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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. Αναθεώρηση του νόμου για τις off shore στη 
Μολδαβία. 

Το μολδαβικό κοινοβούλιο υπερψήφισε στις 27.11 

σχέδιο νόμου για τις offshore εταιρίες, το οποίο 

θεσπίζει περιορισμούς συμμετοχής φυσικών 

προσώπων, προερχομένων από δικαιοδοσίες που 

δεν εφαρμόζουν διεθνώς αναγνωρισμένα 

φορολογικά πρότυπα, σε διαδικασίες 

ιδιωτικοποίησης, σύμπραξης δημόσιου-ιδιωτικού 

τομέα, δημόσιες συμβάσεις και παραχωρήσεις 

έργων και υπηρεσιών και για νομικά πρόσωπα των 

οποίων τα μέλη είναι, άμεσα ή έμμεσα, τα ως άνω 

περιγραφέντα φυσικά πρόσωπα. 

 

Το σχέδιο νόμου προβλέπει, μεταξύ άλλων, 

τροποποιήσεις που αφορούν στον ορισμό των 

εννοιών της συμμετοχής στις ως άνω διαδικασίες 

(ιδιωτικοποίησης,  συμπράξεων δημόσιου-

ιδιωτικού τομέα, συμβάσεων παραχώρησης κλπ.) 

 

2. Μείωση εμπορικού ελλείμματος το 
εννεάμηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2020. 

 

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της Στατιστικής 

Υπηρεσίας Μολδαβίας, το εννεάμηνο Ιανουαρίου – 

Σεπτεμβρίου τ.έ., το εμπορικό έλλειμμα της χώρας 

ανήλθε σε 1,75 δισ.ευρώ, καταγράφοντας μείωση 

της τάξης του 7,6% σε σχέση με το αντίστοιχο 

διάστημα της περυσινής χρονιάς. Οι μολδαβικές 

εξαγωγές την υπό εξέταση χρονική περίοδο 

ανήλθαν σε 1,47 δισ.ευρώ (1,76 δισ.δολ), μειωμένες 

κατά 13,4% σε σχέση με πέρυσι, ενώ οι εισαγωγές 

ανήλθαν σε 3,22 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 10,3%. 

 

3.  11.000 συμβάσεις χρηματοδοτικής 

μίσθωσης (leasing) καταγράφηκαν την 

περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2020. 

 

Περίπου 11.000 συμβάσεις χρηματοδοτικής 

μίσθωσης καταγράφηκαν στην Κρατική Υπηρεσία 

Φορολογίας (SFS) τους δέκα πρώτους μήνες του 

2020. 

 

Σύμφωνα με την αρμόδια υπηρεσία, το 2020 

συνεχίστηκαν εντατικά οι έρευνες των αρχών για 

εντοπισμό και καταγραφή όλων των περιπτώσεων 

leasing ακινήτων στη χώρα, προς το σκοπό της 

διερεύνησης φορολογικής τους συμμόρφωσης με 

τους σχετικούς κανονισμούς. Ως αποτέλεσμα των 

ενεργειών που αναλήφθηκαν, εντοπίστηκαν 

επιπλέον 3.603 ιδιώτες που μισθώνουν ακίνητα, 

σύμφωνα με την SFS. 

 

Έτσι, καταχωρήθηκαν συνολικά 10.766 συμβάσεις 

μίσθωσης στο SFS. 

 

Η κρατική φορολογική υπηρεσία συνιστά στα 

άτομα που ενοικιάζουν ακίνητα να 

συμμορφώνονται με τη φορολογική νομοθεσία και 

να πληρώνουν τον αναλογούντα φόρο του 7% επί 

των εσόδων. 

 

4. Λήψη πρώτης δόσης από τη Μολδαβία της 
δανειστικής συμφωνίας  με την ΕΕ. 

 

Σύμφωνα με Υπουργείο Οικονομικών της 

Μολδαβίας, η χώρα έλαβε στις 25.11 την πρώτη 

δόση ύψους 51,62 εκατομμυρίων ευρώ από τη 

συμφωνία δανείου μεταξύ της Μολδαβίας και της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για μακροοικονομική 

χρηματοδοτική συνδρομή (Omnibus), η οποία 

υπεγράφη από τις δύο πλευρές στις 21 Ιουλίου 

2020.  
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«Ο στόχος αυτού του δανείου είναι να μειώσει τους 

περιορισμούς της εξωτερικής χρηματοδότησης της 

χώρας, να ενισχύσει το ισοζύγιο πληρωμών και τις 

ανάγκες του προϋπολογισμού, καθώς και να 

στηρίξει τη Μολδαβία στην παρούσα δύσκολη 

κατάσταση», ανέφεραν πηγές του υπουργείου. 

 

Η διάρκεια της παροχής του δανείου είναι 12μηνη 

κατά μέγιστο και η λήξη του τοποθετείται εντός της 

επόμενης 15ετίας. 

 

Η αποπληρωμή του δανείου θα πραγματοποιηθεί 

με μία μόνο πληρωμή. Ο τόκος που εφαρμόζεται για 

κάθε δόση εξαρτάται από το κόστος στο οποίο 

δανείζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη διεθνή 

χρηματοπιστωτική αγορά. 

 

 

Γ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 

1. Υλοποίηση κατά 81% του Προγράμματος 

Good Roads Moldova. 

Σύμφωνα με την κρατική Υπηρεσία 

Αυτοκινητοδρόμων της Μολδαβίας, το πρόγραμμα 

Good Roads Moldova έχει μέχρι στιγμής υλοποιηθεί 

κατά 81%. Οι σχετικές εργασίες έχουν ολοκληρωθεί 

στις περιοχές Basarabeasca, Dubasari, Rezina, 

Stefan Voda και Straseni, ενώ έχουν υλοποιηθεί 

κατά 95% στις περιοχές Anenii Noi, Causeni, 

Ialoveni, Calarasi, Cimislia, Criuleni, Nisporeni, 

Telenesti. 

 

«Επί του παρόντος, οι εργασίες συνεχίζονται σε 

όλες τις περιοχές, όπου οι αυτοκινητόδρομοι δεν 

είχαν ολοκληρωθεί πλήρως, έτσι ώστε περίπου 907 

χιλιόμετρα δρόμου να επισκευαστούν έως τα τέλη 

του 2020. Έχει αξιοποιηθεί πάνω από το 80% του 

συνολικού όγκου επενδύσεων ύψους 1,125 

δισεκατομμυρίων μολδαβικών λέι, που διατίθενται 

για την εκτέλεση του προγράμματος Good Roads 

for Moldova 2020», δήλωσε ο εκπρόσωπος της 

αρμόδιας υπηρεσίας (ASD). 

 

 

 

 

 

2. Moldova Business Week (19-20/11/2020)  

 

H καθιερωμένη επιχειρηματική εκδήλωση Moldova 

Business Week έλαβε χώρα διαδικτυακά φέτος στις 

19-20 Νοεμβρίου. Για μια ακόμη φορά η θεματική 

περιλάμβανε παρουσίαση των συγκριτικών 

πλεονεκτημάτων της Μολδαβίας ως χώρας 

προσέλκυσης επενδύσεων, ενώ δόθηκε έμφαση 

στους τομείς έρευνας και τεχνολογίας στη χώρα, 

πληροφορικής, μόδας, καλλυντικών και αγροτικών 

προϊόντων. Ηλεκτρονικά έλαβε χώρα και η Έκθεση 

μολδαβικών προϊόντων Made in Moldova, ενώ 

διοργανώθηκαν ψηφιακά και Β2Β meetings μέσω 

της πλατφόρμας που είχε δημιουργηθεί προς το 

σκοπό αυτό.  

 

3. Οδηγός για χρηματοδοτικές ευκαιρίες 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη Μολδαβία. 

 

Οδηγός για δυνατότητες χρηματοδότησης ΜΜΕ και 

νεοφυών επιχειρήσεων στη Μολδαβία 

κυκλοφόρησε στις 16.11 σε διαδικτυακή εκδήλωση. 

Θα περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που 

ενδιαφέρουν επιχειρηματίες, (χρηματοδότηση 

εκκίνησης, πόρους υποστήριξης κλπ) 

 

"Ο οδηγός είναι ένα σημαντικό μέσο για 

επιχειρηματίες στη Δημοκρατία της Μολδαβίας. 

Λάβαμε υπόψη τα αιτήματα και τις απόψεις των 

επιχειρηματιών, έτσι ώστε οι πληροφορίες που 

παρουσιάζονται να είναι προσβάσιμες, σαφείς και 

αξιοποιήσιμες",  δήλωσε η Υφυπουργός Οικονομίας 

και Υποδομών κα Iuliana Dragalin. 

 

Ο οδηγός περιλαμβάνει πληροφορίες για όλους 

τους τύπους επιχειρηματικής υποστήριξης που 

διατίθενται στη Μολδαβία, από χρήσιμα στοιχεία 

για δυνατότητες πρόσβασης σε επιχορηγήσεις έως 

συμβουλευτικές υπηρεσίες, καθοδήγηση και 

επιχειρηματική κατάρτιση, και εκπονήθηκε 

κατόπιν αιτήματος του Οργανισμού Μικρών και 

Μεσαίων Επιχειρήσεων (ODIMM). Δημοσιεύθηκε 

στο πλαίσιο συγκεκριμένου προγράμματος για την 

στήριξη ΜΜΕ, που υλοποιήθηκε από την γερμανική 

Υπηρεσία Αναπτυξιακής Συνεργασίας (GIZ), με την 

οικονομική υποστήριξη του αρμόδιου γερμανικού 
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Υπουργείου και της Ελβετικής Υπηρεσίας 

Ανάπτυξης και Συνεργασίας. 

 

Οι ΜΜΕ αντιπροσωπεύουν το 98,6% όλων των 

επιχειρήσεων στη Μολδαβία και ο αριθμός των 

εργαζομένων σε αυτές υπερβαίνει το 60% του 

συνολικού εργατικού δυναμικού στη χώρα. 

 

4. Δημιουργία Κέντρου Διαμεσολάβησης στο 

Εμπορικό  και Βιομηχανικό Επιμελητήριο 

Μολδαβίας. 

 

Δημιουργήθηκε στα μέσα Νοεμβρίου Κέντρο 

Διαμεσολάβησης στο Εμπορικό και Βιομηχανικό 

Επιμελητήριο (CCI) της Μολδαβίας στο Κισινάου. Η 

δημιουργία του Κέντρου Διαμεσολάβησης 

υποστηρίζεται από τον Διεθνή Οργανισμό Διεθνούς 

Δικαίου Ανάπτυξης (IDLO), σε συνεργασία με την 

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και 

Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ) και με την οικονομική 

υποστήριξη του Οργανισμού Αναπτυξιακής 

Βοήθειας των Ηνωμένων Πολιτειών (USAID) . 

 

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Επιμελητηρίου, το 

κέντρο θα παρέχει υπηρεσίες διαμεσολάβησης 

υψηλής ποιότητας και κατάρτισης για 

μελλοντικούς μεσολαβητές και επαγγελματίες, 

συμβάλλοντας έτσι στην εξεύρεση μιας ταχύτερης, 

φθηνότερης και πιο φιλικής εναλλακτικής λύσης 

για την επίλυση των διαφορών.  

 

Το άνοιγμα του Κέντρου Διαμεσολάβησης αποτελεί 

μέρος του έργου «Μολδαβία: Εμπορική 

Διαμεσολάβηση και Διαιτησία (Φάση IV)», στόχος 

του οποίου είναι η βελτίωση του επενδυτικού 

περιβάλλοντος στη Μολδαβία μέσω της 

διευκόλυνσης της χρήσης της εμπορικής 

διαμεσολάβησης και της διαιτησίας σε εθνικό 

επίπεδο. 

 

5. Οδηγός Μολδαβικών οίνων 2020-2021. 

Παρουσιάστηκε στις 12.11 η τρίτη έκδοση του 

Μολδαβικού Οδηγού Οίνων με τίτλο Fine Wine 

Guide. Η δημοσίευση υπογράφεται από τον Andrei 

Cibotaru, συγγραφέα στο blog κρασιού 

www.finewine.md. 

 

Ο οδηγός περιγράφει τα 50 καλύτερα κρασιά από 

περισσότερα από 20 οινοποιεία της Μολδαβίας,  

περιέχει πληροφορίες για πέντε σημαντικά 

μολδβικά κτήματα, καθώς και ένα ξεχωριστό τμήμα 

αφιερωμένο στον τουρισμό του κρασιού στη 

Μολδαβία. Περιλαμβάνει ιστορίες πολλών 

«πρεσβευτών κρασιού» και πληροφορίες για τις 

ποικιλίες σταφυλιών από τη Μολδαβία και τους 

δρόμους κρασιού της χώρας, σύμφωνα με το 

finewine.md. 

 

Ο οδηγός δημοσιεύθηκε σε τρεις χιλιάδες αντίτυπα 

για διανομή σε οινοποιεία, εστιατόρια, ξενοδοχεία, 

τουριστικές εκδηλώσεις, διαγωνισμούς κρασιού και 

πρωτοβουλίες για την προώθηση του κρασιού της 

Μολδαβίας. Η ηλεκτρονική έκδοση θα δημοσιευθεί 

σε μεταγενέστερο χρόνο στον ιστότοπο 

www.finewine.md. 

 

Ο Οδηγός Fine Wine εκτυπώθηκε με την 

υποστήριξη του Εθνικού Γραφείου Αμπέλου και 

Οίνου και του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητας 

της Μολδαβίας, το οποίο χρηματοδοτείται από τον 

Οργανισμό Διεθνούς Ανάπτυξης των ΗΠΑ (USAID) 

και την κυβέρνηση της Σουηδίας. 

 

 

Δ. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ  

1. Δεύτερο Business Forum Japan - Moldova. 

Περίπου 60 εταιρείες και εθνικά ιδρύματα 

επιχειρηματικής υποστήριξης από τη Μολδαβία και 

την Ιαπωνία συγκεντρώθηκαν σε μία διαδικτυακή 

συνάντηση στο δεύτερο Business Bridges Japan-

Moldova Forum, το οποίο πραγματοποιήθηκε με 

πρωτοβουλία του μολδαβικού Οργανισμού για την 

Ανάπτυξη του Τομέα Μικρών και Μεσαίων 

Επιχειρήσεων (ODIMM) και του ιαπωνικού 

Οργανισμού Εξωτερικού Εμπορίου (JETRO) στις 25-

27 Νοεμβρίου τ.έ. 

 

Κατά την έναρξη της εκδήλωσης, ο Μολδαβός 

πρωθυπουργός παρουσίασε στους Ιάπωνες 

επενδυτές τα πλεονεκτήματα της ανάπτυξης της 

πληροφορικής στη Μολδαβία και κάλεσε εταιρείες 

από την Ιαπωνία να διερευνήσουν αυτές τις 

ευκαιρίες. 

 



 

5 

 

«Συνδεδεμένη με τις ψηφιακές αγορές των 

πολιτειών από τη Δύση και την Ανατολή, με μια 

σύγχρονη υποδομή πληροφοριών, τεχνολογιών και 

επικοινωνιών (TIC), με εξειδικευμένο και 

πολύγλωσσο εργατικό δυναμικό, χαμηλό 

επιχειρηματικό κόστος, σταθερή νομοθεσία για το 

πάρκο πληροφορικής,  η Μολδαβία, μια μικρή, αλλά 

ψηφιακά προηγμένη χώρα, είναι το ιδανικό μέρος 

για την ανάπτυξη και την πιλοτική εφαρμογή νέων 

υπηρεσιών και προϊόντων πληροφορικής», δήλωσε 

ο Ion Chicu. 

 

Από την πλευρά του, ο Πρέσβης της Ιαπωνίας στη 

Μολδαβία Yoshihiro Katayama τόνισε τη σημασία 

των επαφών μεταξύ επιχειρηματιών και από τις 

δύο χώρες, για την ενίσχυση του όγκου των 

διμερών εμπορικών ανταλλαγών. 

 

Κατά τη διάρκεια των τριών ημερών του Συνεδρίου, 

πραγματοποιήθηκαν πάνω από 30 διμερείς 

ψηφιακές συναντήσεις μεταξύ εταιρειών από τη 

Μολδαβία και εκπροσώπων ιαπωνικών εταιρειών. 

 

 

2. Τροποποίηση Συμφωνίας Αποφυγής Διπλής 

Φορολογίας με τη Μάλτα . 

Τα μέλη της μολδαβικής κυβέρνησης, στη 

συνεδρίαση της 18.11.2020, αποφάσισαν να 

ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για την 

τροποποίηση της Σύμβασης μεταξύ των 

κυβερνήσεων της Μολδαβίας και της Μάλτας για 

την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την 

πρόληψη της φοροδιαφυγής, που υπογράφηκε στις 

10 Απριλίου 2014. 

 

Η σύμβαση στόχο έχει τη δημιουργία φορολογικών 

συστημάτων που θα συντονίζουν τις ενέργειες των 

συμβαλλομένων κρατών, προς το σκοπό της 

αποφυγής διπλής φορολογίας, και της εξάλειψης 

των φορολογικών διακρίσεων σε οποιαδήποτε 

μορφή, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση 

του μολδαβικού Υπουργείου Οικονομίας. 

 

Η πρωτοβουλία για την υπογραφή πρωτοκόλλου 

για την τροποποίηση της προαναφερθείσας 

Σύμβασης ανήκει στην πλευρά της Μάλτας. Ο 

κύριος στόχος του πρωτοκόλλου είναι να 

προσαρμόσει τις διατάξεις της Σύμβασης στις 

δράσεις 6 και 14 από τα πρότυπα BEPS. 

 

Επί του παρόντος, υπάρχει κυβερνητική απόφαση 

και για έναρξη διαπραγματεύσεων σχετικά με το 

πρωτόκολλο τροποποίησης της Σύμβασης μεταξύ 

της κυβέρνησης της Μολδαβίας και της κυβέρνησης 

του Λουξεμβούργου. Ταυτόχρονα, έχει εκδηλωθεί 

και από πλευράς της Ολλανδίας σχετικό 

ενδιαφέρον, σύμφωνα πάντα με το μολδαβικό 

Υπουργείο Οικονομικών. 

 

 

 

Disclaimer: 

 Σε περίπτωση αναδημοσίευσης, παρακαλείστε να 

αναφέρετε την πηγή. 

 


