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Α. ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΜΟΛΔΑΒΙΑΣ 

     Σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής 

Υπηρεσίας Μολδαβίας, ο όγκος του διμερούς 

εμπορίου Ελλάδας – Μολδαβίας το 2020 ανήλθε σε 

περίπου 53 εκ.$, εκ των οποίων 27,04 εκ.$, ήταν οι 

μολδαβικές εξαγωγές προς τη χώρα μας (ποσοστό 

1,09% των συνολικών μολδαβικών εξαγωγών) και 

25,058 εκ.$ ήταν οι ελληνικές εξαγωγές προς τη 

Μολδαβία (ποσοστό 0,14% των συνολικών 

εισαγωγών της Μολδαβίας), αυξημένες κατά 

13,6% σε σχέση με το 2019. 

 

Β. ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 

1.Εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 

Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης για την 

πορεία της μολδαβικής οικονομίας κατά τη 

διάρκεια της πανδημικής κρίσης. 

        Η υγειονομική κρίση είχε σημαντικό αρνητικό 

αντίκτυπο στην ήδη επιβραδυνόμενη οικονομία 

της Μολδαβίας, όπως επισημαίνεται σε Έκθεση 

της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και 

Ανάπτυξης, τα βασικότερα σημεία της οποίας 

συνοψίζονται στα εξής: Ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ 

επιβραδύνθηκε σε 0,9% σε ετήσια βάση το πρώτο 

τρίμηνο του 2020, λόγω της πτώσης των 

εξαγωγών και της ιδιωτικής κατανάλωσης, αν και 

οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία 

παρέμειναν έντονες λόγω της σημαντικής 

κατασκευαστικής δραστηριότητας. Κατά το 

δεύτερο τρίμηνο, η παραγωγή μειώθηκε κατά 14% 

σε ετήσια βάση, καθώς όλοι οι τομείς της 

οικονομίας σημείωσαν μεγάλη πτώση. Η διακοπή 

των παγκόσμιων αλυσίδων εφοδιασμού στις 

πρώτες μέρες της πανδημίας έπληξε τις εξαγωγές 

εξαρτημάτων αυτοκινήτων. Τα μέτρα περιορισμού 

είχαν ως αποτέλεσμα την αναστολή των 

δραστηριοτήτων πολλών επιχειρήσεων παροχής 

υπηρεσιών, ενώ η πτώση των εμβασμάτων τον 

Μάρτιο και τον Απρίλιο έπληξε τα διαθέσιμα 

εισοδήματα των νοικοκυριών και τη ζήτηση των 

καταναλωτών.  

Από τον Μάιο, τα εμβάσματα ανακάμπτουν έντονα 

και άλλοι βραχυπρόθεσμοι δείκτες δείχνουν 

σταδιακή επανάκαμψη της εγχώριας οικονομικής 

δραστηριότητας και των εξαγωγών, αν και 

παραμένουν χαμηλότερα συγκριτικά με το ίδιο 

διάστημα του προηγούμενου έτους. 

       Σύμφωνα με εκτιμήσεις της ΕΤΑΑ, το ΑΕΠ 

προβλέπεται να μειωθεί κατά 5,5% 2020, ενώ 

θετικοί ρυθμοί ανάπτυξης της τάξεως του 3,5%  

αναμένονται το 2021. 

 

2. Προϋπολογισμός. 

   Ο  προϋπολογισμός της γενικής κυβέρνησης για 

το 2021 προβλέπει έσοδα ύψους 66,9 

δισεκατομμυρίων MDL (3,3 δισεκατομμύρια ευρώ, 

30,2% του ΑΕΠ), δαπάνες ύψους 81,3 

δισεκατομμυρίων MDL (36,7% του ΑΕΠ) και 

έλλειμμα 14,4 δισεκατομμυρίων MDL (6,5% του 

ΑΕΠ). Η εκτέλεση του προϋπολογισμού εξαρτάται 

από τις περιορισμένες χρηματοδοτικές ροές της 

χώρας, οι οποίες βασίζονται σε μεγάλο βαθμό 

στους αναπτυξιακούς της εταίρους, κυρίως στην 

ΕΕ και στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ). 

3. Ανεργία. 

     Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία του 

μολδαβικού Ινστιτούτου Στατιστικής, η ανεργία 

στη Μολδαβία κατά το 2021 ανήλθε σε 3,8%, 

μειωμένη σε σχέση με το 2019 που ήταν 5,9%. Σε 

απόλυτους αριθμούς, οι άνεργοι στη Μολδαβία 

ανήλθαν σε 33.100. Το ποσοστό ανεργίας στους 

άντρες είναι 4,3% και στις γυναίκες 3,3%. 

Σημειώνεται ότι τα χαμηλά ποσοστά ανεργίας 

οφείλονται στις μεγάλες μεταναστευτικές εκροές 

(μεγάλος αριθμός Μολδαβών πολιτών διαβιοί σε 

χώρες ΕΕ και η χώρα παρουσιάζει ένα από τα 

μεγαλύτερα ποσοστά μετανάστευσης νέων).  

 

4. Εμπορικό ισοζύγιο. 

   Σύμφωνα με στοιχεία της μολδαβικής υπηρεσίας 

στατιστικής, οι μολδαβικές εξαγωγές ανήλθαν σε 

198,6 εκατ.δολ τον Ιανουάριο του 2021, 

υπερδιπλάσιες σε σχέση με τον Ιανουάριο 2020. Εξ 

αυτών 130,5 εκατ.δολ έχουν προορισμό χώρες ΕΕ. 
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Αντίστοιχη αύξηση είχαν και οι εισαγωγές, οι 

οποίες ανήλθαν σε 401,7 εκατ.δολ. τον ίδιο μήνα, 

με 175,1 εκατ,ευρώ εξ αυτών να προέρχονται από 

ευρωπαϊκές χώρες.   

 

Β. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 

1. Εκστρατεία προώθησης μολδαβικού 

τουριστικού προϊόντος. 

     Ο Οργανισμός Επενδύσεων της Δημοκρατίας της 

Μολδαβίας εγκαινίασε μια νέα εκστρατεία 

προώθησης του τουρισμού στη χώρα,  

προσανατολισμένη στον επαναπροσδιορισμό της 

θέσης της Μολδαβίας στον παγκόσμιο τουριστικό 

χάρτη. 

        Η ιδέα και τα σχέδια εφαρμογής της δράσης 

παρουσιάστηκαν στις 25.3 τ.έ σε μια διαδικτυακή 

εκδήλωση που διοργανώθηκε από τον εν λόγω 

Οργανισμό, με στόχο να αναζωογονηθεί το διεθνές 

ενδιαφέρον για τις τουριστικές δυνατότητες της 

χώρας, μέσω μιας νέας εννοιολογικής και 

αισθητικής οπτικής. Με την ευκαιρία αυτή, 

προβλήθηκε και προωθητικό οπτικοακουστικό 

υλικό, με τη συμμετοχή τοπικών καλλιτεχνών. 

      "Η καμπάνια προώθησης ξεκινά με ένα νέο 

μήνυμα, μέσω του οποίου η Δημοκρατία της 

Μολδαβίας επανατοποθετείται ως τουριστικός 

προορισμός στο παγκόσμιο σκηνικό, και οι 

σχετικές παρουσιάσεις συνιστούν το πρώτο βήμα 

στην εφαρμογή μιας πολυδιάστατης στρατηγικής 

επικοινωνίας στο εξωτερικό, που στόχο έχει να 

καταστήσει τη Μολδαβία έναν ελκυστικό 

τουριστικό προορισμό, με αυθεντικές και 

ανεξερεύνητες εμπειρίες στη μετά Covid εποχή", 

δήλωσε η Rodica Verbeniuc, γενική διευθύντρια 

του Οργανισμού Επενδύσεων. 

          

2. Χρηματοδότηση έργων βελτίωσης 

αγροτικής παραγωγής. 

     Το Διεθνές Ταμείο Γεωργικής Ανάπτυξης (IFAD) 

ανακοίνωσε ότι θα παράσχει οικονομική στήριξη 

στη Μολδαβία για ένα νέο έργο στον τομέα 

βελτίωσης της παραγωγής των γεωργικών 

τροφίμων.  

       Σύμφωνα με τον Υπουργό Γεωργίας, 

Περιφερειακής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της 

Μολδαβίας κ. Ion Perju, μέσω αυτού του έργου, η 

κυβέρνηση στοχεύει στην «οχύρωση» του 

αγροδιατροφικού τομέα, δεδομένης της 

ευαλωτότητάς του σε ορισμένες προκλήσεις, όπως 

η αλλαγή του κλίματος, οι διακυμάνσεις της 

οικονομίας, η μαζική μετανάστευση από αγροτικές 

περιοχές, τα χαμηλά εισοδήματα και η έλλειψη 

εργασίας. 

 

"Με την υποστήριξη των κρατών εταίρων και την 

προθυμία της διεθνούς κοινότητας χρηματοδοτών, 

η κυβέρνηση στοχεύει να βελτιώσει την ποιότητα 

της αγροτικής παραγωγής (εκσυγχρονισμός 

συστημάτων ύδρευσης και άρδευσης) και να 

αυξήσει το βιοτικό επίπεδο στις αγροτικές 

περιοχές», δήλωσε ο κ. Perju.  

Το έργο εκτιμάται σε περίπου 50,5 εκατ. ευρώ. Από 

τη συνολική αξία της επένδυσης, η συνεισφορά του 

IFAD θα είναι 20,7 εκατ. ευρώ. 

 

3. Χρηματοδότηση έργου ολοκληρωμένης 

διαχείρισης υδάτινων πόρων σε 32 χωριά στη 

Μολδαβία. 

      Ένα έργο ολοκληρωμένης διαχείρισης υδάτινων 

πόρων θα υλοποιηθεί από το Υπουργείο Γεωργίας, 

Περιφερειακής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος 

(MADRM) σε συνεργασία με την Διεθνή Οργάνωση 

Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών για 

τρία χρόνια με την οικονομική υποστήριξη της 

Παγκόσμιας Διευκόλυνσης Περιβάλλοντος (GEF), 

σε 32 χωριά στα βορειοανατολικά της Μολδαβίας. 

Το έργο αποτιμάται σε 1,66 εκατ. δολάρια, με 

κύριες επιδιώξεις την δημιουργία ενός ευνοϊκού 

περιβάλλοντος για ολοκληρωμένη διαχείριση των 

φυσικών πόρων στη Μολδαβία σε εθνικό και 

τοπικό επίπεδο, την αποκατάσταση της 

παραγωγικότητας και της ανθεκτικότητας των 

παραγωγικών γαιών μέσω μιας ολοκληρωμένης 

διαχείρισης των φυσικών πόρων, την διασφάλιση 

της απόκτησης και ανταλλαγής εμπειριών μέσω 

αποτελεσματικής παρακολούθησης και 

αξιολόγησης του έργου και προσαρμοστικής 

διαχείρισης. 
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4. Γενική Συνέλευση της Ένωσης Παραγωγών 

και Εξαγωγέων Φρούτων της Μολδαβίας.  

     Η Ένωση Παραγωγών και Εξαγωγέων Φρούτων 

Μολδαβίας σε γενική συνέλευση της επεσήμανε ότι 

ο τομέας της παραγωγής φρούτων, παρά την 

ξηρασία του περασμένου έτους και την πανδημική 

κρίση, παραμένει η κύρια κατεύθυνση των 

επενδύσεων στη χώρα με σημαντικό ποσοστό στις 

εξαγωγές. Στην συνέλευση συζητήθηκαν τα 

προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί, 

όπως η διαχείριση της άρδευσης στην χώρα, 

γεγονός που αποθαρρύνει τις επενδύσεις, αλλά 

ακόμη ζητήθηκε να προταθεί να συμπεριληφθούν 

και νέες ποικιλίες φρούτων στον εθνικό κατάλογο, 

για τις οποίες υπάρχει καταναλωτική ζήτηση και 

το κράτος μπορεί να παρέχει επιδοτήσεις. 

Τονίζεται ότι η Μολδαβία μέσα στο 2020 

παρήγαγε 430 χιλιάδες τόνους μήλων, 65 χιλιάδες 

τόνους δαμάσκηνων, 11 χιλιάδες τόνους κερασιών, 

8 χιλιάδες τόνους βερίκοκων και 70 χιλιάδες 

τόνους επιτραπέζιων σταφυλιών. 

 

 

Δ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

1. Το Εθνικό Ταμείο Οικολογίας  χρηματοδοτεί 

το έργο κατασκευής και εκσυγχρονισμού των 

νέων εγκαταστάσεων λυμάτων στη 

μολδαβική πρωτεύουσα .  

     To Eθνικό Ταμείο Οικολογίας θα 

χρηματοδοτήσει με ποσοστό 60% την κατασκευή 

νέων εγκαταστάσεων στο εργοστάσιο 

επεξεργασίας λυμάτων του Chisinau με την 

τεχνολογία πυρόλυσης, με σκοπό τη μείωση της 

χρησιμοποιούμενης ποσότητας λάσπης. Σύμφωνα 

με τους ειδικούς, πρόκειται για τεχνολογία που 

συνιστά τη μόνη μακροπρόθεσμη λύση στο 

πρόβλημα της δυσοσμίας στην πρωτεύουσα . 

      Ο δήμαρχος του Chisinau κ.Ion Seban δήλωσε 

ότι επί του παρόντος καταβάλλονται προσπάθειες 

για τον εντοπισμό άλλων χρηματοοικονομικών 

πηγών που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση 

του έργου, το οποίο θα επιτρέψει την κατασκευή 

ενός κλειστού οικολογικού συστήματος 

επεξεργασίας λάσπης που συσσωρεύεται 

καθημερινά κατά την επεξεργασία.  

      Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας 

εκσυγχρονισμού του νέου εργοστασίου 

επεξεργασίας λυμάτων, οι υπηρεσίες αποχέτευσης 

θα επεκταθούν στις περιοχές Straseni και Ialoveni. 

 

2. Χρηματοδοτικό εργαλείο FAO για τη 

μετάβαση αγροτικών γαιών σε φιλικές προς 

το περιβάλλον καλλιέργειες. 

   Η Διεθνής Οργάνωση Τροφίμων και Γεωργίας 

των Ηνωμένων Εθνών (FAO) στο πλαίσιο της 

υποστήριξης που παρέχει στην Μολδαβία εισήγαγε 

ένα νέο χρηματοδοτικό εργαλείο, αξίας 685.000 

δολαρίων, με σκοπό να διευκολύνει την 

προσαρμογή του γεωργικού τομέα στις κλιματικές 

αλλαγές, τόσο σε τοπικό όσο και συγκεντρωτικό 

επίπεδο. Το έργο θα πραγματοποιηθεί σε 

συνεργασία με το Υπουργείο Γεωργίας, 

Περιφερειακής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της 

Μολδαβίας (MADRM) και θα χρηματοδοτείται από 

το Πράσινο Ταμείο για το Κλίμα (FVC) με σκοπό 

την επίτευξη των Στόχων Αειφόρου Ανάπτυξης και 

των δεσμεύσεων της Συμφωνίας του Παρισιού. Το 

εγχείρημα αυτό καθίσταται ιδιαίτερα σημαντικό 

για τον γεωργικό τομέα καθώς αποτελεί τον κύριο 

πυλώνα της οικονομίας της χώρας. Στους στόχους 

του περιλαμβάνονται η προσαρμογή των αγροτών 

στις καιρικές μεταβολές και η προώθηση της 

ισότητας των φύλων με την ένταξη των 

εργαζόμενων γυναικών στον γεωργικό τομέα στην 

διαδικασία λήψης αποφάσεων.  

 

 


