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1 Οικονομία Μολδαβίας 

1.1 Οικονομία Μολδαβίας 

Η Μολδαβία είναι μια οικονομικά ασθενής χώρα με ένα από τα χαμηλότερα κατά 
κεφαλήν εισοδήματα στην Ευρώπη (4.512 $ το 2021). Την περίοδο 2016-2019 
κατέγραψε θετικό ρυθμό ανάπτυξης, οφειλόμενο κατά κύριο λόγο στην αύξηση της 
κατανάλωσης, έχοντας παράλληλα καταφέρει να βελτιώσει σημαντικούς 
μακροοικονομικούς της δείκτες (πληθωρισμό, χρέος γενικής κυβέρνησης). Η θετική 
αυτή πορεία, ωστόσο, ανακόπηκε κατά το 2020 από την εξάπλωση της πανδημικής 
κρίσης, οπότε και το ΑΕΠ συρρικνώθηκε κατά 8,9%. Το 2021 ήταν έτος ανάκαμψης, με 
το ρυθμό ανάπτυξης να αγγίζει το 1,7%, αγγίζοντας σε απόλυτους αριθμούς τα 12 δισ.$.  
Το εξωτερικό χρέος ανήλθε στο περίπου 69% του ΑΕΠ (προσωρινά στοιχεία), το 
έλλειμμα ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών εκτιμάται σε 6,7% του ΑΕΠ το 2021 και ο 
ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού το Δεκέμβριο του 2021 ήταν 5,1%.  
Στη χώρα υπάρχει μεγάλη διάσταση στο επίπεδο ζωής μεταξύ αστικών κέντρων και 
Περιφέρειας (σχεδόν τετραπλάσια ποσοστά φτώχειας παρατηρούνται στην 
Περιφέρεια). Μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού έχει μεταναστεύσει (υπολογίζεται ότι 
περίπου το 1/3 των νέων της χώρας διαβιούν στη Ρωσία και σε χώρες ΕΕ), ενώ η 
πανδημία, η ενεργειακή κρίση αλλά και η παρατεταμένη ξηρασία των τελευταίων ετών 
οδήγησαν σε απώλεια εισοδημάτων, θέσεων εργασίας και  υψηλά επίπεδα φτώχειας 
(10,8% το 2021, σύμφωνα με στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας). 
Όσον αφορά στις βραχυπρόθεσμες οικονομικές προοπτικές για το 2022,  ο πόλεμος 
στην Ουκρανία και η συνεπακόλουθη ενεργειακή κρίση, καθώς επίσης και τυχόν νέο 
κύμα πανδημίας αναμένεται να επηρεάσουν αρνητικά την πορεία της μολδαβικής 
οικονομίας. Η Παγκόσμια Τράπεζα κάνει λόγο για ύφεση, με το ρυθμό ανάπτυξης να 
τοποθετείται στο -0,4% το 2022, ενώ και η μολδαβική κυβέρνηση εκτιμά ότι ο ρυθμός 
ανάπτυξης δεν θα ξεπεράσει το 0,3%. Σημειώνεται περαιτέρω για το 2022, ότι υπάρχει 
ήδη σχεδόν τριπλασιασμός του βασικού επιτοκίου της Κεντρικής Τράπεζας που από 
4,5% το Δεκέμβριο του 2021 έχει εκτιναχθεί στο 13,50% τον Μάϊο του 2022. 
Περαιτέρω, σημαντικό είναι να σημειωθεί πως τα υψηλά επίπεδα διαφθοράς στη χώρα 
(Σύμφωνα με τη μελέτη του Οργανισμού Transparency International, η Μολδαβία 
κατατασσόταν στην 105η θέση ανάμεσα σε 180 χώρες) επηρεάζουν αρνητικά και το 
επενδυτικό κλίμα. Η καταπολέμηση της διαφθοράς, η καθιέρωση θεσμών χρηστής 
διοίκησης και η κατοχύρωση του κράτους δικαίου αποτελούν βασικές προϋποθέσεις 
για την περαιτέρω ανάπτυξη της χώρας και τη δημιουργία ευνοϊκού και σταθερού 
επενδυτικού περιβάλλοντος. 

1.1.1 Η δομή της οικονομίας 

Η διάρθρωση του ΑΕΠ της Μολδαβίας έχει ως εξής: Πρωτογενής τομέας: 16%, 
βιομηχανία: 21% και υπηρεσίες: 63%.  
Περαιτέρω, οι ως άνω τομείς αναλύονται ως εξής: 
Αγροτική Παραγωγή: Η Μολδαβία παράγει δημητριακά, ηλιοτρόπια, ζαχαρότευτλα, 
φρούτα και λαχανικά (πάνω από ένα εκατ. τόνους ετησίως). Στη Μολδαβία είναι 
εγκατεστημένες μικρές πτηνοτροφικές και κτηνοτροφικές μονάδες. Είναι μια χώρα, 
τέλος, που παράγει υψηλής ποιότητας κρασιά και διαθέτει τα μεγαλύτερα φυσικά, 
υπόγεια κελάρια στον κόσμο (με πιο γνωστή την υπόγεια στοά 120 χμ κάτω από τον 
οικισμό Milestii Mici που φιλοξενεί 2 εκατομμύρια μπουκάλια κρασί). Επιπλέον, η 
αγροτική παραγωγή της περιλαμβάνει σόγια, σιτάρι, φιστίκια, καπνά, φασόλια, 
δημητριακά και ζαχαρότευτλα. Στον πρωτογενή τομέα απασχολείται το 27% του 
συνολικού εργατικού δυναμικού της χώρας.  
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Σημειώνεται ότι το α’ τρίμηνο του 2021 η αγροτική παραγωγή σημείωσε αύξηση της 
τάξεως του24% έναντι του 2020, αλλά παράλληλα θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι κατά 
το 2020 επικράτησε ξηρασία με αποτέλεσμα να υπάρξει σημαντικότατη μείωση στην 
παραγωγή του 2020, 
Βιομηχανία: Η βιομηχανική παραγωγή της Μολδαβίας περιλαμβάνει μεταποίηση 
τροφίμων και ποτών, ενδυμάτων και δερμάτινων ειδών, παραγωγή προϊόντων καπνού, 
κατασκευή ανταλλακτικών αυτοκινήτων και παρασκευή μεταλλικών προϊόντων. 
Υπηρεσίες: Στον τομέα, τέλος, των υπηρεσιών συγκαταλέγονται το λιανεμπόριο, 
τομέας έρευνας και τεχνολογίας, ιατρικές υπηρεσίες. 

1.1.2 Βασικά οικονομικά μεγέθη 

Πίνακας 1: Βασικά οικονομικά μεγέθη Μολδαβίας 
 

 2018 2019 2020 2021 

Ονομαστικό ΑΕΠ  
(σε δισ. $) 

11,44 12,5 11,7 11,9 

Μεταβολή ΑΕΠ 3,9% 3,6% -7% 1,7 

Κατά κεφαλήν 
ΑΕΠ (σε $) 2.980 3.395 3.200 4.512 

Ανεργία 3,4% 3.7% 5,3% 3,5% 

Πληθωρισμός 3,1% 4,7% 3,8% 5,1% 

Ισοζύγιο Γενικής 
Κυβέρνησης (% 
ΑΕΠ) 

-0,81% -1,05% -5,1% -11,6% 

Χρέος Γενικής 
Κυβέρνησης (% 
ΑΕΠ) 

31% 29,2% 35,3% 68,9% 

Συναλλαγματική 
ισοτιμία 
EUR/MDL 

19.2741 18.9498 21.4927 20.0938 

Βασικό επιτόκιο  
(ημ/νία 
μεταβολής) 

6,5% 
(12.12.2018) 

5,5% 
(11.12.2019) 

2,65% 
(12.11.2020) 

4,50% 
(03.12.2021) 

Πηγές: Παγκόσμια Τράπεζα, Banca Nationala din Rep. Moldova  
 

1.1.3 Εξωτερικό εμπόριο 
 

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία της Εθνικής Υπηρεσίας Στατιστικών της 
Μολδαβίας (BNS), οι εξαγωγές της Μολδαβίας κατά το 2021 ανήλθαν σε 3,1 δισ. $, 
παρουσιάζοντας αξιόλογη αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο έτος κατά 27,5%. Εξ 
αυτών το 77,4% αντιπροσωπεύουν εξαγωγές εγχώριων προϊόντων, οι οποίες 
αυξήθηκαν κατά 28,9% σε σχέση με το 2020, ενώ το 22,7% αποτελούν επανεξαγωγές 
προϊόντων.  
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Οι εξαγωγές προς τις χώρες της ΕΕ αντιστοιχούν στο 61,1% των συνολικών 
εξαγωγών με την αξία τους για το 2021 να ανέρχεται σε 1,9 δισ. $, ενώ οι εξαγωγές 
προς χώρες ΚΑΚ ανήλθαν σε 466,2 εκατ. $, ήτοι 14,8% επί του συνόλου.  
Η κυριότερη χώρα πελάτης για τα μολδαβικά προϊόντα εξακολουθεί να είναι 
η Ρουμανία (26,5%), ενώ τις αμέσως επόμενες θέσεις καταλαμβάνουν η Τουρκία 
(10%), η Ρωσία (8,8%), η Γερμανία (7,8%), η Ιταλία(7,6%), η Ελβετία (3,8%), η 
Πολωνία (3,5%) και η Ουκρανία (2,9%). 
(Η Ελλάδα βρίσκεται στην 14η θέση με την αξία των εξαγωγών να 
διαμορφώνεται στα 44,5 εκατ. $ καταγράφοντας σημαντική αύξηση, κατά 65%, σε 
σχέση με το 2020).  
Τα κυριότερα 4 εξαγόμενα προϊόντα ανά κατηγορία, που καλύπτουν άνω του 70% των 
εξαγωγών είναι : 
1 Προϊόντα φυτικού βασιλείου (π.χ. Φρούτα, δημητριακά), 28% 
2 Μηχανές και συσκευές, ηλεκτρικό υλικό και τα μέρη τους, 18% 
3 Βιομηχανικά είδη διατροφής (συμπεριλαμβάνονται τα Ποτά), 13% 
4 Υφαντικές ύλες και τεχνουργήματα από αυτές, 11% 
Οι εισαγωγές της Μολδαβίας το 2021 ανήλθαν σε 7,2 δισ. $ σημειώνοντας αύξηση κατά 
32,5% σε σχέση με το 2020.  
Οι εισαγωγές από χώρες της ΕΕ αντιστοιχούν σε 43,9 %, με την αξία τους να 
ανέρχεται σε 3,149 δισ. $ (+27,5%)  ενώ το 26,5% των συνολικών εισαγωγών της χώρας 
προήρθαν από χώρες ΚΑΚ.  
Οι 10 κυριότερες προμηθεύτριες χώρες για την Μολδαβία είναι οι: Ρωσία -λόγω φ.α.-  
(14,7% των συνολικών εισαγωγών), Κίνα (11,7%), Ρουμανία (11,6%), Ουκρανία (9,3%), 
Γερμανία (7,6%), Τουρκία (7,6%), Ιταλία (6,2%), Πολωνία (3,6%), Γαλλία (2,4%), 
Λευκορωσία (2,0%), Ουγγαρία (1,7%), Τσεχία (1,6%), ΗΠΑ (1,5%), Ισπανία (1,4%) και 
Αυστρία (1,4%). 
Η Ελλάδα καταλαμβάνει την 24η θέση ως χώρα προέλευσης εισαγόμενων 
προϊόντων με την αξία των εισαγωγών κατά το 2021 να ανέρχεται σε 41,9 εκατ. $ ση-
μειώνοντας αξιόλογη αύξηση της τάξεως του 68% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.  
Ο πίνακας που ακολουθεί απεικονίζει τις συνολικές εισαγωγές και εξαγωγές, τόσο 
προϊόντων όσο και υπηρεσιών της Μολδαβίας (σε αξία) σε βάθος πενταετίας. 
 

Πίνακας 2: Εξωτερικό εμπόριο Μολδαβίας 
 

 Εκατ. Ευρώ 2017 2018 2019 2020 2021 
Εξαγωγές αγαθών 
(αξία) 

2.146,02 2.293,39 2.481,43 2.175,77 2.658,01 

Εισαγωγές αγαθών 
(αξία) 

4.275,49 4.881,44 5.215,89 4.741,44 6.066,43 

Εμπορικό ισοζύγιο 
(αξία) 

-2.129,47 -2.588,05 -2.734,46 -2.565,67 -3.408,42 

Εξαγωγές υπηρεσιών 
(αξία) 

1.150 1.353,4  1.407,6 1.119,1 1.298,4  
* 

Εισαγωγές 
υπηρεσιών (αξία) 

865 1.022,4 1.084  783,7 909,6* 

Ισοζύγιο υπηρεσιών 
(αξία) 

285 331 323,6 335,4 388,8* 

Πηγές:  Εθνική Υπηρεσία Στατιστικών, BNS, Buletin Statistic Trimestrial IV 2021, IMF) 
* εκτιμήσεις IMF 
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Πίνακας 3: Εξαγωγές αγαθών Μολδαβίας ανά τμήμα συνδυασμένης 
ονοματολογίας κατά το 2020 

 

Τμήμα συνδυασμένης ονοματολογίας 

2021 
 Αξία σε 

εκατ. 
Ευρώ 

Μεταβολή 
στην αξία 

2021/2020 

Βαρύτητα 
στο 

σύνολο 

Ι  Ζωντανά ζώα και προϊόντα του 
ζωικού βασιλείου 31,155 8,59% 1,17% 

ΙΙ  Προϊόντα του φυτικού βασιλείου 735,241 52,23% 27,66% 
ΙΙΙ  Λίπη και λάδια ζωικά ή φυτικά 102,369 16,97% 3,85% 
IV  Προϊόντα των βιομηχανιών 
ειδών διατροφής. Ποτά. Καπνά  345,036 7,70% 12,98% 

V  Προϊόντα ορυκτά 22,620 8,89% 0,85% 
VI  Προϊόντα των χημικών 
βιομηχανιών 95,049 42,90% 3,58% 

VII  Πλαστικές ύλες και 
τεχνουργήματα από αυτές 39,603 17,98% 1,49% 

VIII  Δέρματα, γουνοδέρματα και 
τεχνουργήματα. Είδη ταξιδιού και 
παρόμοια 

15,707 20,13% 0,59% 

IX  Ξυλεία και τεχνουργήματα από 
ξύλο 23,611 33,62% 0,89% 

X  Πολτοί από ξύλο ή από άλλες 
κυτταρινικές ινώδεις ύλες. Χαρτί και 
οι εφαρμογές του.  

17,887 44,28% 0,67% 

XI  Υφαντικές ύλες και 
τεχνουργήματα από αυτές 282,292 15,24% 10,62% 

XII  Υποδήματα. Καλύμματα 
κεφαλής. Ομπρέλες κ  συναφή 32,266 13,19%  

1,21% 
XIII  Τεχνουργήματα από πέτρες, 
γύψο, τσιμέντο κοκ. Προϊόντα 
κεραμευτικής. Γυαλί και 
τεχνουργήματα από γυαλί 

70,182 39,54% 2,64% 

XIV  Μαργαριτάρια, πολύτιμες 
πέτρες, πολύτιμα μέταλλα κοκ 1,172 36,38% 0,04% 

XV  Μέταλλα κοινά και 
τεχνουργήματα από τα μέταλλα αυτά 121,438 153,35% 4,57% 

XVI  Μηχανές και συσκευές, 
ηλεκτρικό υλικό και τα μέρη τους 484,605 10,15% 18,23% 

XVII  Υλικό μεταφορών 55,044 104,73% 2,07% 
XVIII  Όργανα και συσκευές 
οπτικής, φωτογραφίας, μέτρησης, 
ελέγχου, ιατροχειρουργικής  

26,208 3,16% 0,99% 

XX  Εμπορεύματα και προϊόντα 
διάφορα 156,527 14,23% 5,89% 

XXI  Αντικείμενα τέχνης 5,00 - 0,0% 
Πηγές:  Εθνική Υπηρεσία Στατιστικών, BNS, Buletin Statistic Trimestrial IV 2021 
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Εισαγωγές 
Οι εισαγωγές της Μολδαβίας το 2021 ανήλθαν σε 6,066 δισ. ευρώ σημειώνοντας 
αύξηση κατά 32,51% σε σχέση με το 2020. Η πλειοψηφία των εισαγόμενων προϊόντων 
διακινήθηκαν  οδικώς  (83,8%) ενώ οι σιδηροδρομικές μεταφορές κάλυψαν το 4,4%, οι 
αεροπορικές 2,5% και οι ακτοπλοϊκές 3,2%. Οι εισαγωγές από χώρες της ΕΕ 
αντιστοιχούν σε 43,9%, με την αξία τους να ανέρχεται σε 2,66 δισ. Ευρώ ενώ το 26,5% 
των συνολικών εισαγωγών της χώρας προήρθαν από χώρες ΚΑΚ. Οι 10 κυριότερες 
προμηθεύτριες χώρες για την Μολδαβία είναι οι: Ρωσία (14,7% των συνολικών 
εισαγωγών), Κίνα (11,7%), Ρουμανία (11,6%), Ουκρανία (9,3 %), Γερμανία και Τουρκία 
(7,6%), Ιταλία (6,2%), Πολωνία (3,6%), Γαλλία (2,4%), Λευκορωσία (2,0%), Τσεχία 
(1,6%), ΗΠΑ (1,5%), Ισπανία και Αυστρία (1,4%).  

Πίνακας 4: Εισαγωγές αγαθών Μολδαβίας ανά τμήμα συνδυασμένης 
ονοματολογίας κατά το 2021 

 

Τμήμα συνδυασμένης ονοματολογίας 

2021 
 Αξία 
εκατ. 
Ευρώ 

Μεταβολή 
στην αξία 

2021/2020 

Βαρύτητα 
στο 

σύνολο 

Ι  Ζωντανά ζώα και προϊόντα του 
ζωικού βασιλείου 190,609 30,85% 3,14% 

ΙΙ  Προϊόντα του φυτικού βασιλείου 254,935 5,60% 4,20% 
ΙΙΙ  Λίπη και λάδια ζωικά ή φυτικά 23,820 31,24% 0,39% 
IV  Προϊόντα των βιομηχανιών ειδών 
διατροφής. Ποτά. Καπνά  384,655 24,10% 6,34% 

V  Προϊόντα ορυκτά 926,761 78,67% 15,28% 
VI  Προϊόντα των χημικών 
βιομηχανιών 684,159 23,57% 11,28% 

VII  Πλαστικές ύλες και 
τεχνουργήματα από αυτές 386,014 29,22% 6,36% 

VIII  Δέρματα, γουνοδέρματα και 
τεχνουργήματα. Είδη ταξιδιού και 
παρόμοια 

59,446 17,89% 0,98% 

IX  Ξυλεία και τεχνουργήματα από 
ξύλο 146,428 32,62% 2,41% 

X  Πολτοί από ξύλο ή από άλλες 
κυτταρινικές ινώδεις ύλες. Χαρτί και 
οι εφαρμογές του.  

104,095 22,13% 1,72% 

XI  Υφαντικές ύλες και 
τεχνουργήματα από αυτές 419,966 30,01% 6,92% 

XII  Υποδήματα. Καλύμματα 
κεφαλής. Ομπρέλες κ  συναφή 48,632 31,17% 0,80% 

XIII  Τεχνουργήματα από πέτρες, 
γύψο, τσιμέντο κοκ. Προϊόντα 
κεραμευτικής. Γυαλί και 
τεχνουργήματα από γυαλί 

149,113 21,79% 2,46% 

XIV  Μαργαριτάρια, πολύτιμες 
πέτρες, πολύτιμα μέταλλα κοκ 21,019 137,01% 0,35% 

XV  Μέταλλα κοινά και 
τεχνουργήματα από τα μέταλλα αυτά 407,658 26,25% 6,72% 

XVI  Μηχανές και συσκευές, 
ηλεκτρικό υλικό και τα μέρη τους 1.116,450 25,85% 18,40% 
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XVII  Υλικό μεταφορών 438,604 34,90% 7,23% 
XVIII  Όργανα και συσκευές 
οπτικής, φωτογραφίας, μέτρησης, 
ελέγχου, ιατροχειρουργικής  

121,026 46,54% 2,00% 

XX  Εμπορεύματα και προϊόντα 
διάφορα 182,445 34,12% 3,01% 

XXI  Αντικείμενα τέχνης 0,599 - 0,01% 

Πηγές:  Εθνική Υπηρεσία Στατιστικών, BNS, Buletin Statistic Trimestrial IV 2021 
 
Επισημαίνουμε ότι η σημαντική διαφορά μεταξύ των εξαγωγών και εισαγωγών κατά το 
υπό εξέταση διάστημα οδήγησε σε σημαντικό έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο, 
ανερχόμενο σε 3,41 δισ. Ευρώ, καταγράφοντας αύξηση κατά 36,7% σε σχέση με το 
2020. 

1.2 Οικονομικές σχέσεις Μολδαβίας 
 
Η Δημοκρατία της Μολδαβίας είναι κράτος μέλος των Ηνωμένων Εθνών, 
του Συμβουλίου της Ευρώπης, του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), 
του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ), του 
Οργανισμού για τη Δημοκρατία και την Οικονομική Ανάπτυξη GUAM, της 
Κοινοπολιτείας Ανεξάρτητων Κρατών και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας 
του Ευξείνου Πόντου (ΟΣΕΠ). 
Η Μολδαβία έχει υπογράψει Συμφωνίες Ελευθέρου Εμπορίου με 43 χώρες (βλ. 
αναλυτικά 1.3.2). 

1.2.1 Σχέσεις Μολδαβίας με Ευρωπαϊκή Ένωση 
Την 1η Ιουλίου 2016 τέθηκε σε πλήρη ισχύ η συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Μολδαβίας, η 
οποία περιλαμβάνει σφαιρική και σε βάθος ζώνη ελεύθερων συναλλαγών. Η συμφωνία 
εφαρμοζόταν προσωρινά από την 1η Σεπτεμβρίου 20141. 

Στις 26 Φεβρουαρίου 2018 οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ αντάλλαξαν απόψεις για τη 
Μολδαβία. Στα συμπεράσματά του, το Συμβούλιο επαναβεβαίωσε την προσήλωσή του 
στην ενίσχυση της πολιτικής σύνδεσης και της οικονομικής ολοκλήρωσης ΕΕ-
Μολδαβίας με βάση τη συμφωνία σύνδεσης. Το Συμβούλιο τόνισε ότι είναι σημαντικό 
να συνεχιστεί η εφαρμογή της διαδικασίας των μεταρρυθμίσεων, η οποία άρχισε το 
2016, έχοντας συζητήσει και εγκρίνει συμπεράσματα για τη Μολδαβία στις 15 
Φεβρουαρίου 2016. Τα συμπεράσματα αυτά επικεντρώνονταν στις μεταρρυθμίσεις που 
έπρεπε να εφαρμόσει η Μολδαβία στο πλαίσιο της συμφωνίας σύνδεσης, προκειμένου 
να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των πολιτών. 

Στις 30 Σεπτεμβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε η πέμπτη σύνοδος του Συμβουλίου 
Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας. Το 
Συμβούλιο έκανε απολογισμό της προόδου που σημειώθηκε όσον αφορά την εφαρμογή 
της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Μολδαβίας από την προηγούμενη σύνοδο της 3 Μαΐου 
2018. 

                                                 

1 https://www.consilium.europa.eu/el/policies/eastern-partnership/moldova/ 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B1_%CE%88%CE%B8%CE%BD%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%BF_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%9F%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%95%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%B3%CE%B9%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%91%CF%83%CF%86%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CF%84%CE%B7_%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7
https://www.consilium.europa.eu/el/policies/eastern-partnership/moldova/
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Στη σύνοδο συζητήθηκε η πολιτική σύνδεση, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας 
και της σύγκλισης στον τομέα της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής 
ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ). 

Επανεξετάστηκε επίσης η συνεργασία στους τομείς της δικαιοσύνης, της ελευθερίας 
και της ασφάλειας. Πρόκειται συγκεκριμένα για τη μεταρρύθμιση του δικαστικού 
τομέα, το καθεστώς απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης καθώς και την 
καταπολέμηση της διαφθοράς και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες. 

Επιπλέον, το Συμβούλιο Σύνδεσης ασχολήθηκε με την πρόοδο που έχει σημειωθεί στο 
πλαίσιο της σφαιρικής και σε βάθος ζώνης ελεύθερων συναλλαγών. Επικεντρώθηκε 
επίσης στην οικονομική και τομεακή συνεργασία, μεταξύ άλλων στον τομέα της 
ενέργειας. 

Η ελευθέρωση του καθεστώτος των θεωρήσεων τέθηκε σε ισχύ στις 28 Απριλίου 2014. 
Το καθεστώς απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης που ισχύει για τη Μολδαβία 
έχει διευκολύνει τα ταξίδια, τις επιχειρηματικές δραστηριότητες και τις διαπροσωπικές 
επαφές. Συνιστά παράδειγμα προόδου όσον αφορά τη βελτίωση της κινητικότητας με 
τους εταίρους στο πλαίσιο της ΑΕΣ. 

(Βλ. σχετικά κείμενα στους ακόλουθους συνδέσμους: 
http://eeas.europa.eu/archives/docs/moldova/pdf/eu-md_aa-dcfta_en.pdf 

https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2016/02/15/fac-moldova-
conclusions/ 

https://www.consilium.europa.eu/el/meetings/international-ministerial-
meetings/2019/09/30/ 

https://www.consilium.europa.eu/el/meetings/international-ministerial-
meetings/2019/09/30/ 

https://www.consilium.europa.eu/el/policies/eastern-partnership/moldova/# 

 

1.2.2 Συμμετοχή σε περιφερειακές οικονομικές / τελωνειακές Ενώσεις 
 
Περαιτέρω, έχει υπογράψει Συμφωνίες Ελευθέρου Εμπορίου με τις χώρες KAK 
(Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Τατζικιστάν, Ουζμπεκιστάν), με την Τουρκία, την Αλβανία, τη 
Βόρεια Μακεδονία, τη Σερβία, το Μαυροβούνιο, τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, και τις 
χώρες του Οργανισμού GUAM για τη Δημοκρατία και την Οικονομική Ανάπτυξη 
(Γεωργία, Ουκρανία, Αζερμπαϊτζάν). Έχει επίσης υπογράψει σχετική συμφωνία και με 
το Κόσοβο. 
 
 
 
 

http://eeas.europa.eu/archives/docs/moldova/pdf/eu-md_aa-dcfta_en.pdf
https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2016/02/15/fac-moldova-conclusions/
https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2016/02/15/fac-moldova-conclusions/
https://www.consilium.europa.eu/el/meetings/international-ministerial-meetings/2019/09/30/
https://www.consilium.europa.eu/el/meetings/international-ministerial-meetings/2019/09/30/
https://www.consilium.europa.eu/el/meetings/international-ministerial-meetings/2019/09/30/
https://www.consilium.europa.eu/el/meetings/international-ministerial-meetings/2019/09/30/
https://www.consilium.europa.eu/el/policies/eastern-partnership/moldova/
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2 Οικονομικές σχέσεις Ελλάδας – Μολδαβίας 

2.1 Διμερές εμπόριο αγαθών 

Όπως προκύπτει από τα παρακάτω στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ., το διμερές εμπόριο με την 
Μολδαβία, παρουσιάζει το εξής κύριο χαρακτηριστικό, ότι βασίζεται κυρίως στο 
εμπόριο αγροτικών προϊόντων, όπου από ελληνικής πλευράς εξάγονται φρούτα και 
λαχανικά και από μολδαβικής πλευράς εξάγονται δημητριακά, με το πλεόνασμα του 
διμερούς εμπορικού ισοζυγίου να είναι διαχρονικά πλεονασματικό υπέρ της 
Μολδαβίας. Αναλυτικότερα:  
 

Πίνακας 5: Εμπορικό ισοζύγιο Ελλάδας - Μολδαβίας κατά την τελευταία 
πενταετία  

 
Αξία σε εκατ. 

Ευρώ 
2017 2018 2019 2020 2021 

Εξαγωγές 
αγαθών 

35,1 16,5 12,2 12,9 14,4 

Εισαγωγές 
αγαθών 

46,1 41,3 44,5 31,2 43,3 

Εμπορικό 
ισοζύγιο 

-11,0 -24,8 -32,3 -18,3 -28,9 

Πηγές: ΕΛΣΤΑΤ, Εισαγωγές Εξαγωγές κατά χώρα εταίρο  
 

Πίνακας 6: Οι 5 κυριότερες κατηγορίες προϊόντων που εξάγονται από την 
Ελλάδα προς την Μολδαβία   

 

Α/Α CN4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
2020 
ΑΞΙΑ 

(ευρώ) 

2021 
ΑΞΙΑ 

(ευρώ) 
Αύξηση    
% 

1 0810' Φράουλες, ακτινίδια, σμέουρα, βατόμουρα, 
φραγκοστάφυλα  1,299,157 1,925,030 48.2 

2 2005' Λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα χωρίς 
ξίδι, μη κατεψυγμένα  1,305,162 1,636,654 25.4 

3 0805' Εσπεριδοειδή, νωπά ή ξερά 1,512,040 1,491,382 -1.4 

4 2710' Λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά  713,427 1,053,778 47.7 

5 8428' Μηχανές και συσκευές για την ανύψωση, τη 
φόρτωση, την εκφόρτωση ή τη μετακίνηση,  138,129 994,647 620.1 

Πηγές: ΕΛΣΤΑΤ, Εισαγωγές Εξαγωγές κατά χώρα εταίρο  
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Πίνακας 7: Οι 5 κυριότερες κατηγορίες προϊόντων που εισάγονται από την 
Μολδαβία   

 

Α/Α CN4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
2020 
ΑΞΙΑ 

(ευρώ) 

2021 
ΑΞΙΑ 

(ευρώ) 
Αύξηση  
% 

1 1001' Σιτάρι και σιμιγδάλι 7,219,085 22,248,309 208.2 

2 1005' Καλαμπόκι 10,844,693 8,779,274 -19.0 

3 7010' 
Φιάλες, νταμιτζάνες, φιαλίδια, κανάτες, βάζα, 
σωληνοειδείς φιάλες, φύσιγγες και άλλα δοχεία 
από γυαλί,   

3,564,799 6,198,870 73.9 

4 2207' Αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη, με κατ' 
όγκο αλκοολικό τίτλο >= 80% vol.  5,844,878 3,881,528 -33.6 

5 1003' Κριθάρι 1,085,843 1,050,879 -3.2 

Πηγές: ΕΛΣΤΑΤ, Εισαγωγές Εξαγωγές κατά χώρα εταίρο  
 

2.2 Άμεσες επενδύσεις της Ελλάδας στη Μολδαβία. 

Άξιες αναφοράς ελληνικές επενδύσεις στην Μολδαβία δεν υπάρχουν, ενώ από τις μέχρι 
στιγμής πληροφορίες μας, περί τις 10 εταιρίες ελληνικών συμφερόντων 
δραστηριοποιούνται στη Μολδαβία (ως κυριότερες αναφέρεται η Coca Cola Hellenic 
Bottling Moldova και η Black Sea Suppliers), η πλειοψηφία των οποίων, 
δραστηριοποιούνται στη χώρα μέσω της παρουσίας τους στη Ρουμανία και 
παράλληλων επισκέψεών τους στη μολδαβική αγορά (π.χ. Intralot, εταιρείες 
Συμβούλων Επιχειρήσεων, Diamedix, ιατρικός εξοπλισμός), ενώ υπάρχουν 
καταγεγραμμένες και Επιχειρήσεις εισαγωγής τροφίμων, δύο ελληνικά εστιατόρια και 
αντιπροσωπεία ενδυμάτων.  
 

2.3 Θεσμικό πλαίσιο οικονομικής συνεργασίας Ελλάδας – Μολδαβίας 
 
Παρατίθενται οι σημαντικότερες συμφωνίες οικονομικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας 
και Μολδαβίας: 
 

1. Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας της Μολδαβίας για την 
αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος 
και περιουσίας. 
ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3357 ΦΕΚ Α΄ 153/23.06.2005 
 

2. Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της 
Κυβέρνησης της Μολδαβίας για την προώθηση και αμοιβαία προστασία των 
επενδύσεων. Παρατείνεται ανά 10ετείς περιόδους. 
ΝΟΜΟΣ ΥΠ` ΑΡΙΘ. 2660 ΦΕΚ Α` 269/1.12.1998 
 

3. Κύρωση Συμφωνίας Διεθνών Οδικών Μεταφορών μεταξύ της Κυβερνήσεως της 
Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας της Μολδαβίας  
ΝΟΜΟΣ ΥΠ`ΑΡΙΘ.2357 ΦΕΚ Α 235/14.11.1995 
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4.  Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της 
Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Μολδαβίας για την οικονομική, τεχνολογική και 
επιστημονική συνεργασία. 
ΝΟΜΟΣ ΥΠ` ΑΡΙΘ. 2692 ΦΕΚ Α` 49/15.3.1999 
 

5. Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ του Υπουργού Γεωργίας της Ελληνικής Δημοκρατίας 
και του Υπουργείου Γεωργίας και Μεταποίησης της Δημοκρατίας της Μολδαβίας για 
οικονομική, επιστημονική και τεχνική συνεργασία στον τομέα της γεωργίας 
και των τροφίμων. 
Παρατείνεται αυτόματα για 5ετή περίοδο 
ΝΟΜΟΣ ΥΠ` ΑΡΙΘ.2866 ΦΕΚ Α` 272/19.12.2000 
 

6. Κύρωση της Συμφωνίας αεροπορικών μεταφορών μεταξύ της Κυβέρνησης της 
Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Μολδαβίας. 
ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3306/2005 
 

7. Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της 
Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Μολδαβίας για συνεργασία στον τομέα της 
κτηνιατρικής. Παρατείνεται αυτόματα για 5ετή περίοδο  
ΝΟΜΟΣ ΥΠ` ΑΡΙΘ. 2849  ΦΕΚ Α`238/31.10.2000 
 

8. Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της 
Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Μολδαβίας για συνεργασία στον τομέα του 
Τουρισμού. 
ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 3716   ΦΕΚ Α΄ 238/26.11.2008 
 

9. Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της 
Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Μολδαβίας για την αμοιβαία συνδρομή μεταξύ 
των Τελωνειακών τους Διοικήσεων.  
ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3680   ΦΕΚ Α 143/16.7.2008 
 
10. Κύρωση του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής 
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Μολδαβίας στους τομείς της 
κοινωνικής ασφάλισης, κοινωνικής προστασίας και αγοράς εργασίας. 
ΝΟΜΟΣ ΥΠ.ΑΡΙΘ. 3309/2005  
 
 

3 Τομέας ενέργειας  
 
Η Μολδαβία αποτελεί μια χώρα που εισάγει το σύνολο της ποσότητας φυσικού αερίου 
που καταναλώνει, με την εξάρτηση της από την ρωσική επιχείρηση Gazprom να αγγίζει 
το 100%. Παράλληλα, η ενεργειακή ασφάλεια στην χώρα βρίσκεται σε πολύ χαμηλό 
επίπεδο καθόσον δεν διαθέτει αποθέματα φυσικού αερίου, ενώ δεν διαθέτει και 
υποδομές για την αποθήκευση του.  
 
Αποτέλεσμα αυτών είναι, ότι υπάρχει συνεχές πρόβλημα με την Gazprom π.χ. κρίση 
παροχής φ.α. Σεπτεμβρίου 2021 (περιγράφεται αναλυτικότερα κάτωθι), ενώ εκκρεμεί 
η διευθέτηση των εκκρεμών χρεών προς την Gazprom (τα οποία σύμφωνα με την 
Gazprom ανέρχονται σε περίπου 700 εκ.Ευρώ). 
 

https://www.kodiko.gr/nomothesia/document/164314
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Ο ανεφοδιασμός σε φυσικό αέριο βασίστηκε σε σύμβαση του 2007 με την Gazprom, 
σύμβαση η οποία αν και ανανεώθηκε αρκετές φορές, έληξε στο τέλος Σεπτεμβρίου 
2021, με την χώρα να υπογράφει μεταβατική συμφωνία, στο πλαίσιο της οποίας 
προβλέπεται η τροφοδοσία με 54 εκ. κ.μ. αντί για 90 εκατ. κ.μ. που απαιτούνται για 
τον Οκτώβριο και με αύξηση της τιμής από 550$ (Σεπτέμβριος 2021) σε 790 $ ανά 
1000 κ. μ. (να σημειωθεί ότι η μέση τιμή που κατέβαλε η χώρα για το 2020 ανήλθε σε 
μόλις 200 $ ανά 1000 κ.μ.) με αποτέλεσμα οι Αρχές της χώρας να κάνουν έκκληση 
προς τους πολίτες, να ελαχιστοποιήσουν την κατανάλωση φυσικού αερίου κατά την 
περίοδο της υφιστάμενης κρίσης.  
 
Από την άλλη πλευρά, η Μολδαβία σε μια ύστατη προσπάθεια να ενισχύσει την 
ενεργειακή της ασφάλεια, επιθυμεί την διεξαγωγή διαπραγματεύσεων με την 
Ουκρανία και την Ρουμανία προκειμένου να καλύψει ένα μέρος από τις ανάγκες της σε 
φυσικό αέριο.  
 
Σε αυτό το πλαίσιο αναφοράς, η υλοποίηση του αγωγού φυσικού αερίου Iasi-Ungheni-
Chisinau που περαιώθηκε πριν λίγους μήνες (επί του παρόντος ο αγωγός τελεί υπό 
δοκιμαστική λειτουργία και έχουν διακινηθεί αμελητέες ποσότητες) και με την 
χρηματοδοτική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, αγωγός ο οποίος 
συνδέει τη Ρουμανία με τη Μολδαβία και εκτιμάται ότι μπορεί να παρέχει 0,5 δις. κ.μ. 
ανά έτος, πιθανόν να αποτελέσει ένα διαπραγματευτικό εργαλείο για την επίτευξη μίας 
επικείμενης μακροχρόνιας συμφωνίας με την Gazprom (σ.σ. η Μολδαβία αν και είναι 
μια μικρή χώρα με χαμηλό κατά κεφαλήν ΑΕΠ, αποτελεί μια σημαντική αγορά για την 
Gazprom καθόσον τα 3,05 δις κ.μ. που κατανάλωσε το 2020 αντιστοιχούν στις 
πωλήσεις της εταιρείας συνολικά στο Βέλγιο και στην Ελλάδα). 
 
 
 

4 Συμπεράσματα – προτάσεις 

4.1 Προοπτική ανάπτυξης διμερούς εμπορίου αγαθών και υπηρεσιών 
 
Η Μολδαβία είναι μικρή χώρα, περιορισμένων οικονομικά δυνατοτήτων. Αν και τα  
τελευταία έτη παρουσιάσθηκε πρόοδος στην καταπολέμηση της φτώχειας και της 
διαφθοράς, σημειώνοντας θετικό ρυθμό ανάπτυξης την τελευταία τετραετία και 
προσελκύοντας μάλιστα αρκετές ξένες επενδύσεις, τα αποτελέσματα της πανδημίας, 
συνετέλεσαν σε αρνητικά αποτελέσματα τόσο γενικότερα για την οικονομία (μείωση 
ΑΕΠ κατά 7%) όσο και ειδικότερα για την δραστηριοποίηση των επιχειρήσεων (μείωση 
κατανάλωσης νοικοκυριών επίσης κατά 7%).  
 

4.2 Προοπτική προσέλκυσης επενδύσεων 

Δεδομένων των περιορισμένων επιχειρηματικών δυνατοτήτων της Μολδαβίας δεν 
θεωρούμε πως υπάρχουν σημαντικές προοπτικές προσέλκυσης επενδύσεων προς τη 
χώρα μας. 
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4.3 Χρήσιμες διευθύνσεις 
 

1. Ελληνικές Αρχές 

Ελληνική Πρεσβεία       Τηλ:  +4 021 209 41 70 – 4           gremb.buc@mfa.gr 
Εμπορικό Τμήμα  Τηλ: + 4 021 210 07 48      ecocom-bucharest@mfa.gr 
Προξενείο          Τηλ: + 4 021 209 41 90-2  grgencon.buc@mfa.gr 
 

  3. Μολδαβικές Αρχές - Υπουργεία 

 

 
Ιστότοπος Τηλ.  Email 

Κυβέρνηση www.gov.md +373 (0) 22 250 
101 petitii@gov.md 

Υπουργείο 
Οικονομίας 
και Υποδομών  

http://mec.gov.md +373 (0) 22 250 
694 

secretariat@mei.gov.m
d 

Υπουργείο 
Υγείας, 
Εργασίας και 
Κοινωνικής 
Προστασίας  

https://msmps.gov.md +373 (0) 22 268 
885 

secretariat@msmps.go
v.md 

Υπουργείο 
Γεωργίας 

http://www.madrm.gov.md
/ 

+373 (0) 22 204 
579 

madrm@madrm.gov.m
d 

Υπουργείο 
Οικονομικών  http://mf.gov.md/ro +373 (0) 22 262 

523 cancelaria@mf.gov.md 

Υπουργείο 
Εξωτερικών 
και 
Ευρωπαϊκής 
Ολοκλήρωσης 

http://mf.gov.md/ro +373 (0) 22 788 
722 

callcenter@mfa.gov.md 

secdep@mfa.gov.md 

Υπηρεσία 
Ασφάλειας 
Τροφίμων  

http://www.ansa.gov.md/ +373 (0) 22 
264640 info@ansa.gov.md 

Εθνική 
Στατιστική 
Υπηρεσία 

https://statistica.gov.md/ +373 (0) 22 403 
000 

moldstat@statistica.go
v.md 

Εθνικό 
Ίδρυμα 
Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων 

http://cnas.md/index.php?l
=ro 

+373 (0) 22 257 
825 Info@cnas.gov.md 

 

 

 

4. Εμπορικά & Βιομηχανικά Επιμελητήρια 

 
Chamber of Commerce & Industry of the Republic of Moldova 
Bd. Stefan cel Mare nr. 151, Chișinău 
Tel: +373 22 22 15 52, Fax: +373 22 23 44 25  
Website: https://chamber.md/ e-mail: camera@chamber.md 

mailto:gremb.buc@mfa.gr
mailto:ecocom-bucharest@mfa.gr
mailto:grgencon.buc@mfa.gr
http://www.gov.md/
mailto:petitii@gov.md
http://mec.gov.md/
mailto:secretariat@mei.gov.md
mailto:secretariat@mei.gov.md
https://msmps.gov.md/
mailto:secretariat@msmps.gov.md
mailto:secretariat@msmps.gov.md
http://www.madrm.gov.md/
http://www.madrm.gov.md/
mailto:madrm@madrm.gov.md
mailto:madrm@madrm.gov.md
http://mf.gov.md/ro
mailto:cancelaria@mf.gov.md
http://mf.gov.md/ro
mailto:callcenter@mfa.gov.md
mailto:secdep@mfa.gov.md
http://www.ansa.gov.md/
mailto:info@ansa.gov.md
https://statistica.gov.md/
mailto:moldstat@statistica.gov.md
mailto:moldstat@statistica.gov.md
http://cnas.md/index.php?l=ro
http://cnas.md/index.php?l=ro
mailto:Info@cnas.gov.md
https://chamber.md/
mailto:camera@chamber.md
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Κατάλογος μελών: https://chamber.md/membrii-cci/ 
Κατάλογος διμερών επιμελητηρίων: https://chamber.md/en/bilateral-chambers-of-
commerce-and-industry/ 
 

5. Τράπεζες 

 

NATIONAL BANK OF MOLDOVA 
Address: Bd. Grigore Vieru nr.1, Chișinău 

Phone: +373 22 822 606-608 
E-mail:   official@bnm.md; secretariat@bnm.md  website:  http://bnm.md/ 
 

Moldovan Banks Association  

Str. Tighina 49/3, of.44, Chișinău 

Tel: +373 22 888 294-5  Fax +373 22 888 063  

E-mail: info@abm.md  Web www.abm.md 

     

6. Διοργανωτές Εκθέσεων 
 

MOLDEXPO 

Τηλ.: +373 22 810 462, Φαξ: +373 22 747 420  

E-mail: info@moldexpo.md Website: http://moldexpo.md/ 

Κατάλογος εκθέσεων: http://moldexpo.md/exhibitions/ 

 

7. Ξενοδοχεία 
 

ΑΡΧΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΟΛΔΑΒΙΑΣ (έχει συγχωνευτεί με την Αρχή Επενδύσεων “Invest 
Moldova” ) 

TOURISM AGENCY OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA 

AGENTIATURISMULUIAREPUBLICIIMOLDOVA 

Website: http://turism.gov.md/ 

Πλήρης κατάλογος τουριστικών καταλλυμμάτων υπάρχει διαθέσιμος στην ακόλουθη 
ιστοσελίδα: http://turism.gov.md/index.php?pag=hotel&l= 

Κατάλογος τουριστικών γραφείων : http://turism.gov.md/index.php?pag=agentii&l= 

 

8. Διπλωματικές Αποστολές 

 

Αναλυτικά τα στοιχεία επικοινωνίας των διπλωματικών Αρχών στη Μολδαβία υπάρχουν διαθέσιμα 
στον κάτωθι ιστότοπο του Υπουργείου Εξωτερικών:  

https://www.mfa.gov.md/en/advanced-page-type/misiuni-ale-republicii-moldova-strainatate
  

 

https://chamber.md/membrii-cci/
https://chamber.md/en/bilateral-chambers-of-commerce-and-industry/
https://chamber.md/en/bilateral-chambers-of-commerce-and-industry/
mailto:official@bnm.md
mailto:secretariat@bnm.md
http://bnm.md/
mailto:info@abm.md
http://www.abm.md/
mailto:info@moldexpo.md
http://moldexpo.md/
http://moldexpo.md/exhibitions/
http://turism.gov.md/
http://turism.gov.md/index.php?pag=hotel&l=
http://turism.gov.md/index.php?pag=agentii&l=
https://www.mfa.gov.md/en/advanced-page-type/misiuni-ale-republicii-moldova-strainatate
https://www.mfa.gov.md/en/advanced-page-type/misiuni-ale-republicii-moldova-strainatate
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9. Χρήσιμες δημόσιες υπηρεσίες για εισαγωγείς και διανομείς στη Μολδαβία 

 
ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
PUBLIC SERVICES AGENCY  
AGENTIA SERVICII PUBLICE  
Phone: +373 22 25 70 70  
E-mail: anticamera@asp.gov.md; asp@asp.gov.md  
Web: http://www.asp.gov.md/ 
 
ΠΥΛΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΥΝ ΟΙ ΜΟΛΔΑΒΙΚΕΣ 
ΑΡΧΕΣ 
ONE-STOP SHOP FOR MANAGING GOVERNMENT PERMITS IN MOLDOVA   
GHISEUL UNIC PENTRU GESTIONAREA ACTELOR PERMISIVE EMISE DE 
INSTITUTIILE PUBLICE DIN REPUBLICA MOLDOVA 
https://actpermisiv.gov.md/#/home 
 
ΤΕΛΩΝΕΙΑ 
CUSTOMS MOLDOVA 
SERVICIUL VAMAL 
Phone: +373 22 78 88 88   Fax: +373 22 27 30 61   
E-mail: customs@customs.gov.mdvama@customs.gov.md  
Web: https://customs.gov.md/ 
 
ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ& ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 
AGENCY FOR CONSUMER PROTECTION AND MARKET SURVEILLANCE 
AGENTIA PENTRU PROTECTIA CONSUMATORULUI SI SUPRAVEGHEREA 
PIETEI  
Address: Str. Vasile Alecsandri nr.78, Chisinau 
Phone: +373 22 501 980  
E-mail: consumator@apcsp.gov.md Web: http://consumator.gov.md/ 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣΣΤΗΜΟΛΔΑΒΙΑ 
COMPETITION COUNCIL OF ROMANIA 
CONSILIUL CONCURENTEI  
Address: Bul. Stefan cel Mare si Sfint, nr. 73/1, Chisinau 
Phone: +373 22 27 45 65, 27 34 43 
Fax: +373 22 27 37 43 
E-mail: office@competition.md 
Web: www.competition.md 
 
 

10. ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΗ 
ΜΟΛΔΑΒΙΑ 

 
ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ) 
PUBLIC SERVICES AGENCY (LEGAL ENTITIES)  
AGENTIA SERVICII PUBLICE (PERSOANE JURIDICE) 
Phone: +373 22 25 70 70  
E-mail: anticamera@asp.gov.md; asp@asp.gov.md  
Web: http://www.asp.gov.md/ro/persoane-juridice 
Εγγραφή επιχειρήσεων :  
 
ΚΡΑΤΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
STATE TAX SERVICE 
SERVICIUL FISCAL DE STAT 
Address: str. Constantin Tănase nr.9. Chișinău 

mailto:anticamera@asp.gov.md
mailto:asp@asp.gov.md
http://www.asp.gov.md/
https://actpermisiv.gov.md/#/home
mailto:customs@customs.gov.md
mailto:customs@customs.gov.md
mailto:customs@customs.gov.md
https://customs.gov.md/
mailto:consumator@apcsp.gov.md
http://consumator.gov.md/
mailto:office@competition.md
https://competition.md/index.php
mailto:anticamera@asp.gov.md
mailto:asp@asp.gov.md
http://www.asp.gov.md/ro/persoane-juridice
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Tel.: +373 22 82 33 53 Fax: +373 22 82 33 54 
E-mail:  mail@sfs.md Website: https://www.sfs.md/ 
Ηλεκτρονικές φορολογικές υπηρεσίες: https://servicii.fisc.md/ 
 
OTHER SERVICES USEFUL FOR BUSINESSES 

Υπουργείο Οικονομίας και 
Υποδομών Ministry of 
Economy & Infrastructure 

http://mec.gov.md +373 (0) 22 
250 694 secretariat@mei.gov.md 

Υπουργείο Οικονομικών  
Ministry of Finance http://mf.gov.md/ro +373 (0) 22 

262 523 cancelaria@mf.gov.md 

 
Association of Professional Accountants and Auditors of the Republic of Moldova (ACAP RM), 
E-mail: info@acap.md Website: https://www.acap.md/ 
 

11. ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗ ΜΟΛΔΑΒΙΑ 

INVEST MOLDOVA 
http://invest.gov.md/ro 
office@invest.gov.md 
+373 (0) 22 273 654 
 
INVEST GAGAUZIA 
www.investgagauzia.gov.md  
info@investgagauzia.gov.md  
+373 69 88 00 69 
 
 

12. ΤΥΠΟΣ 

 

Radio Chisinau    https://radiochisinau.md/ 

Agora Moldova    https://agora.md/ 

Radio Europa Libera Moldova  https://moldova.europalibera.org/  

News Agency Infotag    http://www.infotag.md/ 

Stiri Moldova     https://stiri.md/ 

Cotidianul Moldova    https://cotidianul.md/ 

Newsmaker     https://newsmaker.md/ 

 

mailto:mail@sfs.md
https://www.sfs.md/
https://servicii.fisc.md/
http://mec.gov.md/
mailto:secretariat@mei.gov.md
http://mf.gov.md/ro
mailto:cancelaria@mf.gov.md
mailto:info@acap.md
https://www.acap.md/
http://invest.gov.md/ro
mailto:office@invest.gov.md
http://www.investgagauzia.gov.md/
mailto:info@investgagauzia.gov.md
https://radiochisinau.md/
https://agora.md/
https://moldova.europalibera.org/
http://www.infotag.md/
https://stiri.md/
https://cotidianul.md/
https://newsmaker.md/
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