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A. ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΜΟΛΔΑΒΙΑΣ 

Σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής 

Υπηρεσίας Μολδαβίας, ο όγκος του διμερούς 

εμπορίου Ελλάδας – Μολδαβίας το 10μηνο 

Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2020 ανήλθε σε 44,06 

εκατ. δολ, εκ των οποίων 24,44 εκατ. δολ. 

αποτέλεσαν οι μολδαβικές εξαγωγές προς τη χώρα 

μας, (ποσοστό 1,35% των συνολικών μολδαβικών 

εξαγωγών) και 19,62 εκατ. δολ ελληνικές εξαγωγές 

προς τη Μολδαβία.  

 
Β. ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 

1. Οικονομικές επιπτώσεις της πανδημικής 
κρίσης. 

Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) της 

Μολδαβίας, εκτιμάται ότι για το τρίτο τρίμηνο του 

τρέχοντος έτους, ανήλθε σε 61,719 δισ. λέι, σε 

τρέχουσες τιμές, μειωμένο κατά 8,2%, έναντι της 

αντίστοιχης περιόδου 2019. 

  Η πτώση του ΑΕΠ το τρίτο τρίμηνο του 

2020 οφείλεται στην περιορισμένη ζήτηση που 

οδήγησε σε συρρίκνωση της τελικής κατανάλωσης, 

και στη μείωση των εξαγωγών.  

Παράλληλα, τα στατιστικά στοιχεία 

δείχνουν μια αύξηση της τάξεως του 7,2% στις 

κατασκευαστικές δραστηριότητες και 

χρηματοοικονομικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες.   

 

2. Μείωση εμπορικού ελλείμματος το δεκάμηνο 
Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2020. 

 

 Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της 

Στατιστικής Υπηρεσίας Μολδαβίας, το δεκάμηνο 

Ιανουαρίου – Οκτωβρίου τ.έ., το εμπορικό έλλειμμα 

της χώρας ανήλθε σε 2,32 δισ. ευρώ, 

καταγράφοντας μείωση της τάξης του 7,3% σε 

σχέση με το αντίστοιχο διάστημα της περυσινής 

χρονιάς. Οι μολδαβικές εξαγωγές την υπό εξέταση 

χρονική περίοδο ανήλθαν σε 1,63 δισ. ευρώ (2,005 

δισ.δολ), μειωμένες κατά 12,6% σε σχέση με πέρυσι, 

ενώ οι εισαγωγές ανήλθαν σε 3,52 δισ. ευρώ, 

μειωμένες κατά 9,8%. 

 

3.  Ρουμανία: ο σημαντικότερος εμπορικός 

εταίρος της Μολδαβίας. 

Η Ρουμανία είναι ο κυριότερος εμπορικός 

εταίρος της Μολδαβίας. Οι εξαγωγές της Ρουμανίας 

προς τη Μολδαβία το 2019 ανήλθαν σε 751 εκατ. 

ευρώ, παραμένοντας σε παρόμοια επίπεδα με αυτά 

του 2018, αντιπροσωπεύοντας το 14,55% των 

συνολικών μολδαβικών εισαγωγών. Οι αντίστοιχες 

μολδαβικές εξαγωγές προς τη Ρουμανία άγγιξαν τα 

683,4 εκατ.ευρώ, μειωμένες κατά 3,37% σε σχέση 

με το 2018, συνιστώντας το 27,54% των συνολικών  

μολδαβικών εξαγωγών. 

Σύμφωνα με τα τελευταία στατιστικά στοιχεία 

του Μολδαβικού Ινστιτούτου Στατιστικής που 

αφορούν το διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 

2020 οι εξαγωγές της Μολδαβίας προς τη Ρουμανία 

ανήλθαν σε 567,87 εκατ. ευρώ καταγράφοντας 

μείωση κατά 9% σε σχέση με το αντίστοιχο 

διάστημα του 2019 και καταλαμβάνοντας μερίδιο 

28,23% επί των συνολικών εξαγωγών της χώρας. Οι 

εισαγωγές από την Ρουμανία  μειώθηκαν κατά 22% 

το εν λόγω διάστημα με την αξία τους να φθάνει 

στα 532,59 εκατ. ευρώ σε σχέση με 683, 78 

εκατ.ευρώ το εννεάμηνο του 2019 και το μερίδιο 

επί των συνολικών εισαγωγών ανήλθε σε 14,63%. 

Η μεγάλη μείωση των εισαγωγών από την Ρουμανία 

οδήγησε σε αντιστροφή του διμερούς εμπορικού 

ισοζυγίου το οποίο πλέον είναι πλεονασματικό για 

την Μολδαβία.  

  

4. Ανησυχία της Παγκόσμιας Τράπεζας για τις 

οικονομικές συνέπειες από τις πρόσφατες 

αλλαγές στη νομοθεσία που αφορούν σε 

ασφαλιστικό, καταπολέμηση διαφθοράς και 

δημόσια διοίκηση. 

Η Παγκόσμια Τράπεζα υπογραμμίζει σε μια 

δημόσια δήλωση για τη Δημοκρατία της Μολδαβίας 
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ότι ανησυχεί βαθιά για την έγκριση από το 

Κοινοβούλιο διαφόρων νόμων «που αντιστρέφουν 

την πρόοδο που σημειώθηκε τα τελευταία χρόνια 

όσον αφορά τη βιωσιμότητα και την επάρκεια στις 

συντάξεις, την αποτελεσματικότητα του 

συστήματος δήλωσης προσωπικών περιουσιακών 

στοιχείων στη Δημοκρατία της Μολδαβίας, για τον 

τερματισμό της ατιμωρησίας για πράξεις 

διαφθοράς και την ευρωστία του 

χρηματοπιστωτικού τομέα ». 

Έτσι, υπογραμμίζεται ότι η μείωση της 

ηλικίας συνταξιοδότησης θα επηρεάσει τη 

βιωσιμότητα του συνταξιοδοτικού συστήματος και 

θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των συντάξεων 

για όλους, ιδίως τις γυναίκες, και ότι το μέτρο αυτό 

θα μειώσει τις δαπάνες υγείας κατά 

προτεραιότητα, εκπαίδευσης και τις δαπάνες για 

υποδομές. 

Οι αλλαγές στη νομοθεσία για τη δήλωση 

προσωπικής ιδιοκτησίας αποδυναμώνουν 

σημαντικά τις προσπάθειες για την καταπολέμηση 

της διαφθοράς, ανέφερε επίσης, στη δήλωσή της η 

Παγκόσμια Τράπεζα. 

Όσον αφορά την κατάργηση του Billion Bill, 

εκφράζονται ανησυχίες σχετικά με την ικανότητα 

της Εθνικής Τράπεζας να υποστηρίζει 

αποτελεσματικά τη μακροοικονομική και 

χρηματοοικονομική σταθερότητα, η οποία είναι 

απαραίτητη για την ευημερία των πολιτών της 

Μολδαβίας. 

 

 

Γ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 

1. Πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων του 

Δήμου Κισινάου. 

 Σύμφωνα με το σχέδιο προϋπολογισμού 

του Δήμου Κισινάου, το 2021 προβλέπονται 

δημόσιες επενδύσεις ύψους περίπου έξι δισ. 

μολδαβικά lei (περί τα 300.00 ευρώ). 

 Το μεγαλύτερο ποσό δαπανών στο σχέδιο 

δημοτικού προϋπολογισμού (περί το 1/6 αυτού) 

προορίζεται για την αποκατάσταση του δρόμου και 

την αγορά τρόλεϊ και λεωφορείων. 261 

εκατομμύρια lei και 60 εκατομμύρια lei αντίστοιχα 

παρέχονται για την αγορά λεωφορείων και τρόλεϊ, 

άλλα δύο εκατομμύρια προγραμματίζονται για την 

εφαρμογή του συστήματος ηλεκτρονικών 

εισιτηρίων. 

 

 Επίσης, προβλέπεται η επισκευή δύο 

οδικών γεφυρών - στην οδό Mihai Viteazul και στην 

οδό Grigore Vieru. Το σχέδιο προϋπολογισμού 

παρέχει 104 εκατομμύρια λέι για την επισκευή 

πεζοδρομίων σε έξι δρόμους: Dacia, Decebal, Calea 

Ieșilor, Șciusev, Alba Iulia, Hâncești, M. 

Kogălniceanu και A. Mateevici. Θα δημιουργηθούν 

νέα φανάρια σε 12 μεγάλες διασταυρώσεις στο 

Κισινάου. 

Ο προϋπολογισμός του Δήμου Κισινάου προβλέπει 

έλλειμμα 1,5 δισ. lei, το οποίο σχεδιάζεται να 

καλυφθεί από εσωτερικά και εξωτερικά δάνεια. 

 

2. Βράβευση μολδαβικών οίνων σε διαγωνισμό 

στη Γαλλία.  

Με ένα χρυσό μετάλλιο και δέκα αργυρά 

βραβεύτηκαν μολδαβικά κρασιά που συμμετείχαν 

στο 18ο Διαγωνισμό Effervescents du Monde – 2020 

που πραγματοποιήθηκε στη Βοργουνδία της 

Γαλλίας στις 15-18.12 τ.έ. Στο διαγωνισμό, στον 

οποίον συμμετείχαν 479 δείγματα από 19 χώρες, 

βραβεύτηκαν τα οινοποιεία: Cricova (χρυσό) για το 

αφρώδες Pinot Noir Extra, και το Brut White και τα 

οινοποιεία Purcari, Milestii Mici, Maurt, Consalcom 

and Alianta-Vin (μοιράστηκαν τα αργυρά).   

 

3. Νόμος για την κατάργηση του ‘’Billion 

Bill’’του 2016 σχετικά με την έκδοση κρατικών 

ομολόγων.  

Το διάταγμα της δημοσίευσης και ο νόμος 

για την κατάργηση του νόμου αρ. 235/2016 

σχετικά με την έκδοση κρατικών ομολόγων 

προκειμένου να εκπληρωθούν από το Υπουργείο 

Οικονομικών οι υποχρεώσεις πληρωμής που 

απορρέουν από τις κρατικές εγγυήσεις αρ. 807 της 

17ης Νοεμβρίου 2014 και αρ. 101 της 1ης Απριλίου 

2015 δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα και 

τέθηκαν σε ισχύ, αναφέρει το κρατικό 

πρακτορείο MOLDPRES. https://www.moldpres.m

d/en/news/2020/12/22/20010164 

 Ως εκ τούτου, εντός 3 μηνών, η κυβέρνηση 

θα αναπτύξει και θα προτείνει τα απαραίτητα 

μέτρα για την επίλυση του προβλήματος χρέους 

των τραπεζών «Banca de Economii», 

https://www.moldpres.md/en/news/2020/12/22/20010164
https://www.moldpres.md/en/news/2020/12/22/20010164
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«Banca Sociala» και «Unibank» στην Εθνική 

Τράπεζα της Μολδαβίας. 

Ο Νόμος της 03.10.2016 σχετικά με την 

έκδοση κρατικών ομολόγων προκειμένου να 

εκπληρωθούν από το Υπουργείο Οικονομικών οι 

υποχρεώσεις πληρωμής που απορρέουν από 

κρατικές εγγυήσεις αρ. 807 της 17ης Νοεμβρίου 

2014 και αρ. 101 της 1ης Απριλίου 2015, προέβλεπε 

την έκδοση κρατικών ομολόγων σε ονομαστική 

αξία, με σταθερό επιτόκιο, διάρκειας έως και 25 

ετών, με συνολικό όγκο έως 13.583.717.000 λέι, και 

πραγματικό επιτόκιο 5%. 

 

4. Χρηματοδότηση από τη Σουηδία και το UNDP 

για καινοτόμες επιχειρήσεις μεταποίησης 

αγροτικών προϊόντων. 

               Η Σουηδία και το Πρόγραμμα των Ηνωμένων 

Εθνών για την Ανάπτυξη (UNDP) παρέχουν 

επιχορηγήσεις έως και 50.000 δολάρια για τη 

στήριξη παραγωγών και μεταποιητών γεωργικών 

προϊόντων και στις δύο όχθες του Δνείστερου. 

             Σύμφωνα με την υπηρεσία Τύπου του UNDP, 

ξεκίνησε το Δεκέμβριο ένας διαγωνισμός 

επιχορηγήσεων για παραγωγούς γεωργικών 

προϊόντων και μεταποιητές οι οποίοι θέλουν να 

ενώσουν τις δυνάμεις τους για να υιοθετήσουν 

καινοτόμες τεχνολογίες στην παραγωγή και 

επεξεργασία γεωργικών προϊόντων για την 

ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την 

πρόσβαση σε νέες αγορές πωλήσεων. 

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 

υποβάλουν αιτήσεις με τουλάχιστον δύο 

παραγωγούς ή έναν παραγωγό και έναν 

μεταποιητή ανά αίτηση, εκφράζοντας τη δέσμευσή 

τους να συνδέσουν και να δημιουργήσουν νέες 

θέσεις εργασίας, ειδικά για γυναίκες και κοινωνικά 

ευάλωτα άτομα. Οι επιλεγμένες προτάσεις έργων 

θα λάβουν μη επιστρεπτέα χρηματοδότηση έως και 

50.000 δολάρια για την αγορά εξοπλισμού και 

μηχανημάτων. Οι επιτυχημένες συνεργασίες θα 

επωφεληθούν επίσης από συμβουλευτικές 

υπηρεσίες επιχειρηματικής ανάπτυξης. 

 Τα προτεινόμενα έργα αφορούν σε 

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε 

εφαρμογές νέων τεχνολογιών, με στόχο τη μείωση 

του κόστους παραγωγής, την προσαρμογή της 

παραγωγής ή της επεξεργασίας στις νέες ανάγκες 

της αγοράς στο πλαίσιο του COVID-19. 

 Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων 

είναι η 5η Φεβρουαρίου 2021, 16:00. 

 

 

5. Κινητοποιήσεις αγροτών στο Κισινάου. 

 Συνεχίστηκαν το μήνα Δεκέμβριο οι 

κινητοποιήσεις των αγροτών, οι οποίοι 

ισχυρίζονται ότι οι αρχές δεν έχουν υποστηρίξει 

επαρκώς τον αγροτικό τομέα που πλήττεται φέτος, 

από την ξηρασία. Οι αγρότες διαδηλώνουν εδώ και 

αρκετές ημέρες, πρώτα μπροστά στο κτήριο της 

κυβέρνησης, όπου έφεραν επίσης γεωργικά 

μηχανήματα και στη συνέχεια μπροστά στο 

Κοινοβούλιο. Στις 28.12, οι διαδηλωτές είχαν μια 

βραχεία συνάντηση με τον υπουργό Γεωργίας Ion 

Perju. Ζητούν επιδοτήσεις για καλλιέργειες που 

πλήττονται από την ξηρασία και την ακύρωση της 

αύξησης του συντελεστή ΦΠΑ στη γεωργική 

παραγωγή για το επόμενο έτος από 8% σε 12%.  

 

 

Δ. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ  

1. Τηλεφωνική συνομιλία Υπουργών 

Εξωτερικών Ελλάδας και Μολδαβίας – 

ανακοίνωση μ/ΥΠΕΞ  

 Τρέχοντα θέματα  διμερών 

σχέσεων, ευρωπαϊκές υποθέσεις, το 

χρονοδιάγραμμα των επισκέψεων υψηλού 

επιπέδου, το ζήτημα της Υπερδνειστερίας και η 

συνεργασία σε περιφερειακούς και διεθνείς 

οργανισμούς ήταν τα κύρια θέματα που 

συζητήθηκαν στην τηλεφωνική συνομιλία του 

Υπουργού Εξωτερικών και Ευρωπαϊκής 

Ολοκλήρωσης Aureliu Ciocoi με τον Έλληνα 

ομόλογό του, Νίκο Δένδια, σύμφωνα με 

ανακοίνωση του μολδαβικού ΥΠΕΞ στις 17.12. τ.έ. 

  Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής 

συνομιλίας, οι δύο υπουργοί Εξωτερικών 

παρουσίασαν τα τρέχοντα θέματα στη διμερή, 

περιφερειακή ατζέντα και τις προοπτικές 

πολυμερούς συνεργασίας. Εκφράστηκε το 

ενδιαφέρον και των δύο πλευρών για την 

προώθηση του πολιτικο-διπλωματικού διαλόγου, 

οργανώνοντας επισκέψεις υψηλού επιπέδου και 

στις δύο πρωτεύουσες, στο εγγύς μέλλον. 
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  Σε αυτό το πλαίσιο, ο επικεφαλής της 

Μολδαβικής διπλωματίας κάλεσε τον Έλληνα 

ομόλογό του να πραγματοποιήσει επίσκεψη 

στο Chisinau στις αρχές του επόμενου έτους, 

πρόσκληση που έγινε αποδεκτή, και οι 

λεπτομέρειες της επίσκεψης θα συντονιστούν μέσω 

διπλωματικών καναλιών. 

  Σε περιφερειακό επίπεδο, αντηλλάγησαν 

απόψεις για την Ανατολική Εταιρική Σχέση, τη 

συνεργασία στο πλαίσιο του Οργανισμού 

Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου (ΟΣΕΠ), 

εκτιμώντας την υψηλή συμβολή του Πρέσβη 

Μιχαήλ Β. Χριστίδη, Γενικού Γραμματέα του 

οργανισμού, στην ανάπτυξη των περιφερειακών 

πρωτοβουλιών. 

  Οι δύο Υπουργοί τόνισαν την ανάγκη 

ενίσχυσης των εμπορικών και οικονομικών 

σχέσεων καθώς και της εμβάθυνσης της τομεακής 

συνεργασίας, συμφωνώντας για τη διοργάνωση 

της 4ης συνεδρίασης της Διακυβερνητικής 

Επιτροπής Οικονομικής, Εμπορικής και Τεχνικό-

Επιστημονικής Συνεργασίας. 

 

 

2. Συνάντηση ΥΠΕΞ Μολδαβίας και Ουγγαρίας 

στο Κισινάου. 

Ο Υπουργός Εξωτερικών και Ευρωπαϊκής 

Ολοκλήρωσης Aureliu Ciocoi συναντήθηκε στις 9 

Δεκεμβρίου, με τον Ούγγρο ομόλογό του Péter 

Szijjártó, κατά τη διάρκεια επίσκεψης εργασίας του 

τελευταίου στη Μολδαβία, ανέφερε η υπηρεσία 

Τύπου του Μ/ΥΠΕΞ (MAEIE). Οι δύο αξιωματούχοι 

χαιρέτισαν το προηγμένο επίπεδο διμερούς 

διαλόγου στο πνεύμα της Στρατηγικής Εταιρικής 

Σχέσης μεταξύ των δύο κρατών, που αποδεικνύεται 

από μια έντονη ατζέντα συνεδριάσεων υψηλού 

επιπέδου, συμπεριλαμβανομένης της υψηλής 

συχνότητας διαλόγου για τα υπουργεία 

Εξωτερικών και των δύο χωρών. Οι Aureliu Ciocoi 

και Péter Szijjártó επικεντρώθηκαν στη 

διοργάνωση επισκέψεων υψηλού επιπέδου και στις 

δύο πρωτεύουσες, την εμβάθυνση της τομεακής 

συνεργασίας στην εκπαίδευση, την έρευνα και την 

ενίσχυση του εμπορίου και των οικονομικών 

συναλλαγών. Σε αυτό το πλαίσιο, συμφώνησαν να 

ενώσουν τις προσπάθειές τους για τη χρήση του 

πιστωτικού ορίου αξίας περίπου 100 

εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ στην Eximbank 

Ουγγαρίας, που προορίζονται για οικονομικούς 

παράγοντες και από τις δύο χώρες που θέλουν να 

αναπτύξουν συνεργασίες. Οι δύο ΥΠΕΞ αντάλλαξαν 

απόψεις σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στην 

εφαρμογή της Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ 

Μολδαβίας - Ευρωπαϊκής Ένωσης και συνεργασίας 

στο πλαίσιο της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης. Ο 

Ciocoi ευχαρίστησε την ουγγρική κυβέρνηση για 

την ισχυρή υποστήριξή της στην ευρωπαϊκή 

ολοκλήρωση της Μολδαβίας, την αλληλεγγύη που 

επέδειξε και τη γενναιόδωρη βοήθεια στις 

προσπάθειες για την εφαρμογή των 

μεταρρυθμίσεων και την καταπολέμηση της 

πανδημίας COVID-19.  

 

3. Συμφωνία Ιαπωνίας - Μολδαβίας για την 

ενίσχυση συστήματος υγείας της τελευταίας. 

Ο Υπουργός Εξωτερικών και Ευρωπαϊκής 

Ολοκλήρωσης, Aureliu Ciocoi, συνάντησε στις 

αρχές του μήνα τον Πρέσβη της Ιαπωνίας στη 

Δημοκρατία της Μολδαβίας, Katayama Yoshihiro.  Ο 

Ciocoi καλωσόρισε την πρόσφατη διοργάνωση της 

πρώτης συνάντησης της κοινοβουλευτικής ομάδας 

φιλίας και του επιχειρηματικού φόρουμ 

Μολδαβίας-Ιαπωνίας, που πραγματοποιήθηκε με 

τηλεδιάσκεψη και ευχαρίστησε για τη βοήθεια που 

παρέσχε η ιαπωνική κυβέρνηση μέσω επίσημων 

προγραμμάτων αναπτυξιακής βοήθειας 

(επιχορηγήσεις και ευνοϊκά δάνεια) στη Μολδαβία 

με στόχο τη συμβολή στον οικονομικό και 

κοινωνικό εκσυγχρονισμό της χώρας. Στο πλαίσιο 

της πανδημίας COVID-19, ο Μολδαβός Υπουργός 

καλωσόρισε την προθυμία της ιαπωνικής πλευράς 

να υπογράψει αυτό το μήνα, μια νέα συμφωνία 

επιχορήγησης που προορίζεται στο να υποστηρίξει 

το εθνικό σύστημα υγείας. Οι δύο πλευρές 

αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με τις μεσοπρόθεσμες 

προτεραιότητες, επαναλαμβάνοντας το 

ενδιαφέρον της Μολδαβίας να συμμετάσχει με 

περίπτερο, το 2025, στην Παγκόσμια Έκθεση 

της Osaka. 

 

4. Διαδικτυακή επιχειρηματική εκδήλωση 

Ρουμανίας - Μολδαβίας. 

Στις 8 Δεκεμβρίου, οι επιχειρηματικοί 

φορείς  Priainvest και  Invest Moldova διοργάνωσν 
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τη μεγαλύτερη διαδικτυακή σύνοδο κορυφής 

επιχειρηματικής συνεργασίας μεταξύ της 

Δημοκρατίας της Μολδαβίας και της Ρουμανίας. 

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, επιχειρηματίες 

από τους τομείς πληροφορικής, κατασκευών, 

γεωργίας, λιανικού εμπορίου, βιομηχανίας, 

υπηρεσιών υγείας, χρηματοοικονομικών και 

νομικών υπηρεσιών και από τις δύο χώρες 

πραγματοποίησαν Β2Β διαδικτυακές συναντήσεις. 

Παρούσα στην εκδήλωση, ήταν η Υφυπουργός 

Οικονομίας και Υποδομών, κα Iuliana Drăgălin, η 

οποία σημείωσε ότι η Ρουμανία είναι σήμερα, ο 

σημαντικότερος Ευρωπαίος εταίρος της 

Δημοκρατίας της Μολδαβίας όσον αφορά το 

εμπόριο και τις επενδύσεις, με 1709 ρουμανικές 

εταιρίες να δραστηριοποιούνται στη Μολδαβία, 

υπογραμμίζοντας ότι διαχρονικά έχει παράσχει 

συνεχή υποστήριξη τόσο κατά τη διαδικασία 

εφαρμογής της Συμφωνίας Σύνδεσης Μολδαβίας-

ΕΕ, αλλά και σημαντική συνδρομή σε στρατηγικούς 

τομείς της εθνικής οικονομίας της Μολδαβίας. 

 

Disclaimer: 

 Σε περίπτωση αναδημοσίευσης, παρακαλείστε να 

αναφέρετε την πηγή. 

 


