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A. ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΜΟΛΔΑΒΙΑΣ 

Σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας 

Μολδαβίας, ο όγκος του διμερούς εμπορίου 

Ελλάδας – Μολδαβίας το 9μηνο Ιανουαρίου – 

Σεπτεμβρίου 2020 ανήλθε σε 41 εκατ. δολ, εκ των 

οποίων 23,65 εκατ. δολ. αποτέλεσαν οι μολδαβικές 

εξαγωγές προς τη χώρα μας, (ποσοστό 1,35% των 

συνολικών μολδαβικών εξαγωγών) και 18 εκατ. δολ 

ελληνικές εξαγωγές προς τη Μολδαβία.  

 
Β. ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 

 

1.  Στατιστικά στοιχεία για την οικονομία της 

Μολδαβίας – Προβλέψεις για το 2021. 

 

         Η πανδημική κρίση και οι παρατεταμένη 

ξηρασία επέτειναν την οικονομική κατάσταση της 

Μολδαβίας κατά το προηγούμενο έτος. Οι 

εκτιμήσεις της Παγκόσμιας Τράπεζας κάνουν λόγο 

για συρρίκνωση του ΑΕΠ της τάξεως του 7,2% το 

2020, με προοπτική ανάκαμψης το 2021 (όπου οι 

σχετικές προβλέψεις τοποθετούν το ρυθμό 

ανάπτυξης στο 3,85%), ενώ το εξωτερικό χρέος 

άγγιξε το 65% του ΑΕΠ. Το δημοσιονομικό έλλειμμα 

εκτιμάται σε 4,5% του ΑΕΠ το 2020 και ο ετήσιος 

ρυθμός πληθωρισμού το Δεκέμβριο 2020 ήταν 

0,39%.  

2. Νέα τμήματα του εθνικού οδικού δικτύου 
της Μολδαβίας δόθηκαν στην κυκλοφορία. 

     Πέντε τμήματα του εθνικού οδικού δικτύου της 

Μολδαβίας και μία γέφυρα δόθηκαν σε κυκλοφορία 

το 2020. Η συνολική αξία των έργων ήταν πάνω 

από 204 εκατομμύρια μολδ.λέι (περί τα 10 

εκατ.ευρώ), χρηματοδοτούμενη με τα μέσα του 

Ταμείου Οδικού Δικτύου. 

 

Σύμφωνα με την κρατική διοίκηση δρόμων (ASD), 

πρόκειται για την ολοκλήρωση των ανοίγματος 

τμήματος της εθνικής οδού G91 και της εθνικής 

οδού G92, (με συνολική αξία έργων επισκευής 

περίπου 66 εκατομμύρια μολδ. λέι), τμήματος της 

εθνικής οδού Μ1, μεταξύ του οικισμού Condrita του 

δήμου Chisinau, μήκους δέκα χιλιομέτρων (αξίας 

άνω των 52 εκατομμυρίων μολδ. λέι), δύο 

τμημάτων οδικού δικτύου που ανήκουν στην 

εθνική οδό G109, με συνολικό μήκος 4,1 χλμ δρόμου 

στο Ialoveni και γέφυρας στον ποταμό Raut στην 

περιοχή Floresti.  

 

3. Εξωτερικό εμπόριο Μολδαβίας κατά το 
διάστημα Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2020. 

 

     Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία της 

Μ/Εθνικής Υπηρεσίας Στατιστικής (BNS), οι 

εξαγωγές κατά το διάστημα Ιανουαρίου–

Νοεμβρίου 2020, ανήλθαν σε 2,3 δισ. δολ, μειωμένες 

κατά 11,5% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα 

του 2019, ενώ οι εισαγωγές άγγιξαν τα 4,8 δισ. δολ. 

την υπό εξέταση περίοδο, επίσης μειωμένες κατά 

8,6%. Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου 

διαμορφώθηκε σε 2,5 δισ.δολ το 11μηνο 2020, 

μειωμένο κατά 5,8% συνεπεία του περιορισμού των 

εισαγωγών. 
       Το 67% των μολδαβικών εξαγωγών ήταν προς 

χώρες ΕΕ, ενώ αντίστοιχα, το 46% των εισαγωγών 

της προερχόταν από χώρες ΕΕ.  

       Οι κυριότεροι εξαγωγικοί της εταίροι είναι η 

Ρουμανία (28,3%), η Γερμανία (9,2%), η Ρωσία 

(8,7%) και η Ιταλία (8,6%), ενώ οι κυριότεροι 

εισαγωγικοί της εταίροι είναι η Κίνα (11,8%), η 

Ρουμανία (11,7%), η Ρωσία (10,9%) και η Ουκρανία 

(9,8%).  

 

4. Εσωτερικός δανεισμός. 

     Μόνο τις πρώτες έξι ημέρες του τρέχοντος έτους, 

η κυβέρνηση έλαβε δάνεια άνω των 700 

εκατομμυρίων μολδ. λέι (περί τα 35 εκατ.ευρώ) 

στην εγχώρια αγορά, οκτώ φορές περισσότερα από 

ό, τι την ίδια περίοδο, πέρυσι. Το Υπουργείο 

Οικονομικών αναγνωρίζει ότι έχει πωλήσει 

κρατικούς τίτλους (SS) αξίας 703 εκατ. μολδ. λέι, 

αλλά δηλώνει ότι κατά την ίδια περίοδο οι τίτλοι 

αυτοί εξοφλήθηκαν για ποσό 426 εκατ.μολδ. λέι. 

Ταυτόχρονα, το Υπουργείο διευκρινίζει ότι για το 

έτος 2021, εγκρίνεται η χρηματοδότηση του 

δημοσιονομικού ελλείμματος ύψους 6,75 

δισεκατομμυρίων μολδ. λέι. Η πρακτική του 
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δανεισμού στην εγχώρια αγορά κατά τη διάρκεια 

περιόδων χαμηλότερων εσόδων από τον 

προϋπολογισμό είναι φυσιολογική και εφαρμόζεται 

σε πολλές χώρες, σχολίασε ο οικονομικός αναλυτής 

Viorel Gârbu για το Radio Chisinau. Από την άλλη 

πλευρά, ο οικονομολόγος Veaceslav Ioniță εφιστά 

την προσοχή στο γεγονός ότι η κυβέρνηση 

αναγκάζεται να δανειστεί στην εγχώρια αγορά, με 

υψηλό επιτόκιο, επειδή έχει χάσει δάνεια και 

επιχορηγήσεις δισεκατομμυρίων δολαρίων. 

Σημειώνεται ότι το 2020, το μέσο επιτόκιο για την 

αποπληρωμή κρατικών τίτλων ήταν πάνω από 5%, 

ενώ το επιτόκιο δανείων που προσφέρουν διεθνείς 

οργανισμοί είναι αρκετά χαμηλότερο. 

 

 

Γ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 

1. Συνεργασία Μολδαβίας – Ρουμανίας για την 

προώθηση του «Βεσσαραβικού Οίνου». 

 
         Μια επιλογή από 90 κρασιά από 14 κτήματα 

της Μολδαβίας αποτελούν μέρος της πιο 

πρόσφατης διαδικτυακής εκστρατείας προώθησης, 

με την υποστήριξη του κρασιού της Μολδαβίας, σε 

συνεργασία με το TopDrinks.ro.  

         Η εκστρατεία θα διαρκέσει 3 μήνες, κατά την 

οποία οι καταναλωτές θα μπορούν να αγοράζουν 

κρασιά σε προωθητικές τιμές και εάν αγοράσουν 

μια σειρά από 6 προϊόντα, θα λάβουν ένα δώρο 

ψηφιακό θερμόμετρο για κρασί. 

        Τα πιο γνωστά κρασιά της Μολδαβίας, τα οποία 

βραβεύτηκαν σε διεθνείς διαγωνισμούς, που 

βρίσκονται στην κορυφή των προτιμήσεων των 

καταναλωτών από τη Ρουμανία, μπορούν πλέον να 

αγοραστούν διαδικτυακά από ένα μέρος. 

         Η πρωτοβουλία ανήκει στο Εθνικό Γραφείο 

Αμπέλου και Οίνου (ONVV) από τη Μολδαβία, σε 

συνεργασία με την Topdrinks.ro της Ρουμανίας η 

οποία δημιούργησε ένα ειδικό τμήμα για τα κρασιά 

της Μολδαβίας. Έτσι, οι αγοραστές θα μπορούν να 

απολαύσουν και να παραγγείλουν τα αγαπημένα 

τους κρασιά, χωρίς επιπλέον κόστος μεταφοράς και 

σε προωθητικές τιμές. 

 

       Τα κτήματα που συμμετέχουν είναι: Οινοποιείο 

Asconi, Vinăria DAC, Kazayak Vin, Mileștii Mici, 

Rădăcini, Timbrus, Mircești, Chateau Vartely, 

Οινοποιείο Poiana, Gitana, Chateau Cristi, Purcari, 

Fautor και Cricova. 

 

2. Οικονομική ενίσχυση σε αγρότες.  

 

       Το Ταμείο Παρέμβασης για τη Χρηματοδότηση 

Αγροτών (AIPA) επανεκκίνησε και το 2021 τη 

διαδικασία χρηματοδότησης αγροτικών 

επιχειρήσεων. Σύμφωνα με την AIPA, το 2020, 

ελήφθησαν αιτήσεις για στήριξη για 4392 

αγροτικών επιχειρήσεων. Συνολικού ύψους άνω 

των 1,2 δισ. μολδ. λέι. Σύμφωνα με δηλώσεις του 

επικεφαλής του Ταμείου, «Το Κράτος, μέσω του 

Ταμείου, υποστηρίζει αγρότες που έχουν επενδύσει 

στην κατασκευή θερμοκηπίων, στη δημιουργία 

πολυετών φυτειών, στην προμήθεια γεωργικών 

μηχανημάτων, στην ανάπτυξη του κτηνοτροφικού 

τομέα, στη βιολογική γεωργία, στην προώθηση 

προϊόντων σε αγορές, στην ανάπτυξη 

αγροτουρισμού , μονάδες δημιουργίας ή επέκτασης 

κ.λπ. ». Για το 2021, ο προϋπολογισμός του Εθνικού 

Ταμείου για την Ανάπτυξη της Γεωργίας και του 

Αγροτικού Περιβάλλοντος ανέρχεται σε 1,1 δισ. 

μολδ. λέι.(50,3 εκατ.ευρώ). 

 

3. Χρήση τραπεζικών καρτών κατά την 

περίοδο της πανδημικής κρίσης. 

 

       Ο όγκος των συναλλαγών με τραπεζικές κάρτες 

τους πρώτους εννέα μήνες του 2020 έφτασε τα 60 

δισεκατομμύρια μολδ. λέι,, καταγράφοντας αύξηση 

5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 

2019. Ο εμπειρογνώμονας οικονομικής πολιτικής 

από το Ινστιτούτο Ανάπτυξης και Κοινωνικών 

Πρωτοβουλιών (IDIS) Veaceslav Ioniță αναφέρει 

ότι αυτή είναι η μικρότερη αύξηση από την 

εμφάνιση των τραπεζικών καρτών στη Δημοκρατία 

της Μολδαβίας και τέσσερις φορές χαμηλότερη από 

τον μέσο όρο των τελευταίων ετών (σημειώνεται 

ότι η ετήσια αύξηση των συναλλαγών με τραπεζικές 

κάρτες ήταν περίπου 20% κατά μέσο όρο). 

Σύμφωνα με τον εμπειρογνώμονα η 

πανδημία Covid 19 και οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί 

είναι οι βασικοί παράγοντες που είχαν αρνητική 

επίδραση στον όγκο των συναλλαγών με 

τραπεζικές κάρτες. 
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4. Εκστρατεία ενημέρωσης των αγροτών της 

Μολδαβίας για τα χρηματοδοτικά μέσα 

προώθησης αγροτικών προϊόντων. 

 

«Ενημερωθείτε, για μια καλύτερη ζωή στο χωριό!» 

είναι ο τίτλος μιας ενημερωτικής εκστρατείας που 

θα πραγματοποιηθεί από τον Οργανισμό 

Παρέμβασης και Πληρωμών για τη Γεωργία (AIPA) 

στα τέλη Ιανουαρίου, υπό την αιγίδα του 

Υπουργείου Γεωργίας, Περιφερειακής Ανάπτυξης 

και Περιβάλλοντος (MADRM), σε συνεργασία με  

εταιρείες συμβούλων, εκπαιδευτικά ιδρύματα με 

εξειδίκευση στη γεωργία, το Συνέδριο Τοπικών 

Αρχών και το Γραφείο Συνδέσμου Διασποράς. Ο 

στόχος της εκστρατείας η σωστή ενημέρωση 

αγροτών, τοπικών αρχών και επιχειρηματιών για 

ουσιαστικές και τεχνικές πτυχές της απορρόφησης 

των μη επιστρεπτέων πόρων που παρέχονται μέσω 

του Εθνικού Ταμείου για την Ανάπτυξη της 

Γεωργίας και του Αγροτικού Περιβάλλοντος 

(FNDARM). Το κοινό-στόχος της εκστρατείας είναι 

αγρότες και δυνητικοί επενδυτές, τοπικές δημόσιες 

αρχές, ενώσεις αγροτών/επιχειρηματιών, 

εκπρόσωποι της διασποράς, πιθανοί δικαιούχοι 

άμεσων πληρωμών, καθώς και ιδρύματα 

επαγγελματικής εκπαίδευσης που ειδικεύονται στη 

γεωργία. Στόχος της εκστρατείας είναι να 

διασφαλίσει τη διάδοση πληροφοριών σχετικά με 

την πρόσβαση σε μη επιστρεπτέα κεφάλαια που 

παρέχονται μέσω του FNDARM σε εθνικό επίπεδο. 

Για σωστή ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων 

σε πραγματικό χρόνο, δημιουργήθηκε μια ενότητα 

με τίτλο «Εκστρατείες πληροφόρησης» στην 

ιστοσελίδα του Οργανισμού www.aipa.gov.md 

 

 

Δ. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ  

1. Συμφωνία χρηματοδότησης από την 

Τράπεζα Ανάπτυξης της Γερμανίας της 

δεύτερης φάσης του έργου «Σύστημα πόσιμου 

νερού». 

         Το Υπουργείο Οικονομικών της Μολδαβίας και 

η Τράπεζα Ανάπτυξης της Γερμανίας υπέγραψαν 

στις 22.1.2021 τη συμπληρωματική χρηματοδοτική 

συμφωνία και τη συμφωνία επιχορήγησης για τη 

χρηματοδότηση της δεύτερης φάσης του έργου 

«Σύστημα πόσιμου νερού και αποχέτευσης», αξίας 

δέκα εκατ. ευρώ. Το έργο στοχεύει στη βελτίωση 

των συνθηκών διαβίωσης του πληθυσμού 

ελαχιστοποιώντας τους κινδύνους για την υγεία και 

την αποτελεσματική χρήση των φυσικών πόρων 

αναπτύσσοντας και επεκτείνοντας τις υπηρεσίες 

παροχής νερού σε αγροτικές περιοχές. Η δεύτερη 

φάση αφορά στη σύνδεση περίπου πέντε 

αγροτικών περιοχών με το υδραγωγείο Chisinau- 

Straseni- Calarasi. Επίσης, η συμφωνία προβλέπει 

την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στον 

Οργανισμό Περιφερειακής Ανάπτυξης και στα 

δημοτικά συμβούλια Straseni και Calarasi. Μέσω 

της πρόσθετης χρηματοδότησης, ο 

προϋπολογισμός του έργου θα φτάσει τα 25 εκατ. 

ευρώ, μη επιστρεπτέα συνδρομή. 

 

2. Κατασκευή εναέριας γραμμής διασύνδεσης 

ηλεκτρικού συστήματος Μολδαβίας - 

Ρουμανίας . 

      Η προσωρινή κυβέρνηση ενέκρινε στις 

20.1.2021 τη δημιουργία προκαταρκτικής 

εξεταστικής επιτροπής για τη δήλωση της δημόσιας 

χρησιμότητας εθνικού ενδιαφέροντος για το έργο 

κατασκευής της εναέριας γραμμής που θα 

διασυνδέσει το ηλεκτρικό σύστημα με τη Ρουμανία. 

Η Επιτροπή, η οποία περιλαμβάνει εκπροσώπους 

διαφόρων υπουργείων, καθώς και τοπικές αρχές, 

δημιουργήθηκε ως μέρος των εργασιών που πρέπει 

να πραγματοποιηθούν σε δημόσια και ιδιωτική γη. 

Υπενθυμίζεται ότι το πρώτο στάδιο του έργου 

διασύνδεσης ηλεκτροφόρων καλωδίων προβλέπει 

την κατασκευή εναέριας γραμμής 400 kV, με μήκος 

περίπου 158 km, προς την κατεύθυνση Vulcanesti - 

Chisinau και εκσυγχρονισμό / επέκταση των 

σταθμών παραγωγής ενέργειας. Η Δημοκρατία της 

Μολδαβίας έχει ήδη υπογράψει συμφωνίες 

χρηματοδότησης για την υλοποίηση του έργου 

διασύνδεσης αξίας περίπου 260 εκατομμυρίων 

ευρώ, το οποίο θα τεθεί σε εφαρμογή έως τις 31 

Αυγούστου 2024. 

 

 

Disclaimer: 

 Σε περίπτωση αναδημοσίευσης, παρακαλείστε να 

αναφέρετε την πηγή. 

 


