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                                                                TEMEL GÖSTERGELER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resmi Adı 
 
Moldova Cumhuriyeti 

Yönetim Şekli 
 
Parlementer Cumhuriyet 

Nüfus  
 
3,6 milyon 

Yüzölçümü 
 
33.843 km² 

Dil 
 
Moldovaca (Resmi Dil), Rusça, Gagavuzca 

Başkent  
 
Chisinau (Kişinev) 

Para Birimi 
 
Moldova Leyi (MDL) (1 ABD Doları: 17,7 MDL)  

Dini İnançlar 
 
Ortodoks (% 98), Yahudi (% 1,5), Diğer ( % 0.5) 

GSYİH (Cari Fiyatlar, milyar $) 
 
27,29 (IMF 2019) 
 

Kişi Başına Düşen GSYİH'daki 
Değişim Oranı (Cari Fiyatlar-
SAGP- %) 

 
% 5,46 (IMF 2019) 

Büyüme Oranı (Cari Fiyatlar, %) 
 
%3,58 (2019) 
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                                                                      SWOT ANALİZİ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   GÜÇLÜ YÖNLER  
 
 
•      Donanımlı iş gücü (yüksek okuma yazma 
oranı,yüksek öğretim,çok dil bilen insan gücü) 
•      Coğrafi konum 
•      AB’de göreceli olumlu imaj 
•      E-yönetim,vizesiz seyahat gibi reformlar 
 
  
 
 
 
 
 
 

                 ZAYIF YÖNLER     
 
 

 Zayıf sivil toplum kuruluşları 

 Nüfüsun devlet makamlarına olan güvensizliği  

 GSYH nın hala tarım odaklı olması  

 Yurtdışı enerji bağımlılığı 

 Şekillendirilmemiş ihracat pazarı 

 İşçi göçleri 

                    FIRSATLAR    
                                                                                            
•         Avrupa Birliği, NATO üyeliği 
•         Moldova’yı benimseyen ülkelerin 
varlığı(ABD,Avrupa Birliği üye ülkeleri) 
•         Reformalara olan pozitif etki 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    TEHDİTLER    
                                                                                                                                                                                  
•         Rusya ile arasındaki ilişkiler 
•         İşsizlik artışı  
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A- GENEL BİLGİLER 
 

Coğrafi Konum 
 
Moldova 47’ kuzey enlemleri ile 29’ doğu boylamları arasında yer almaktadır. 33,851 km2’lik alanıyla 
dünyada 140. sırada bulunan Moldova Cumhuriyeti, Romanya ile 450 km, Ukrayna ile ise 940 km’lik bir 
kara sınırına sahiptir.  
 
Doğu Avrupa’da yer alan ve denize kıyısı bulunmayan Moldova’nın batısında Romanya, kuzey, güney 
ve doğusunda Ukrayna bulunmaktadır. BDT ülkeleriyle AB’ye son dönemde katılan eski doğu bloku 
ülkeleri arasında kalan ülkenin siyasi ve ekonomik yapısı coğrafi konumundan doğrudan 
etkilenmektedir.  
 
Batı sınırı Prut Nehri kıyısınca oluşan Moldova nüfusunun büyük bölümü Dinyester ve Prut Nehirleri 
arasındaki bölgede yaşamaktadır. Doğu sınırını oluşturan Prut Nehri Karadenize’e dökülmeden önce 
Tuna Nehri’nin bir kolunu oluşturmaktadır. 
 
Ülkenin büyük bölümü ovalıktır ve hiçbir bölgede yükselti 430 m’yi geçmemektedir. İklim olarak 
bölgeye göre daha ılıman bir iklim özelliği gösterir. 
 

Siyasi ve İdari Yapı 
 
1991 yılında Sovyetler Birliği’nin çöküşü sonrasında Moldova Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’yle aynı 
sınırlar dahilinde bağımsızlığını ilan etmiştir.  
 
Dinyester nehrinin doğu kıyısındaki hatta uluslararası tanınırlık sağlayan Transdinyester Özerk bölgesi 
1990 yılında defacto bağımsızlık ilan etmiş ve özerk yönetim altında devletle bağlarını korumaktadır. 
Uluslararası hukuk çerçevesinde Moldova Cumhuriyeti toprakları olarak kabul edilmesine rağmen, 
bugün itibariyle Dinyester Nehri’nin doğusunda kalan ve Transdinyester Bölgesi olarak adlandırılan 
4,163 km2’lik coğrafya, Moldova Hükümetinin otoritesi altında bulunmamaktadır. Transdinyester 
Bölgesi, Moldova Cumhuriyeti ile arasında yaşanan sorunlar neticesinde yaşanan iç savaşın ardından 
bağımsızlığını ilan etmiş, fiili olarak kendisine ait Merkez Bankası, para birimi ve sınırları olan bir 
bölgedir. 
 
 

Nüfus ve İşgücü Yapısı 
 
Moldova’nın toplam nüfusu 3,56 milyondur. Nüfusun % 78.2'si Moldovalı, % 8.4'si Ukraynalı, %5,8'i 
Rus, % 4,4’ü Gagavuz, % 1,9’u ise Bulgar ve % 1,3’ünün diğer milletlerden oluştuğu görülmektedir.  
 
En büyük şehirleri başkent Chisinau (Kişinev) (664,700), Tiraspol (148,900), Beltsy (144,000)’dır. 
Ülkenin şehirleşme oranı % 47’dir.  
 
Moldova nüfusunun yaş gruplarına göre dağılımı incelendiğinde;  
0-14 yaş: % 15.5 (erkek 344,101/ kadın 325,995)  
15-64 yaş: % 74 (erkek 1,550,386/ kadın 1,643,108) 
65 yaş ve üstü: % 10.4 (erkek 164,512/ kadın 286,275) olduğu görülmektedir.  
 
Moldova’da okuma yazma oranı %99,1 olup, kadınlarda bu oran % 99,7, erkeklerde ise % 98,6 olarak 
gerçekleşmektedir. Ülkenin istihdam rakamlarına bakıldığında işsizlik oranının % 3 olduğu 
görülmektedir. Bu oranda önümüzdeki yıllarda ciddi bir değişim beklenmemektedir. 
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Doğal Kaynaklar 
 
Moldova’nın bölge ülkeleriyle kıyaslandığında oldukça küçük ve sınırlı bir madencilik sektörü vardır. 
Sektör genel anlamda endüstriyel mineral ürünler ile çimento, kil, alçı taşı, sanayi kumu, kireç taşı, çakıl 
gibi ürünler etrafında oluşmaktadır.  
 
Ülkede doğal kaynaklar bakımından yaşanan eksiklik bölge ülkeleriyle arasında önemli bir fark 
oluşturmakta ve kömür, doğal gaz, petrol gibi kaynaklar bakımından büyük oranda Rusya 
Federasyonu’ndan yapılan ithalata bağımlı bir konumda bulunmaktadır.  
 
Ülkenin maden kaynakları bakımından en önemli üretimi, yapı ve inşaat malzemeleri üretmeye yönelik 
çimento, kimyasallar, cam üretimi ile gıda işleme sektöründe kullanılacak endüstriyel minerallerdir. 
Ülkede küçük miktarlarda demir cevheri, doğal gaz ve petrol kaynakları bulunmuş olsa da ekonomik 
bakımdan çıkarılmaya uygun bir nitelikte olmadığı bilinmektedir. 
 
 

B- GENEL EKONOMİK DURUM 
 
Temel Ekonomik Göstergeler 
 

 
Ülke ekonomisi genel anlamda tarıma dayanmaktadır. Özellikle meyve sebze üretimi, şarap ve alkollü 
içkiler ile tütün üretimi ülke ekonomisinde önemli bir yer teşkil etmektedir. Sanayi sektöründe çalışan 
nüfus genel olarak tekstil ve tüketici ürünleri üretimine dayanan sektörlerde çalışmakta ve düşük işgücü 
maliyetleri önemli bir karşılaştırmalı üstünlük yaratmaktadır. Ülkede giderek gelişmekte olan kimya 
endüstrisi de önemli bir potansiyel taşımaktadır.  
 
Ülkede ekonomik gelişmenin önündeki en önemli unsurlar ise zayıf altyapı, enerji kaynakları ve ulaşım 
olanaklarının henüz yeterince gelişmemiş olmasıdır. Ekonomisindeki en ciddi eksiklik enerji 
kaynaklarının neredeyse tamamının ithal etmek zorunda olmasıdır. Özellikle Rusya’ya olan enerji 
bağımlılığı dış ticaret açığını ciddi oranda arttırmaktadır. 
 
IMF verilerine göre GSYİH 2019 yılında sabit fiyatlara ve satın alma gücü paritesine göre 27 milyar Dolar 
olarak gerçekleşmiş; büyüme oranı ise % 3,58 olmuştur. Ülke ekonomisinin 2020 yılında % 3 oranında 
küçüleceği 2021 yılında ise % 4,1 oranında artacağı tahmin edilmektedir. Buna bağlı olarak 2019 yılı 
itibarı ile 7.680 ABD Doları (satın alma gücü endeksi) olduğu ifade edilen kişi başına düşen milli gelirin, 
2020 yılında % 3 oranında azalacağı beklenmektedir. 
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Ülkenin GSYİH’nın sabit fiyatlara ve satın alma gücü paritesine göre 2020 yılında % 3 oranında azalarak 
26 milyar dolar 2021 yılında ise% 4,1 oranında artarak 28 milyar dolar olması beklenmektedir. Moldova, 
2020 yılı itibariyle 194 ülke arasında dünyanın 138. Büyük ekonomisidir. 
 
2019 yılında % 4,8 olan tüketici fiyatlarına göre yıllık ortalama enflasyon oranının, 2020 yılında % 2,8, 
2021 yılında ise % 2,2 olacağı tahmin edilmekte, cari ödemeler dengesinin GSYİH'ya oranının ise 2020 
yılında % 8,3 oranında, 2021 yılında ise % 10,1 oranında açık vermesi beklenmektedir. 
 

C- EKONOMİDE ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLER 

Tarım ve Hayvancılık 
 
Moldova Cumhuriyeti Sovyetler Birliği döneminde temel olarak tarım ürünleri üretimi üzerinde 
yoğunlaşmış, ülkenin üretim faktörleri tarım üretiminde istihdam edilmiştir. Moldova, Sovyet 
coğrafyasının taze meyve-sebze, şarap ve tütün ihtiyacının karşılanmasında önemli bir rol üstlenmiştir.  
 
Bu gelişmede ülkenin tarımsal üretime son derece müsait toprakları ile iklim yapısı etkili olmuştur. 
Moldova’nın GSYİH’sının yaklaşık % 12’lik payı olan tarım ve hayvancılık sektörü, gıda işleme sanayi ile 
birlikte ülkenin ekonomisinin % 16’sını ve ülkenin ihracatının yaklaşık % 45’ni oluşturmaktadır. Diğer 
taraftan, toplam işgücünün yaklaşık % 30’u tarımda istihdam edildiği için bahse konu sektör sosyal 
açıdan ülkenin ekonomisinin en önemli sektörü olmaya devam etmektedir.  
 
Ülkenin temel tarım ürünleri arasında tahıllar (buğday, arpa, mısır), ayçiçeği çekirdeği, şeker pancarı, 
patates, sebzeler (domates, soğan, lahana, salatalık, kabak, biber, havuç, kırmızı pancar, sarımsak vs.) 
ve meyveler (özellikle elma, erik, kayısı, şeftali, ceviz ve üzüm) yer almaktadır. Ancak, tarımsal girdilere 
ulaşmada karşılaşılan finansal zorluklar ve yatırım eksiklikleri göz önüne alındığında, ayrıca sektörün 
birebir hava koşullarına bağlı olması nedeniyle, tarım sektörünün ülke ekonomisine yaptığı katkı 
değişken bir seyir izlemektedir.  
 
Tarım sektörünün karşılaştığı diğer problemler arasında ise; küçük üretim birimlerinin maddi 
imkânsızlıklar nedeniyle gübre ve ilaçlama imkânlarından ve katkı maddeleri kullanımından olması 
gereken oranda yararlanamaması, tarım arazilerinin, meyve bahçelerinin ve üzüm bağlarının bölünerek 
dağıtılması nedeniyle etkin, makineleşmiş tarıma geçilememesi, verimsiz sulama imkânları, üretimde 
verim düşüklüğü (makineleşme oranının ve emek verimliliğinin düşük olması), Moldova’nın 
makroekonomik şartlarından da kaynaklı, kredi imkânlarının darlığı ve sektöre giriş yapan yabancı 
sermayenin yetersizliği (en önemli sebeplerinden biri yabancılara tarım arazisi satışının yasak olması) 
ön plana çıkmaktadır.  
 
Sovyetler Birliğinin dağılmasından sonra devamlı daralmaya devam eden ve bugün itibarıyla toplam 
tarımsal üretimin yaklaşık % 30’unu oluşturan hayvancılık sektöründe üretilen en önemli ürünler 
arasında büyükbaş, küçükbaş ile kümes hayvanı etleri, süt ve yumurta yer almaktadır. Büyükbaş 
hayvanların % 85’i, domuzların % 45’i, küçükbaş hayvanların % 97’si hanehalkı tarafından yetiştirildiği, 
ayrıca et üretiminin % 54’ü, süt üretiminin % 94’ü ve yumurta üretiminin % 58’i hanehalkı tarafından 
gerçekleştirildiği için hayvancılık sektörü önemli ölçüde hanehalkı tarafından şekillendirilmektedir.  
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Sanayi 
 
Moldova sanayi üretimi gelişmemiş bir ülkedir. Sovyetler Birliği döneminde daha çok bir tarım ülkesi 
olarak tanımlanmış olan, bağcılığın yaygın olarak yapıldığı ve başta şarap olmak üzere diğer alkollü 
içecekler üretiminin öne çıktığı bir sanayi yapısı bulunmaktadır. 
 
Şarap ve diğer alkollü içecekler üretiminin yanı sıra, Moldova sanayi üretiminde şeker üretimi, tekstil 
ve konfeksiyon üretimi, taşıt araçları için elektrik aksam ve parçası üretimi, çimento üretimi, demir-
çelik mamuller üretimi, enerji üretimi, meyve suyu ve konserve üretimi önem taşımaktadır. Bu 
kapsamda şarap ve diğer alkollü içkiler üretimi ülke ekonomisi için, özellikle ihracatı açısından kilit 
öneme sahiptir.  
 
Moldova sanayi üretimini artırabilmek, sanayi üretimine yabancı yatırımcıları da çekebilmek için yerli 
ve yabancı yatırımcıların hak ve yükümlülükler açısından eşitlenmesi amacıyla 2004 yılında yatırım 
kanunu çıkarılmıştır. Yetkililer sanayi üretimine, özellikle katma değeri yüksek sanayi kollarının 
büyüyüp geliştirilmesine özel önem vermektedir. Bu kapsamda ülkede faaliyet gösteren serbest 
bölgelerde sanayi üretiminin artırılması hedeflenirken, ayrıca üreticilere çeşitli avantajların 
sağlanmasının planlandığı Sanayi Parklarının açılması da bugün itibariyle gündemde bulunmaktadır.  
 
Moldova’nın sanayileşme çabaları genel itibariyle; ülke mevzuatının ve uygulamalarının AB’nin 
mevzuat ve uygulamalarına uyumlaştırılması, AB yapılanmasında yer alan kurum ve kuruluşlara benzer 
kurum ve kuruluşların ihdas edilmesi, özelleştirmeler, dış ticaretin liberalleştirilmesi, rekabetin 
artırılması ve rekabet kurumunun oluşturulması, küçük ve orta ölçekli sanayi kuruluşlarının 
desteklenmesi, donör ülkelerden ve uluslararası kuruluşlardan elde edilen fonların sanayi firmalarına 
yönlendirilmesi gibi araçlar vasıtasıyla yürütülmektedir.  
 
Moldova sanayisinin temel sorunları arasında tanıtım ve pazarlama sorunları, hammadde yetersizliği, 
mali kaynak yetersizliği, teknoloji eksikliği gibi hususlar göze çarpmaktadır. 
 

Enerji 
 
Elektrik enerjisi açıdan Moldova dışa bağımlı bir ülkedir. Transdniyester bölgesi dikkate alındığında 
elektrik enerjisi üretimi açısından kendisine yeterli olan ve hatta yurt dışına da ihracat yapabilecek olan 
Moldova’nın, söz konusu bölge üzerinde hakimiyeti olmaması nedeniyle elektrik enerjisinde de 
ithalatçı bir konumdadır. Doğal gaz kullanarak gerçekleştirdiği elektrik üretimi ile ülke ihtiyaçlarının 
ancak çeyreğini karşılayabilen Moldova, geriye kalan ihtiyacını ise, Transdniyester bölgesinde bulunan 
elektrik santralinden veya Ukrayna’dan satın almak yoluyla karşılamaktadır. 
 

Hizmetler 
 
Moldova’nın GSYİH’sında yaklaşık % 64’lük payı olan ve nüfusun yarısından fazlasına istihdam sağlayan 
hizmetler sektörü ülkenin ekonomisinin en büyük sektörüdür.  
 
Perakende ticaret ve müteahhitlik, hizmetler sektörü içinde en gelişmiş sektörler olup, ayrıca son 
dönemde bilgi ve iletişim sektöründe ciddi büyüme kaydedilmektedir. 
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D- DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR 
 

Moldova Cumhuriyeti ülke ekonomisinin ve nüfusunun küçüklüğü, doğal kaynaklar yönünden 
tamamen dışarıya bağımlı olması, sanayi üretiminin, hizmet sektörlerinin oldukça sınırlı olması 
nedeniyle ekonomik açıdan sürekli kaynak yetersizliği sorunu yaşayan bir ülke konumundadır. 

 

 Bölgede ekonomik bakımdan en zayıf ülkeler arasında yer alan Moldova ekonomik büyüme kalemleri 
arasında genel anlamda yabancı yatırımlar, dış ticaret ve başka ülkelerde bulunan işçilerden transfer 
edilen gelirlere dayalı bir strateji izlemektedir. Ülke özellikle yabancı yatırımları ülkesine çekebilmek 
amacıyla son yıllarda hukuki yapısında önemli düzenlemelere gitmiş ve yabancı yatırımcılar için 
avantajlı bir yatırım iklimi oluşturmak için reformlar yaparak yabancı firmaların da yerel firmalarla aynı 
hukuki avantajlardan yararlanmasını sağlayacak önlemler almaya başlamıştır.  
 
81-XV Sayılı 18 Mart 2004 Tarihli Girişimcilik Faaliyetleri Kapsamında Yatırım Kanunu ile Moldova’da 
yerli ve yabancı yatırımcılar arasındaki farklar ortadan kaldırılmıştır. Söz konusu Kanun, Moldova 
Cumhuriyetine yabancı sermaye girişinin hızlandırılması, yatırım faaliyetleri açısından istikrarlı ve yasal, 
sosyal ve ekonomik bir altyapının oluşturularak yatırımların teşvik edilmesi ve korunması ve ayrıca yerli 
ve yabancı yatırımcılara eşit hakların sağlanması ve yatırımcılık faaliyetlerinin önündeki engellerin 
ortadan kaldırılması amacıyla kabul edilmiştir.  
 
Moldova 2018 yılında topladığı 228 milyon dolarlık doğrudan yabancı yatırım miktarı ile doğrudan 
yabancı yatırım çeken ülkeler arasında 137. sırada yer almaktadır. Ülke 2016-2018 döneminde ise 
toplam 1 milyar dolar doğrudan yabancı yatırım çekebilmiştir. Moldova 2018 yılı itibariyle 4 milyar 
dolarlık toplam yabancı sermaye stoğu ile de dünyada 144. sırada yer almaktadır.  
 

Serbest Bölgeler  
 
Moldova hükümetinin en önemli ekonomik politikalarından birisi de serbest ekonomik bölgeleri 
oluşturulup geliştirilmesidir.  
 
Mevcut durumda ülkede toplam 7 serbest ekonomik bölgesi, 1 Uluslararası serbest ticaret limanı 
(Giurgiulesti Limanı) ve bir serbest ticaret havaalanı (Marculesti) bulunmaktadır. Moldova yasalarına 
göre iş geliştirme, yabancı yatırımları ülkeye çekebilme potansiyelini arttırma, ihracata dayalı üretimi 
geliştirme gibi amaçlarla serbest bölgelerde yatırımcılara birtakım avantajlı uygulamalar 
sunulmaktadır.  
 
Serbest Ekonomik alanlar 2001 yılında yürürlüğe giren Serbest Ekonomik alanlar hakkında Kanun ile 
etkinlik kazanmaya başlamış ve bölgelerde yabancı yatırımcılara yerel yatırımcıların ülkede sahip 
olduklarından az olmamak üzere birtakım haklar sunulmuştur.  
 
Buna göre bu bölgelerde yatırım yapmaya yönelen yatırımcılar gelir vergisinden % 25 oranında, ihracat 
üzerinden alınan gelir vergisinden % 50 oranında, 1 milyon doların üzerindeki yatırımlar için 3 T.C. 
Ticaret Bakanlığı, 2020 11 yıl boyunca ihracat sonucu elde edilen vergilerden, 5 milyon doların 
üzerindeki yatırımlar ise 5 yıl boyunca ihracat sonucu elde edilen vergilerden muaf tutulmaktadır.  
 
Yine bu yatırımcılar katma değer vergisi, tüketim vergisi gibi yükümlülüklerden de muaf olacaklardır. 
Hükümetin yatırımları teşvik etmeye yönelik bir diğer projesi de 2008 yılında oluşturulmaya başlanan 
sanayi parkları projesidir. Floresti, Ungheni, Cainari, Drochia gibi bölgelerde etkin hale getirilen bu 
projeyle bölgede yatırım yapan işletmeler vergi yükümlülüklerinde avantaj sağlamakta ve üretimle ilgili 
birtakım kolaylıkların yanı sıra kira ve diğer işletim giderlerinde de diğer bölgelere oranla daha düşük 
bir maliyetle karşılaşmaktadır. 
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E- DIŞ TİCARET POLİTİKASI VE VERGİLER 

Dış Ticaret Mevzuatı  

a) Dış Ticaret Politikası (İthalat Rejimi, İhracat Rejimi) 
 
2001 yılından beri Dünya Ticaret Örgütü üyesi olan Moldova’nın dış ticaret ile ilgili mevzuatı uluslararası 
hükümlere (GATT 1994'ün VII. Maddesinin Uygulanmasına Dair Anlaşma) uyumlaştırılmış ulusal 
mevzuat (1149/2000 sayılı Gümrük Kanunu, 1380/1997 sayılı Gümrük Tarife Kanunu, 172/2014 sayılı 
Moldova Cumhuriyeti’nin Kombine Eşya Nomenklatürü ve 974/2016 sayılı Hükümet Kararı ile 
onaylanan Eşyanın Gümrük Kıymetinin Beyan Usulüne Dair Yönetmelik vs.) ile düzenlenmektedir. 
 
Moldova Cumhuriyeti ile arasında serbest ticaret anlaşması olan ülkelerden gelen ürünlere menşe 
belgesi ile beraber olmak kaydıyla gümrük vergisi uygulanmamaktadır. (Moldova’nın Türkiye, Avrupa 
Birliği ve BDT (Belarus, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Rusya, Tacikistan, Ukrayna) 
ülkeleriyle serbest ticaret anlaşması vardır ve ayrıca CEFTA’nın üyesidir). 
 
Bununla birlikte, Moldova, Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyon Sistemi (PAAMK)’ne taraf olduğu 
için, PAMK’a taraf olan diğer devletler ile ticaretinde, aralarında STA olması şartıyla, çapraz menşe 
kümülasyonu uygulanmaktadır. 
 
Moldova’nın durumunda çapraz menşe kümülasyonu sadece AB ve Türkiye ile yapılan ticarette 
uygulanabilmektedir. 
 

b) Gümrük Tarifeleri 
 
Moldova Cumhuriyeti’nde ithalatta ortalama gümrük vergisi oranı % 6 civarındadır. Harmonize(HS) 
sistem kodları ile tanımlanmış ürünlerin % 50’den fazlasında gümrük vergisi oranı sıfır olarak 
uygulanırken, sanayi ürünlerinde ortalama gümrük vergisi oranı % 3,5, tarım ürünlerinde ise ortalama 
% 11,5 olarak uygulanmaktadır. 
 
Diğer taraftan Moldova Cumhuriyeti ile arasında serbest ticaret anlaşması olan ülkelerden gelen 
ürünlere menşe belgesi ile beraber olmak kaydıyla gümrük vergisi uygulanmamaktadır.  
 
Türkiye ile Moldova arasında 1 Kasım 2016 tarihinde yürürlüğe giren Serbest Ticaret Anlaşması’na (STA) 
istinaden; Türkiye tarafından Moldova menşeli sanayi ürünleri için uygulanan gümrük vergileri STA’nın 
yürürlüğe girmesi ile birlikte kaldırılmış olup; Moldova tarafı ise, sanayi ürünlerinin % 97’sinde gümrük 
vergilerini yürürlük tarihinde, geriye kalan ürünlerde ise Anlaşmanın yürürlüğe girişini takip eden 3 ve 
5 yıllık indirim takvimleri dâhilinde kaldıracaktır.  
 
Moldova, Türkiye menşeli tarım ürünlerinin tarife satırı itibariyle 205 adet tarım ürününde (başta 
alabalık, orkinos, incir, portakal, greyfurt, kayısı, saf zeytinyağı, bitkisel katı ve sıvı yağlar, çiklet, zeytin, 
maya, tütün olmak üzere) gümrük vergilerini kota kapsamında veya sınırsız olarak sıfırlamış olup, 
Türkiye tarafından ise birçok üründe gümrük vergisi sıfırlanmış veya gümrük vergisi indirimi yapılmıştır. 
 

c) İç Vergiler 
 
Moldova’da iç vergi ve ücretler, “genel kamu” ile “yerel” olmak üzere iki gruba ayırılmaktadır. 
 
Genel kamu vergi ve ücretleri; gelir üzerinden alınan vergiler, katma değer vergisi, özel tüketim vergisi 
(excise), gümrük vergisi, yol kullanım vergisi, varlık vergisi ve özelleştirme vergisi olmak üzere yedi ayrı 
başlık altında toplanmıştır. 
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1. Gelir üzerinden alınan vergiler (Vergi Kanunu, 15’inci madde ): 

 Gerçek kişi, adi şirket sahipleri ve bağımsız aile hekimleri % 12 oranında bireysel gelir vergisi 
(yıllık geliri 360 bin MDL’den düşük olanlar ayrıca 24 bin MDL vergilendirilebilir gelir için vergi 
muafiyetinden faydalanabilmektedir); 

 Tüzel kişiler % 12 oranında kurumlar vergisi; 

 Adi tarım işletmeleri % 7 oranında kurumlar vergisi 
 

2. Katma Değer Vergisi (KDV): 

 (% 20) Moldova Cumhuriyeti’nde standart olarak uygulanan KDV oranı 

 (% 8) ekmek ve bazı unlu mamuller, süt ve süt ürünleri, ilaçlar, doğal gaz, damızlık hayvanlar 
ve tohumluk bitkiler, pancar şekeri bioyakıt vb. 

 (% 0) bebek mamaları-gıdaları, çocuklar için ürünler, sağlık hizmetleri, posta hizmetleri, 
finansal hizmetler, kitaplar ve dergilerin de arasında bulunduğu bazı ürünler ve hizmetler 
KDV’den muaf tutulurken, uluslararası taşımacılık, elektrik, su, diplomatik misyonlara ait 
ürünler, teknik yardım projelerinde kullanılan ürünler vs. 

 
3. Özel Tüketim Vergileri (ÖTV): Alkollü içkiler, sigara, otomobiller, mineral yakıtlar, parfümlerin de 
dahil olduğu bazı ürünler için özel tüketim vergileri uygulanmaktadır. Özel Tüketim Vergisine ilişkin 
hükümler Vergi Kanunu’nun 122. – 125. maddeleri ile düzenlenmektedir. 
 
4. Gümrük Vergisi: Moldova Cumhuriyeti’nde ithalatta ortalama gümrük vergisi oranı % 6 civarındadır. 
Harmonize sistem(HS) kodları ile tanımlanmış ürünlerin % 50’den fazlasında gümrük vergisi oranı sıfır 
olarak uygulanırken, sanayi ürünlerinde ortalama gümrük vergisi oranı % 3,5, tarım ürünlerinde ise 
ortalama % 11,5 olarak uygulanmaktadır. Diğer taraftan Moldova Cumhuriyeti ile arasında serbest 
ticaret anlaşması olan ülkelerden gelen ürünlere menşe belgesi ile beraber olmak kaydıyla gümrük 
vergisi uygulanmamaktadır. 
 
5. Yol Kullanım Ücreti: Vergi Kanunu’nun 337.-343. maddeleri ile düzenlenmektedir. 
 
6. Varlık Vergisi: Şahsi oturum amacıyla kullanılan, 120 metrekare üzeri ve 1,5 milyon MDL üstünde 
değeri olan konutlar için yılda bir defa olmak üzere evin tapu değerinin % 0,8’i oranında uygulanan 
vergidir. 
 
7. Özelleştirme vergisi: Kamu mülkiyeti özelleştirme sürecinde bedelin % 1 oranında devlet bütçesine 
ödenmektedir. Öte yandan, yerel vergiler; emlak (taşınmaz) vergisi, çevre düzenleme ücreti, dükkan 
(ticari birim) ve sosyal hizmet alanından faaliyet gösteren işletmelerden alınan ücretler, karayoluyla 
yolcu taşımacılığı yapan işletmelerden alınan ücretler ve diğer (doğal kaynak işletme, park yeri, 
reklam vs.) vergilerden oluşmaktadır. 
 

d) Ürün Standartları ile İlgili Uygulamalar 
 
Moldova’da standartlar alanında yetkili kurum Moldova Standardizasyon Enstitüsü (ISM) olup, konuyla 
ilgili uygulamalar 20 sayılı ve 04.03.2016 tarihli Ulusal Standardizasyon Kanunu ile düzenlenmektedir.  
 
Ülkede, orijinal Moldova standardının yanı sıra uluslararası, bölgesel (Avrupa ve devletlerarası) ve diğer 
ülkelerin, Moldova standartları olarak benimsenmiş 25 binin üzerinde standart uygulanmaktadır. 2016 
yılında Avrupa Birliği ile Ortaklık Anlaşması’nı imzalayan ve AB mevzuatına standartlarını uyumlaştırma 
yükümlülüğü bulunan Moldova’nın bu konuda çalışmaları devam etmektedir.  
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Teknik standardizasyon komiteleri tarafından geliştirilen ve ulusal standardizasyon kurumu olan 
Moldova Standardizasyon Enstitüsü (ISM) kabul edilen orijinal Moldova Standartları, “SM” (Moldova 
Standardı) işaretiyle özdeşleştirilmektedir.  
 
Moldova’da tarafından benimsenen Avrupa, uluslararası, bölgesel, devletlerarası ve diğer devletlerin 
standartları ve diğer standardizasyon belgeleri Moldova Standardı olarak kabul edilerek uygulanmaya 
konulmaktadır. Moldova standartlarına göre üretilen uygunluk denetimine tabii olan ürünlerde üretim 
yerinde veya pazara sunulmadan önce üretici veya üretici yetkili temsilcisi tarafından SM işareti 
uygulanmaktadır.  
 
SM işareti olmayan ürünler için akredite edilmiş makamlarca düzenlenen uygunluk belgesi alınması 
gerekmektedir. CE işareti olan ürünler Moldova standartlarına uygun üretilmiş ürün olarak kabul 
edilmekte ve tekrar ürün uygunluğunu ispatlamaya gerek duyulmamaktadır.  
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F- DIŞ TİCARET 

 
 
2019 yılı rakamları değerlendirildiğinde Moldova’nın toplam dış ticaret hacminin 8,3 milyar dolara 
ulaştığı görülmektedir. Buna göre ülkenin ihracatı 2019 yılında 3,1 milyar dolar, ithalatı ise 5,2 milyar 
dolar olarak gerçekleşmiştir. 
 
2019 yılında 3 milyar dolarlık (%14 artan) ihracatla dünyada 122. sırada olan Moldova’nın ihracat 
yaptığı başlıca ülkeler Romanya (% 26,8), Rusya (% 12,3) ve İtalya (% 9,5) pay ile ilk 3 sıradadır.  
 
Ülkenin ihracatında Türkiye % 7,9 pay ile 5. sırada yer almaktadır. Ülkenin 2019 yılında ihraç ettiği 
başlıca ürünler izole edilmiş teller ve kablolar (% 16,5), ayçiçeği tohumu (% 8,9) ve buğday-mahlut (% 
4,2).  
 
2019 yılında 51 milyar dolarlık (% 4 artan) ithalatla dünyada 128. sırada yer alan ülkenin ithalat yaptığı 
başlıca ülkeler Romanya % 26,5 ile 1. sırada, Rusya %24,1 ile 2.sırada, Almanya ise % 9 ile 3.cü sıradadır 
Türkiye %6,2 ile 4. Sırada yer almaktadır. 2019 yılında ithal ettiği başlıca ürünler ise mineral yakıtlar ve 
yağlar (% 11), otomobiller (% 4) ve ilaçlar (% 3)’dür. 
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Ülkenin Dış Ticaretinde Başlıca Ürünler 
   

Moldova’nın İhraç Ettiği Başlıca Ürünler 
 

 
 

Moldova’nın İthalatında Başlıca Ürünler  
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Moldova’nın İhracatında Başlıca Ülkeler  

 

   Moldova’nın İthalatında Başlıca Ülkeler  
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G- TÜRKİYE İLE TİCARET 
 
 

Türkiye ile Moldova’ nın Ekonomik ve Ticari ilişkileri gerek ülkedeki Türk yatırımları, gerekse iki ülke 
arasındaki gün geçtikçe artan ticaret hacmi ile büyümeye devam etmektedir.2019 yılında Moldova’ ya 
ihracatımız bir önceki yıla göre % 21 artış göstermiş ve 322 milyon dolar olmuştur. 2019 yılında ülkenin 
toplam ihracatımızdaki payı % 0,18 olup 78. sıradadır. 

2019 yılında ülkeden ithalatımız ise bir önceki yıla göre % 53 artarak 246 milyon dolar olmuştur. 2019 
yılında ülkenin toplam ithalatımızdaki payı % 0,12 olup 63. sıradadır. 2019 yılında Moldova ile ticarette 
Türkiye’nin 76 milyon dolar dış ticaret fazlası verdiği gözlenmektedir. 

Türkiye-Moldova Dış Ticaret Değerleri  

 

 
Türkiye’nin Moldova’ya İhracatında Başlıca Ürünler  
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Türkiye’nin Moldova’dan İthal Ettiği Başlıca Ürünler  

 

 

H- KOCAELİ’NİN MOLDOVA İLE DIŞ TİCARETİ 
 
2019 yılında; Kocaeli ilinden Moldova’ya 19,1 milyon dolar ihracat gerçekleştirilirken, ithalat rakamı 
74,8 bin dolar olmuştur. 2020 yılının ilk 7 ayında ise 10 milyon dolar ihracat, 136,9 dolar ithalat 
gerçekleştirilmiştir.  
 
Kocaeli ili Moldova ile yaptığı ticarette her yıl fazla vermiştir. Eylül 2020 tarihli veriye göre ilimizde 
Moldova sermayeli firma bulunmamaktadır.   
 

Kocaeli ilinin Moldova ile Dış Ticareti ($) 

Yıl İhracat  İthalat  Dış Ticaret Hacmi Dış Ticaret Dengesi 

2017 5.259.828 318.420 5.578.248 4.941.408 

2018 6.338.699 49.626 6.388.325 6.289.073 

2019 19.195.331 74.814 19.270.145 19.120.517 

2020         
(ilk 7 ay) 

10.095.952 136.923 10.232.875 9.959.029 

 

Kaynak: TÜİK  
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I- PAZARDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KONULAR 
 

 

İş Kültürü  
 
Moldova’da bir randevu almak bazen zor bir iş olabilir.Net bir randevu saati yerine iki gün içinde 
sabahtan öğlene kadar görüşebiliriz, arayabilirim vb. geniş aralıklı bir görüşme zamanı verilebilir. Bu 
konuda ortak ve net bir randevu saati bulmak konusunda ısrarcı olunması gerekmektedir. Moldovalılar 
giysiye para harcayan bir millettir. Dış görünüşe, giysilerin kalitesine ve duruşuna çok önem 
vermektedirler.  
 
Bu nedenle, toplantılara ve görüşmelere şık ve temiz gitmekte fayda bulunmaktadır. Ayrıca, 
görüntünün yanında karşılarındaki kişinin kendinden emin duruşu onları olumlu yönde etkilemektedir. 
Moldovalılar genel olarak konuşmayı ve sohbet etmeyi çok severler. Bir toplantıdan sonra gidilecek bir 
öğle yemeğinde sohbet ederek iş konuşmayı tercih edebilirler. Moldova’da herkesin iş tanımı bellidir.  
 
Görevi dışında herhangi ufak bir iş bile isteseniz kesinlikle yapmazlar. Para mı rahatlık mı derseniz, 
rahatlık ön plandadır. Mesai saatleri dışında, resmi tatil ve bayramlarda çalışmaktan hoşlanmazlar. 
 

Para Kullanımı 
 
Resmi verilere göre kayıt dışı ekonominin GSYİH’nın % 25-28 civarında olan Moldova’nın perakende 
ticaretin toplamının % 80’ni kadar nakit parayla yapılmaktadır.  
 
Son yıllarda banka kartı kullanıcı sayısı düzenli olarak artmakla birlikte, bugün itibarıyla ancak her iki 
kişiden biri banka kartı kullanmaktadır. Banka kartlarıyla yapılan işlemler değerlendirildiğinde; % 84’ü 
nakit çekme ve % 16’sı kartla ödeme olarak gerçekleştirilmiştir.  
 
Kredi kartı kullanımı da Moldova’da yaygın değildir. Resmi verilere göre Moldova’da kullanımda 
bulunan 1,97 milyon banka kartının 1,92 milyon ön ödemeli banka kartı olup, 44,2 bini kredi kartıdır. 
Çek kullanımı da Moldova’da yaygın değildir. 
 
 

Pasaport ve Vize İşlemleri 
 
Bugün itibarıyla, Moldova Cumhuriyeti, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 68 ülkeye vizesiz seyahat 
rejimi uygulamaktadır.  
 
Diğer taraftan, 126 ülke vatandaşı Moldova’ya seyahatleri öncesinde Moldova’nın dış 
temsilciliklerinden vize almak zorundadır. Bununla birlikte, Moldova’ya girişimcilik, çalışma, eğitim, aile 
birleşimi, tıbbı tedavi, insani yardım ve dini amaçlarla gelmek isteyen yabancıların oturma izni 
alabilmek için Moldova’nın dış temsilciliklerinden uzun süreli vize almaları gerekmektedir. 
 
Moldova’da otuma izni almak isteyen yabancıların, vize süresinin bitmesine en az 30 gün kala yetkili 
makamlara başvurmaları gerekmektedir.  
 
1 Kasım 2012 tarihinde Ankara'da imzalanan ve her iki ülke vatandaşlarının, pasaport türüne 
bakılmaksızın karşılıklı olarak 90 günlük vizesiz seyahat gerçekleştirebilmelerini öngören, “Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Vizelerin Karşılıklı Olarak 
Kaldırılmasına İlişkin Anlaşma”, 1 Haziran 2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir.  
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Bahse konu Anlaşma uyarınca, her bir Taraf Devletin, tüm pasaport hamili vatandaşları, altı ay 
içerisinde ilk giriş tarihinden itibaren doksan (90) günü aşmayan süre zarfında, diğer Taraf Devletin 
ülkesine girmek, çıkmak, ülkesinden transit geçmek ve diğer Taraf devletin ülkesinde geçici olarak 
kalmak için vize yükümlülüğünden muaf kılınmıştır.  
 
Ayrıca, Türkiye ve Moldova arasında 19 Şubat 2019 tarihinde başlayan pasaportsuz seyahat 
uygulamasına istinaden iki ülke vatandaşları karşılıklı olarak yeni tip çipli kimlik kartlarını kullanarak 
seyahat edebilmekte ve diğerinin ülkesinde birbirini takip eden 180 gün içinde 90 günü aşmamak 
kaydıyla vizesiz kalabilmektedir.  
 
Yabancıların Moldova’da şirket kurmaları halinde, şirket ortakları ile şirket genel müdürünün oturma 
izni alabilmesi mümkün bulunmaktadır. Diğer taraftan, şirket çalışanı olarak istihdam edilmek üzere 
Moldova’ya gelecek yabancılar, ancak ilgili Makamlardan alınacak izin sonrası Moldova’da oturma izni 
alabilmektedir. 
 

Resmi Tatiller ve Çalışma Saatleri 
 
Resmi Tatiller 
1 Ocak – Yeni Yıl 
7-8 Ocak - Ortodoks Noeli 
8 Mart - Dünya Kadınlar Günü 
Ortodoks Paskalya Yortusu (Kilise takvimine göre değişiklik göstermektedir) 
Ölüleri Anma Günü (Paskalya’dan Sonraki Pazartesi) 
1 Mayıs – Uluslararası İşçi Bayramı 
9 Mayıs – II. Dünya Savaşı’nın Bitiş Yıldönümü ve Avrupa Günü 
27 Ağustos – Moldova Bağımsızlık Günü 
31 Ağustos – “Bizim Dilimiz” Bayramı 
25 Aralık – Noel Bayramı 
 

Yararlı Adresler 
 

 T.C. KİŞİNEV BÜYÜKELÇİLİĞİ  
Adres : Str. Alexei Mateevici, 55 Chisinau-Moldova  
Telefon : +373-22 509 100 Faks : +373-22 225528  
E-posta: embassy.chisinau@mfa.gov.tr  
 

 MOLDOVA İSTANBUL BAŞKONSOLOSLUĞU  
Adres: Inönü cad. № 43, D.6,Gümüşsuyu Mahallesi Beyoğlu / İstanbul  
Tel: (+90) 212 251 72 64 Faks: (+90) 212 251 72 84  
 

 MOLDOVA ANKARA BÜYÜKELÇİLİĞİ  
Adres: Kaptan Paşa Sokağı, No. 49, G.O.P., Ankara  
Tel: (0312) 446 55 27  
 

 T.C KİŞİNEV TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ  
Adres: Str. Alexei Mateevici, 55 Chişinau, MOLDOVA  
Telefon : (00 373) 22 22 22 28 Faks : (00 373) 22 21 16 40  
E-Posta : kisinev@ticaret.gov.tr 
 

mailto:embassy.chisinau@mfa.gov.tr
mailto:kisinev@ticaret.gov.tr


Moldova Ülke Raporu  www.koto.org.tr   
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KAYNAKÇA 
 
Ticaret Bakanlığı Bilgi Sistemi – www.ekonomi.gov.tr 
Türkiye İstatistik Kurumu – www.tuik.gov.tr 
Expodatabase - http://www.expodatabase.com/ 
World Meters - http://www.worldometers.info/tr/ 
The Economy Intelligence Unit (EIU) - http://www.eiu.com/home.aspx 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği – www.tobb.org.tr 
Trademap – www.trademap.org 
  


