% - από 4.895 σε
4.298 λέι ανά 1.000 κυβικά μέτρα. Κατά τον
υπολογισμό των νέων τιμολογίων, ελήφθησαν
υπόψη το ποσοστό πληθωρισμού το 2020 (5,7%)
και η αλλαγή στην ισοτιμία του εθνικού νομίσματος
- 17,37 λέι ανά 1 $.

Disclaimer:
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