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Összefoglaló: Moldova gazdasága 2017-ben 4,5%-kal nőtt. Az országban ígéretes 
gazdasági folyamatok indultak el, ám a gazdaság a potenciális növekedési szintje 
alatt teljesít. Az országban továbbra is meghatározó a mezőgazdaság teljesítmé-
nye. A közvetlen működőtőke-beáramlás nem számottevő, a fogyasztás húzza a 
gazdaságot a külkereskedelmi egyensúly romlását okozva. Moldova jelentősen 
függ a külföldön dolgozó, megközelítő adatok szerint egymillió moldovai körül-
belül 1,5 milliárd dollárra tehető, a GDP mintegy 20%-ának megfelelő hazauta-
lásaitól. A következő évekre a különböző becslések 3,8–4,3% közötti gazdasági 
növekedést prognosztizálnak, ami azonban nem lesz elegendő az Európához való 
felzárkózáshoz.

Abstract: Moldova’s economy grew by 4.5% in 2017. There are promising economic 
processes in the country, but the growth rate is under the potential of the economy. 
Moldova continues to be characterized by the importance of the agricultural 
sector; foreign direct investment is not significant, while consumption is fuelling 
the economic growth which leads to growing imbalance of the current account. 
Moldova depends heavily on the annual remittances of about 1,5 billion USD 
(almost 20% of GDP) – from the roughly one million Moldovans working abroad. 
For the coming years, various forecasts project economic growth between 3.8% 
and 4.3% in the country, but this won’t sufficient to the convergence to Europe.

A MOLDOVAI GAZDASÁG – PILLANATKÉP

A legutóbbi időszak reménykeltő gazdasági-politikai folyamatai ellenére 
Moldova továbbra is Európa egyik legszegényebb országa. A mérsékelt kli-
matikus viszonyoknak és a termékeny termőterületeknek köszönhetően, 

valamint a Szovjetunión belüli munkamegosztás következtében Moldova gazda-
sága továbbra is jelentős mértékben függ a mezőgazdaságtól, melynek fő termé-
kei a gyümölcsök, zöldségfélék, bor, búza és a dohány.

Moldovát földrajzi elhelyezkedése fontos tranzitországgá teszi: területén halad 
át az Oroszországból Ukrajnán át Délkelet-Európába vezető Transz-Balkán tranzit-
vezeték. A három ágból álló földgáz tranzitvezeték kapacitása évi 34,6 milliárd köb-
méter. A nyersanyagokban szegény ország az energiahordozókat Oroszországból 
importálja. Földgáz importjának 100%-a Ukrajnán keresztül Oroszországból ér-
kezik. Az évi hárommilliárd köbméteres mennyiség egyharmadát a kormányzati 
ellenőrzésű, kétharmadát pedig a szeparatista terület használja fel. Moldova ki-
szolgáltatottságát súlyosbítja, hogy egyetlen földgáztároló sem található az or-
szág területén. A Moldovai Köztársaság orosz energiaforrásoktól való függőségét 
tovább tetőzi a Gazprommal szemben felhalmozott 6,5 milliárd dolláros tartozás, 
amely paradox módon nagyrészt a szakadár, orosz befolyás alatt álló Dnyeszteren 
túli régió által elfogyasztott, de térítésmentes földgázfogyasztás eredménye.

https://borgenproject.org/poverty-in-moldova-europes-poorest-country-is-making-progress/
https://borgenproject.org/poverty-in-moldova-europes-poorest-country-is-making-progress/
http://www.fao.org/countryprofiles/index/en/%3Fiso3%3DMDA
http://www.moldova.org/en/president-igor-dodon-recognizes-transnistrian-gas-debt-part-moldovas-debt/
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Annak ellenére, hogy a Moldova és Románia közötti (Ungheni-Iași) 43 km hosz-
szú, kétirányú áramlást lehetővé tevő interkonnektor csővezetéket – elhúzódó 
technikai és szabályozási viták miatt jelentős csúszással – 2015 márciusában 
üzembe helyezték, a román gázszállítások mennyisége szimbolikus csupán. 
Moldova tervezi továbbá az európai elektromos hálózathoz való csatlakozást 
is 2022-es céldátummal.

Az ország jelentősen függ a külföldön dolgozó, megközelítő adatok szerint 
1 millió – Európában, Oroszországban és más volt szovjet tagállamokban dol-
gozó – moldovai körülbelül 1,5 milliárd dollárra tehető, a GDP 20%-ának megfe-
lelő hazautalásaitól is.

A kormányzat határozottan kinyilvánított célja az ország EU-integrációja, 
melynek eredményeként a piacgazdasági intézményrendszer fejlődésre szá-
mítanak. Az utóbbi évek dinamikus gazdasági növekedése a 2009-ben beve-
zetett EU-konform gazdasági szabályozóknak, valamint a kereskedelmi prefe-
renciarendszernek is köszönhető. Moldova 2014 őszén írta alá a DCFTA (Deep 
and Comprehensive Free Trade Agreement) megállapodást az Európai Uni-
óval, amely lehetővé tette a moldovai termékek akadálytalan bejutását a világ 
legnagyobb piacára.

A moldovai gazdaság növekedését mindazonáltal akadályozza a nagy-
mértékű és kiterjedt – az éves GDP 8–13%-ára tehető – endemikus korrup-
ció, valamint az Oroszország által 2014-ben a moldovai mezőgazdasági és 
élelmiszeripari termékekre is bevezetett importtilalom is. A kormányzat által a 
2014. évi – az éves GDP 12%-át kitevő – hatalmas bankcsőd-botrány után be-
vezetett stabilizáló intézkedések és reformok egyik fontos eredménye volt a 
179 millió dolláros, hároméves IMF-megállapodás 2016-ban, mely a banki szféra 
és a fiskális környezet fejlesztését célozta. Az EU, a Világbank és Románia szin-
tén indított a gazdaság átalakítását támogató programokat az országban.

Négy évvel azután, hogy Moldova aláírta a Társulási Megállapodást 
(Association Agreement – AA) az EU-val, az országban végrehajtott politikai re-
formok eredményei nem tekinthetők kielégítőnek. Bár (főleg az AA végrehajtása 
eredményeként) törvényhozói és végrehajtói szinten számos területen javult a 
jogállamiság helyzete, a jó kormányzás, az igazságszolgáltatás és a demokrati-
kus normák tekintetében vagy nem tapasztalható lényeges javulás, vagy még 
rosszabb lett a helyzet. Az új szabályokat gyakran nem megfelelően hajtják 
végre, bizonyos reformok pedig nyilvánvaló látszatintézkedések csupán, legin-
kább azért, mert ellentmondanak a hatalmi csoportok érdekeinek. Megállapít-
ható tehát, hogy az általános, mennyiségi jellegű fejlődést nem kísérte minőségi 
előrelépés.

Ami a gazdaságot és az e téren végrehajtott reformokat illeti, a helyzet 
jobb, de még mindig maradtak bizonyos fenntartások. A DCFTA (Deep and 
Comprehensive Free Trade Agreement) végrehajtása láthatóan bővítette a 
Moldova és az EU közötti kereskedelmet. A pénzügyi szektorban zajló refor-
mok folyamatban vannak, és ezeket a külső partnerek igen pozitívan értékelték. 
Másrészt a 2014-ben végrehajtott banki csalások kivizsgálása továbbra is a 

http://www.3dcftas.eu/publications/other/expanding-iasi-ungheni-pipeline-chisinau-challenges-and-opportunities
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/37716/eu-eib-ebrd-and-world-bank-finance-republic-moldova-romania-power-link_en
https://tradingeconomics.com/moldova/remittances
https://voxeurop.eu/en/2017/eastern-partnership-5121713
https://mei.gov.md/en/dcfta
http://www.moldova.org/en/report-shows-moldova-corrupt-country-region/
http://www.moldova.org/en/report-shows-moldova-corrupt-country-region/
https://www.ceps.eu/system/files/WD%20300%20Punitive%20Trade%20Measures%20by%20Russia_0.pdf
http://www.cccec.md/the-moldovan-banking-scandal/
https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2018/07/05/Republic-of-Moldova-Third-Reviews-under-the-Extended-Credit-Facility-and-Extended-Fund-46045
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:22014A0830%2801%29&from=EN
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/4011/EU-Moldova%20relations,%20Factsheet
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kormánynak felróható okok miatt húzódik a pénzügyi és bankszektorban. Ezen-
kívül az intézményi reformok lassú üteme vagy teljes hiánya (mindenekelőtt az 
igazságügyi reform) veszélyezteti a gazdaságban elindult pozitív változásokat. 
Negatívan befolyásolja a befektetési környezetet és láthatóan korlátozza a he-
lyi kis- és középvállalkozások fejlődésének lehetőségeit.

A korrupció, a politikai instabilitás, az alacsony színvonalú állami adminiszt-
ráció, a bürokrácia érdekeltségi viszonyai, az energia importfüggősége, az orosz 
politikai és gazdasági nyomás, a mezőgazdaság által dominált export és a megol-
datlan szeparatista régió miatt Moldova hosszú távon továbbra is sérülékenynek 
tekinthető.

MOLDOVA GAZDASÁGA 2017-BEN

A statisztikai adatok, a kutatóintézeti elemzések és a szakértői jelentések 
alapján 2017-ben Moldova gazdaságát az alábbi folyamatok jellemezték. 

A növekvő fogyasztás által fűtött moldáv gazdaság 2017-ben 4,5%-kal nőtt. A ha-
zautalások, a jelentős bérnövekedés és az állami transzferek 2016-os indexálása 
révén a fogyasztás 2017-ben 4,9% -kal növekedett. A pénzügyi helyzet javulása 
a 2015-ös visszaesés után az állami beruházások körében a bruttó állóeszköz-
beruházások fellendüléséhez vezetett (+5,3%). Az export növekedése erőteljes volt 
(+12,7%, éves alapon), amit az elmúlt két év jó mezőgazdasági termelési eredményei 
is támogattak. A behozatal gyors ütemben emelkedett az erősödő moldáv lejnek 
köszönhetően. Ennek eredményeképpen a nettó export nem tudta kivenni részét 
a gazdasági növekedésből (−2,7 százalékpont). A termelési oldalon a legnagyobb 
növekedési forrás a kiskereskedelem és a nagykereskedelem (+1,3 százalék-
pont), a mezőgazdaság (+1 százalékpont), valamint az ipar (+0,4 százalékpont).

2018-ban az infláció csökkent a bázishatás, az importált infláció és a szabályo-
zott árak miatt. 2017-ben a szabályozott árak emelkedése, néhány mezőgazda-
sági termék növekvő ára és az erősebb belső kereslet felgyorsította az inflációt 
(6,6%), ami minimálisan haladta meg az 5 +/−1,5%-os célsávot. Az utóbbi ténye-
zőket ellensúlyozza a moldáv lej felértékelődése és a közüzemi díjak 2018-as 
csökkenése. Az infláció 2018 áprilisában kezdett visszaesni és 3,7%-os szintet 
ért el. 2017 végére a devizatartalék rekord magas szinten állt, 5,5 hónapos import 
fedezésére volt elegendő.

A folyó fizetési mérleg hiányának növekedését továbbra is elsősorban külföl-
di hitelek finanszírozzák. Az erős importnövekedéssel párhuzamosan 2017-ben a 
folyó fizetési mérleg 3,4 százalékponttal romlott, jelenleg ez a GDP −7,6 száza-
léka. A 2016-os visszaesés után a külföldön dolgozó moldovaiak hazautalásai 
13,2%-kal nőttek a kedvező külső feltételeknek köszönhetően. A beáramló kül-
földi működőtőke megduplázódott, elérve a GDP 2,6 százalékát, viszont a folyó 

http://documents.worldbank.org/curated/en/683491537501435060/Moldova-JSPEIR-English-Version-Sep-13-2018.docx
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/md.html
http://www.statistica.md/index.php?l=en
https://ince.md/ro/activitatea-iefs/publicacii/met/
http://www.worldbank.org/en/country/moldova/brief/moldova-economic-update
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fizetési mérleg hiányát továbbra is elsősorban külső forrásból finanszírozták. 
A moldáv lej felértékelődése miatt a külső adósság 6 százalékponttal csök-
kent, a GDP 85,8-ára.

A két évig tartó takarékosság után a költségvetési mozgástér javult a várt-
nál sokkal magasabb mértékű állami bevételek miatt. Mivel a bevételek meg-
haladták a kiadások kétszámjegyű növekedését (+12,5%), a várt hiány ala-
csonyabb volt a tervezettnél (a GDP 0,8%-a). A bővülő külkereskedelem és a 
megnövekedett gazdasági aktivitás következtében a 2018. első harmadévé-
ben realizált megugró költségvetési bevételekkel az állami bevételek tovább-
ra is erőteljesen, 10,8 százalékkal nőttek. Míg a kiadások 1 százalékot estek 
a csökkenő támogatások (−36%) és kamatfizetési kötelezettségek (−48,4%) 
miatt. Az erősebb növekedésnek köszönhetően 2017-ben az államadósság és 
az állami garanciák kötelezettségei a GDP 38,9 százalékára rúgtak, így 4,9 ponttal 
csökkentek a 2016-os évhez viszonyítva.

2018 ELSŐ NEGYEDÉVÉNEK GAZDASÁGI FOLYAMATAI

A moldáv gazdaság bruttó hazai terméke 2018 első negyedévében 3,7%-kal 
nőtt az előző év azonos időszakához képest.

Termelőágazatok teljesítménye

2018 január–márciusban a nemzetgazdaság bruttó hazai terméke reálértéken 
3,7%-kal nőtt a 2017-es év azonos időszakához képest. 

A következő tevékenységek befolyásolták jelentősen a GDP növekedését: 
nagy- és kiskereskedelem (+1,2%); bányászat, kőfejtés; feldolgozóipar; 
villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás ágazat; a vízellátás, 
a szennyvízkezelés, a hulladékgazdálkodás, a szennyeződésmentesítést szolgá-
ló tevékenységek +0,8%; információ és kommunikáció (+0,6%); ingatlanügyletek 
(+0,2%); építőipar (+0,2%); szakmai-, tudományos- és műszaki tevékenységek; az 
adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenységek (+0,1%); pénzügyi és biz-
tosítási tevékenységek (+0,1); művészeti-, rekreációs- és szabadidős tevékenysé-
gek; egyéb szolgáltatási tevékenységek; a művészet, szórakoztatás és szabadidős 
tevékenységek; a háztartási tevékenységek, beleértve a saját fogyasztásra szánt 
termékek és szolgáltatások előállítását (melynek különösen nagy jelentősége van 
egy ilyen mértékben agrár dominanciájú országban, mint Moldova) végző magán-
háztartások tevékenysége (+0,1%).

Az ipari termelés tekintetében az alábbi ágazatokat jellemezte a legmaga-
sabb növekedés ebben az időszakban: villamos berendezések gyártása (+54,2%); 
fafeldolgozás, papírtermék gyártása és a nyomdai tevékenység (+24,7%); textília, 

https://ince.md/ro/activitatea-iefs/publicacii/met/
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ruházat, bőr-, valamint szőrmetermék gyártása (+22,8%) és a járműgyártás 
(+22,1%). Ugyanakkor több alágazat esetében csökkenő indexek figyelhetők 
meg: gyógyszergyártás (−30,8%), egyéb feldolgozóipar; a ipari gép-, berende-
zés üzembe helyezése és javítása (−20,8%).

2018 első negyedévében a mezőgazdasági termelés egésze növekvő tenden-
ciát mutatott és 1,0%-kal volt magasabb a 2017-es év azonos időszakához ké-
pest. Ez a növekedés kizárólag az állattenyésztési ágazatnak köszönhető, amely 
az adott időszakban a teljes mezőgazdasági GDP növekedés 99%-át adta.

A 2018 első negyedévében megfordult a beruházások csökkenő tendenci-
ája, és 2,9%-os növekedésre váltott. Ez főként a tárgyi eszközbe történő be-
fektetésnek köszönhető, amely az eszközök teljes befektetéseinek 97,7%-át 
tette ki.

A különböző közlekedési eszközökkel végzett áruszállítási alágazat teljesít-
ménye 2018 január-március között 13,6% -kal nőtt a 2017-es év azonos idő-
szakához képest. 

Árak és árfolyam

Az inflációs ráta 2018 első három hónapjában a Moldovai Nemzeti Bank (NBM) 
által kijelölt 5%-os (±1,5 százalékpont) céltartományon belül maradt, és 5,2%-ot 
tett ki, ami enyhe növekedést (+0,9 százalékpont) jelent az elmúlt év azonos idő-
szakához képest. 2018 első negyedévében a fogyasztói árindex (CPI) összete-
vőinek változása a következők szerint alakult: élelmiszertermékek −8,4%, nem 
élelmiszertermékek −2,9%, szolgáltatások −3,2%. A csökkenő értékek az élelmi-
szerárak esésének, a szabályozott (hatósági) áraknak és a nemzeti valuta felérté-
kelődésének az eredményei.

A maginfláció szintje 2018 eleje óta csökkenő tendenciát mutat, alacso-
nyabb értékeket vesz fel a fogyasztói árindexhez képest. 2018 január–március 
folyamán a maginflációs index 4,7% volt, ami 0,3 százalékpontos növekedést 
takar a 2017-es év azonos időszakához képest. A maginfláció csökkenő ten-
denciáját a nemzeti valutának a fő referenciadevizákkal szembeni felértéke-
lődése és a fogyasztóiárindex-összetevők inflációs nyomásának csökkenése 
határozzta meg.

2018 első negyedévében erősödött a moldáv lej főbb referenciadevizákhoz 
viszonyított árfolyama. A nominális átváltási árfolyam az euróval szemben 
3,2%-kal, a dollárral szemben 16,1%-kal erősödött.

Monetáris politika

A Moldovai Nemzeti Bank (NBM) 2018 első negyedévében fenntartotta monetá-
ris politikai eszközeinek főbb paramétereit: az irányadó kamatlábat 6,5%-os, 
±3 százalékpontos szinten tartotta, a kamatfolyosótváltozatlanul hagyva.
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Az NBM 2018 első negyedévében 40 százalékon tartotta a tartalékráta 
arányt a moldáv lej és a nem konvertibilis devizák tekintetében, a konvertibilis 
devizák esetében a 14 százalékos szint maradt.

A devizatartalékok volumene 2018 első negyedév végén 74,9 millió USA dol-
lárral nőtt az előző év végéhez képest, így az 2,875 milliárd USA dollárt tett ki.

Közpénzügyek

A költségvetési bevételek 2018 első negyedévében tekintélyes mértékben, 
10,8%-kal nőttek. A bevételek megugrásához elsősorban az adóbevételek, kü-
lönösen az árukra és szolgáltatásokra kivetett adók és vámok járultak hozzá, 
amelyek így a költségvetés teljes bevételének 65,81%-át tették ki.

A vizsgált időszakban 67,1 millió euró értékben érkezett külföldi segély a Mol-
dovai Köztársaságba, mely 78,5%-kal több, mint az előző évben kapott összeg. 
A segélyek legnagyobb része nemzetközi szervezetektől származik, a más orszá-
gok által juttatott segélyek összege elhanyagolható mértékű, csupán a 2016-os 
szint 12%-a. A külföldi támogatók nem szívesen növelik a segélyezés volume-
nét, mert az ilyen jellegű támogatások felhasználását meghatározó feltétele-
ket a kormány általában nem teljesíti. Sőt, néhány politikai döntés eleve ellene 
megy a nemzetközi szervezetek ajánlásainak.

2018 első negyedévében a költségvetési kiadások volumene minimálisan, 
0,9%-kal (108,1 millió MDL) volt nagyobb, mint az előző év azonos idősza-
kában. A kiadások legnagyobb részét a szociális szektor finanszírozására 
(40,66%), a legkisebbet (0,19%) pedig a környezetvédelemre fordította az ország.

A költségvetés mérlege az első negyedévben több mint 1,131 milliárd moldáv 
lejes többletet eredményezett.

2018. március 31-én az államadósság 1,221 milliárd moldáv lejes, azaz 2,1%-os 
csökkenést mutatott 2017 végéhez viszonyítva, így összességében 57,230 milli-
árd moldáv lejt tett ki. A 2018-as GDP-előrejelzési adatok szerint 2018. március 
31-én a közszféra adósságának GDP-ben kifejezett aránya 35,1% volt, ami 
3,8% százalékpontos csökkenés 2017 végéhez képest, és 4,4 százalékkal 
alacsonyabb 2017 első negyedévével összehasonlítva.

Bankszektor

A bankrendszer pénzügyi stabilitásának fő kihívása továbbra is a hitelkockázat 
magas szintje. A bankszektor prudenciális mutatói a kockázatokra, a likviditásra 
és a fizetőképességre vonatkozóan a minimumkövetelmény kereteinél magasabb 
értékeket jeleznek. A három legnagyobb bank (mely együttesen az összes banki 
eszköz 65,53%-át teszi ki) intenzív felügyeletének fenntartása azonban negatív jel-
zés azon külföldi befektetők felé, akik a Moldova Agroindbank SA 41,09%-os, és a 
Moldindconbank SA 63,89%-os részvénycsomagjának megvásárlását tervezik.

http://www.fao.org/fileadmin/templates/lead/pdf/cis_donors_en.pdf
https://www.maib.md/files/2018/5/3/memorandum-investitional-2018/memorandum-investitional-2018.pdf
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2018 első negyedévében a moldovai bankpiacon két külföldi befektető 
jelent meg. Januárban a B.C. VICTORIABANK S.A. részvényesi struktúrájá-
ban változások következtek be: 2018. január 16-án a Moldovai Értéktőzsde 
bonyolításában zajlott le az az aukció, melynek győztese, Románia máso-
dik legnagyobb bankja, a Banca Transilvania, ami 39,2%-os részesedéshez 
jutott VB Investment Holding B.V. holland vállalatán keresztül. A tranzakciót 
követően a VB Investment Holding B.V. társaság – amely 2016. május 24-e óta 
a bank tőkéjének 27,56%-os részesedéssel rendelkező részvényese –, a Banca 
Transilvaniával és az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bankkal partnerségben 
jelenleg a bank tőkéjének 66,77%-át ellenőrzi, amely 72,19%-ra emelkedik, mivel a 
nyilvános felvásárlási ajánlat eredményeképpen 5,42%-os többletrészesedéshez 
jutott. 2018 márciusában B.C. EXIMBANK – Gruppo Veneto Banca S.A. az olasz 
Intesa Sanpaolo Csoport (mely a magyarországi CIB Bank tulajdonosa is egy-
ben) részévé vált az olasz bank és a szintén olasz Veneto Banca közötti adásvé-
teli ügyletnek köszönhetően.

Az első negyedévben a moldovai bankszektor legnagyobb problémája a ke-
reskedelmi bankok bruttó hitelállományának 3,34%-os csökkenése volt. A hitele-
zés ütemének csökkenése a portfólió kockázati szintjének csökkenésével is tár-
sult. Így 2018 első negyedévében a nem teljesítő hitelek értéke 287,56 milliós 
(5,47%-os) csökkenéssel 5,084 milliárd moldáv lej volt 2017. március 31-éhez 
képest. Ugyanebben az időszakban két markáns átstrukturálódási folyamat volt 
megfigyelhető: egyrészt a magánszemélyek hitelezése (összes kihelyezett hi-
tel 24,29%-a), másrészt a nemzeti fizetőeszközben való eladósodás (az összes 
kihelyezett hitel 59,7%-a) került előtérbe. A vállalati szférának nyújtott hitelezés 
csökkenő tendenciája tükrözi a gazdasági tevékenység lassulását, valamint a bi-
zonytalanság relatíve magas szintjét.

A banki eszközök értékének növekedése a likviditás növekedésének volt kö-
szönhető. Ezért a bankrendszer jelenlegi likviditási indexe 56,8%, 6,46 száza-
lékponttal magasabb, mint 2017. március 31-én és csaknem háromszorosa 
az NBM által meghatározott minimális követelménynek. Következésképpen a 
bankok rendkívül magas likviditását, valamint a hiteleszközök egy részének ala-
csony kockázatú likvid eszközökre való átváltását és a biztos nyereség megcél-
zását (pl. államkötvények vásárlása) figyelhetjük meg.

2018. március 31-én a bankbetétek állománya 60,578 milliárd moldáv lej 
volt,  ami 1,1%-os növekedést jelent az év első három hónapjában. A betétek 
értékének növekedése mellett fontos megjegyezni, hogy a magánszemélyek 
betéteinek aránya 65,87%-os, mely csökkenő tendenciát mutat, 3,71% -kal ala-
csonyabb 2017. első negyedévéhez képest. Ez a csökkenés a háztartások meg-
takarításait lehetővé tévő jövedelem csökkenésének és a lakosság moldovai 
bankrendszerbe vetett – 2014-es egymilliárd dolláros sikkasztásos bankbot-
rány miatti – bizalmi deficitjének köszönhető.

A bankrendszer viszonylagos stabilitását jól tükrözik a bankok 2018 első 
negyedéves pénzügyi eredményei. 2018 márciusának végén a bankok teljes 
nyeresége 22,52 milliós, 4,31%-os növekedéssel 522,3 millió moldáv lejt tett ki. 

https://www.bancatransilvania.ro/bt-social-media-newsroom/stiri/banca-transilvania-a-devenit-actionar-al-victoriabank-bt-si-berd-parteneriat-strategic-pentru-sustinerea-antreprenorilor-si-economiei-din-republica-moldova/
https://www.bancatransilvania.ro/bt-social-media-newsroom/stiri/banca-transilvania-a-devenit-actionar-al-victoriabank-bt-si-berd-parteneriat-strategic-pentru-sustinerea-antreprenorilor-si-economiei-din-republica-moldova/
https://www.moldova.org/en/italian-intesa-sanpaolo-acquires-moldovan-eximbank/
https://www.moldova.org/en/italian-intesa-sanpaolo-acquires-moldovan-eximbank/
https://www.bnm.md/en/content/financial-situation-banking-sector-1st-quarter-2018
http://www.cccec.md/the-moldovan-banking-scandal/
http://www.cccec.md/the-moldovan-banking-scandal/


E-2018/52

10

KKI
E L E M Z É S E K

A moldovai gazdaság helyzete 2018-ban 

A bankrendszer nyereségének bővülése elsősorban a nem kamatjellegű be-
vételek 26,5%-os, 145,1 millió moldáv lejes növekedésének és a betétek utá-
ni kamatkiadások irányadó kamatláb mérséklés miatti 123,5 millió lejes, azaz 
23,7%-os csökkenésének köszönhető.

A kamatbevételek 1,1 milliárd MDL-t tettek ki, amely 170,4 milliós csökkenést 
mutat az előző év azonos időszakához képest, a hitelek átlagos kamatlábának 
és a hitelállomány volumenének csökkenése következtében. Így a kamatbevé-
telek súlya az összes bevételen belül 1,08%-kal csökkent, 2018. március 31-én 
38,6%-ot tett ki. A konzekvencia mindazonáltal nem kedvező, hiszen a gazdaság 
számára szükséges források tulajdonképpeni szűkítésével a bankrendszer ke-
vésbé tud hozzájárulni a gazdaság növekedéséhez, a növekedés stimulálásához.

A moldovai bankszektor prioritása továbbra is a pénzügyi stabilitás biztosítá-
sa a prudenciális szabályozási követelmények betartásával. Megemlítendő, hogy 
ennek a prioritásnak a megvalósításáért sok erőfeszítést tettek, de még mindig 
rengeteg feladatuk van. Hatályba lépett 2018. január 1-jén a 2017. október 6-án 
elfogadott, a banki tevékenységet szabályozó új törvény, amely modern szabályo-
zórendszert implementált az országban. Több kapcsolódó jogszabály előkészíté-
se még folyamatban van, melyek célja a szavatolótőke követelményeinek pontos 
meghatározása, valamint a hitel-, a piaci-, a működési- és az offset kockázatok 
kezelése a saját forrásokkal összefüggésben. A BASEL III megállapodásnak 
köszönhetően a bankrendszer határozottan a prudenciális követelményeknek 
való megfelelés útjára lépett.

Külgazdaság

Fizetési mérleg. 2018 első negyedévében a folyó fizetési mérleg 189,96 millió 
USD hiányt mutatott. Az előző év azonos időszakához képest az egyenleg 
51,2% -kal romlott. A szolgáltatások egyenlege 75,54 millió USD volt. A tőke-
számla egyenlege negatív, 7,27 millió volt. A pénzügyi befektetések céljából 
beáramló tőke mennyisége 119,33 millió dollárt tett ki.

Nemzetközi befektetési pozíció. 2018 első negyedévében a közvetlen külföldi 
működőtőke-befektetések halmozott állománya 3,894 milliárd dollár volt. A kül-
földről érkező hazautalások 2018 első negyedévében 297,45 millió dollárt tettek ki.

A külkereskedelem értéke 2018 első negyedévében 2,004 milliárd dollár volt, 
ami 28,6%-kal növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. 
Az áruexport  értéke ebben az időszakban 678,2 millió USD, volt, ami 28,4%-kal 
több, mint a 2017 szonos időszakában. Az áruk behozatala a 1,326 milliárd 
dollárt tett ki; 28,7% -kal többet, mint a 2017 első negyedévében. A kereskede-
lem mérlegének hiánya ilyen módon 648 millió dollárra rúgott, mely 145,5 millió 
dollárral (28,9%-kal) nagyobb volt a 2017 első negyedévéhez képest.

https://www.bnm.md/en/content/law-banks-activity-no-202-06-october-2017
https://www.bnm.md/en/content/first-major-regulations-transition-basel-iii-has-been-approved
https://tradingeconomics.com/moldova/foreign-direct-investment
https://tradingeconomics.com/moldova/foreign-direct-investment
https://tradingeconomics.com/moldova/remittances
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Üzleti környezet

A World Bank – Doing Business 2018-as rangsorában Moldova helyezése válto-
zatlan maradt, 44. helyen áll a 190 országot tartalmazó listán. Az üzleti környe-
zetet elemző rangsorban így Moldova Georgia (9), Macedónia (11), Észtország 
(12), Litvánia (16), Lettország (19), Lengyelország (27), Fehéroroszország (38) 
mögött áll.

Moldova a legrosszabb helyezést az építési engedélyek megszerzése (165.) 
kapcsán érte el, ami így nem mutat változást az előző évhez képest. További 
rossz eredmény a villamoshálózathoz való hozzáférés (80.), mely helyezése 
ráadásul 7 pozícióval romlott az előző évhez képest. A legnagyobb visszaesés 
(10 helyezéssel) a hitelfelvétel kapcsán tapasztalható.

Néhány, szám szerint három mutató, azonban javult a rangsorban: vállalkozá-
sok indítása (+21 pozíció), kisebbségi befektetők védelme (+9 pozíció) és ingat-
lan nyilvántartás (+1 pozíció) indítása.

Az üzleti környezetet értékelő másik világbanki indikátorlistán, a DTF 
Rankingen 2018-ban Moldova összesen 73,00 pontot gyűjtött össze, ami kismér-
tékben, +0,20 ponttal nőtt az előző évhez képest.

Munkaerőpiac és fogyasztás

Munkaerőpiac. 2018 első negyedévében a gazdaságilag aktív népesség 
1.172,9 ezer fő volt. A lélekszám 28,7 ezres, 2,4%-os csökkenést mutatott a 
2017-es év azonos időszakához viszonyítva. Eközben a népesség aktivitási 
rátája 39,3% volt, ami 1,0 százalékponttal kevesebb, mint az előző év első ne-
gyedévében. A foglalkoztatottak száma 1.124,6 ezer fő volt, mely érték meg-
egyezik a 2017 első negyedévének értékével. A 15 éves és idősebb népesség 
foglalkoztatási aránya elérte a 37,7%-ot, ami a 2017 Q1 szintjének felel meg. 
A munkanélküliek száma 48,3 ezer fő volt a vizsgált időszakban, ez a Nemzet-
közi Munkaügyi Hivatal, az ILO adatai alapján 36,3%-os csökkenést jelent 2017 
első negyedévéhez képest (75,8 ezer fő). A munkanélküliségi ráta az ország-
ban 2018 első negyedévében 4,1% volt; 2,2 százalékponttal alacsonyabb, mint 
2017-ben, s ez bizakodásra ad okot. Az inaktív népesség az országban (15 éves 
és idősebb) 1.810,1 ezer fő volt, mely 27,8 ezres, 1,6%-os növekedést takar.

Munkavállalói jövedelmek

A 2018 I. negyedévében a bruttó átlagos havibér összege 5.906,5 moldáv lej 
(kb. 345 USD vagy 300 Euro) volt, mely így 13,2%-os, reálértéken 7,6%-os nö-
vekedést mutatott a 2017 első negyedévhez képest. Az állami szférában a 
havi átlagkereset (5.408,1 MDL) 14,4%-kal nőtt, nagyobb mértékben, mint 
a vállalati szektor átlagos havi fizetése (6.108,1 MDL), amely 12,5%-kal 

http://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/Annual-Reports/English/DB2018-Full-Report.pdf
https://tcdata360.worldbank.org/indicators/h0f6e5b7d?country=BRA&indicator=40001&viz=line_chart&years=2015,2017
https://tcdata360.worldbank.org/indicators/h0f6e5b7d?country=BRA&indicator=40001&viz=line_chart&years=2015,2017
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emelkedett. A legjobban fizető ágazatok az információs és kommunikációs 
szektor (13.089,4 MDL), pénzügyi- és biztosítási tevékenységek (11.262,6 MDL), 
villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás ágazat (9.803,5 MDL).

A háztartások elkölthető jövedelme 2018 első negyedévében egy főre vetít-
ve átlagosan 2.353,5 MDL-t tett ki, ami 10,3%-kos növekedést mutatott. Reálér-
téken a háztartások bevételei 4,8%-kal emelkedtek, aminek legfontosabb forrá-
sai továbbra is a fizetések (40,8%), a szociális juttatások (23,9%) és a külföldön 
dolgozó moldovaiak hazautalásai (17,5%).

A lakosság átlagos havi fogyasztási kiadása  2018 első negyedévében 
2.329,8 MDL / fő volt, ami 11,4%-os növekedést mutat a 2017 Q1-hez képest. Reál-
értéken, a fogyasztói árindexhez igazítva a háztartási kiadások átlagosan 5 9%-kal 
növekedtek az előző év azonos időszakához képest. A kiadások legnagyobb része 
továbbra is az élelmiszer-fogyasztásra (43,9%), a lakások fenntartására és kar-
bantartására (17,9%), valamint ruházat és lábbelik vásárlására (10,4%) irányul.

MOLDOVA GAZDASÁGÁNAK
 JÖVŐBENI FOLYAMATAI – ELŐREJELZÉS

A moldovai gazdaságban ígéretes folyamatok indultak el, de további komoly és 
tartós politikai és szabályozási intézkedések szükségesek a fenntartásukhoz 
és a konvergenciához.

Az adatokat és trendeket, valamint a gazdasági szerkezetet elemezve, illetve 
az elemző cégek értékelései alapján megállapítható, hogy a gazdasági növe-
kedés várhatóan erőteljes lesz, de elmarad a potenciálistól (lásd összefoglaló 
táblázat), és továbbra is a korábbi 4,6%-os átlag alatt marad). A moldovai gaz-
daság tehát egy olyan kedvezőtlen egyensúlyhoz közeledik, amelyet az elérhe-
tőnél alacsonyabb növekedési ütem jellemez. A jelenlegi növekedési ráták a 
gazdasági fejlettség jelenlegi szintjéhez viszonyítva túl alacsonyak ahhoz, hogy 
biztosítsák a nyugati országokhoz felé tartóközeledést. A kormány és a jegy-
bank számos erőfeszítést tett a makrogazdasági kockázatok csökkentésére, 
de gyorsabb növekedés szükséges ahhoz, hogy Moldova az EU országaihoz 
közeledjen. Továbbra is kiemelt fontosságú az igazságszolgáltatási ágazat re-
formja, az üzleti környezet javítása és a munkaerő képzettségének és készsé-
geinek fejlesztése.

A magasabb reálbérekkel és a hazautalások megugrásával elsősorban a 
háztartások fogyasztásai generálják majd a növekedést. Az üzleti környezet ja-
vítását célzó közelmúltbeli reformokat szükséges kiegészíteni a magánszektor 
bizalmát növelő, és a gazdasági kilátásainak javítását célzó aktív intézkedé-
sekkel. A befektetők tulajdonjogának védelme és a tisztességes piaci verseny 
biztosítása alapvető fontosságú e tekintetben.

http://www.worldbank.org/en/country/moldova/brief/moldova-economic-update
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A moldovai gazdaság helyzete 2018-ban 

A kedvező külpiaci feltételek ösztönzik majd az exportot, bár a külkereskedelem 
hozzájárulása a GDP növekedéséhez valószínűleg negatív marad, mivel az import – 
a megugró háztartási fogyasztás és az ezáltal generált kiskereskedelmi forgalom-
növekedés miatt – továbbra is gyorsabban fog növekedni az exportnál. Az állami 
transzferek tényleges növekedése és az állami beruházások tervezett fellendülé-
se (elsősorban az út- és mélyépítési ágazatban) a gazdasági növekedést támo-
gatják rövid távon, különösen a 2019-es választási évben.

Az alapforgatókönyvben a költségvetési hiány várhatóan középtávon a GDP 2,5% -a 
alatt marad. Mindazonáltal a nyugdíjak kötelezően vállalt indexálásának, a bérek- és a mi-
nimálbér növekedésének, valamint a tervezett állami beruházásoknak köszönhetően nem 
kizárt, hogy a költségvetési deficit 2018-ban várhatóan a GDP mintegy 3%-ára rúg majd.

A gazdaság középtávú kilátásai jelentős belső és külső kockázatokkal járnak, 
ezért további strukturális reformokra van szükség a magánszektor gazdasági aktivi-
tásának növelését és a munkahelyteremtést célozva. A legfontosabb kereskedelmi 
partnerek gyengébb növekedési kilátásai, a nemzetközi kereskedelem potenciálisan 
negatív változásai és migráció okozta problémák alááshatják az export növekedé-
si kilátásait és csökkenthetik a hazautalásokat. Fontos belső kihívásnak minősül a 
kedvezőtlen időjárási viszonyok hatása a mezőgazdasági ágazatra, ami az összes 
foglalkoztatott egyharmadának ad munkát.

A pénzügyi szektor kockázatai közé tartozik a rendszer rossz kormányzása, a 
részvényesi átláthatóság hiánya és a végső haszonhúzók nem elégséges azonosítási 
mechanizmusa. Az ágazat átláthatóságának javítása és a pénzügyi közvetítés 
javítása érdekében eszközölt reformok folytatása továbbra is prioritás marad. Ezen-
kívül aggodalomra ad okot a szabályozatlan, kevéssé monitorozott, a nem banki 
pénzügyi közvetítési szektorban megfigyelt növekvő kereslet és aktivitás.

A Moldovai Köztársaság a kétéves „választási maratonba” gazdasági és intézmé-
nyi szempontból felkészületlenül lép be, ami számos hosszú távú gazdasági kocká-
zatot jelent. A választási időszakokat általában megnövekedett költségvetési kiadá-
sok és bizonytalanság jellemzik. A Moldovai Köztársaság esetében a 2018 őszéről 
2019-re halasztott parlamenti választások, a 2019-es helyhatósági választások és a 
2020-as elnökválasztás jelentős korlátot jelentent a nemzetgazdaság számára, az 
államháztartás jelenlegi egyensúlytalansága és a szerény befektetési tevékenysége 
miatt. Különösen a választáshoz kapcsolódó 2018-2019-es közkiadások kapcsán 
a költségvetésben tervezett, a GDP 2,9% -át kitevő költségvetési hiány valószínűleg 
tovább súlyosbítja a helyzetet, növeli az államadósságot és költségvetési megszo-
rításokat von a választások után. Mindez középtávon hatással lehet a befektetői 
bizalomra és a donorországok támogatására. Ugyanakkor a gyenge intézményi 
keret, valamint a közintézmények választások miatti magas szintű átpolitizált-
sága fokozott bizonytalansághoz vezet, ami alááshatja a befektetési hajlandó-
ságot: 2017-ben a gazdasági növekedés ellenére a befektetések csökkentek,és  
valószínűleg stagnálni fognak ezen a szinten az elkövetkező években is.

A be nem szedett adók magas szintje a gazdasági növekedés egyik jelentős kor-
látja, ami aláássa az államháztartás gazdasági fejlődéshez való aktív hozzájárulását. 
A Moldovai Köztársaság adóhiánya (az adóbevételek potenciális volumene és a 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=374744
http://msmps.gov.md/ro/content/incepand-cu-1-aprilie-2018-venitul-lunar-minim-garantat-va-constitui-1025-lei
http://msmps.gov.md/ro/content/incepand-cu-1-aprilie-2018-venitul-lunar-minim-garantat-va-constitui-1025-lei
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ténylegesen begyűjtött adók közötti különbség) meglehetősen magas, az éves 
GDP mintegy 7% -ára tehető. Bár ez az arány stabilizálódott az elmúlt években, 
az adóhiányt meghatározó adócsalások aránya jelentősen megnőtt. Az adócsa-
lási hajlandóság fokozódása újabb kockázatot jelent, mely az következő évek 
egyik fő problémája lehet közpénzügyi szempontból. Ezért lettek kulcsfontossá-
gúak 2018-ban az adóelkerülés elleni küzdelemre irányuló erőfeszítések, különös 
hangsúlyt fektetve az önkéntes jogkövetés előmozdítására és az adómorál javí-
tására (például aktívabb kommunikáció az adózókkal és az adóigazgatás, vala-
mint a bevallások egyszerűsítése).

A gazdasági növekedés lassulása a munkatermelékenység romlásával párhu-
zamosan zajlik. A Moldovai Köztársaságban a munkatermelékenység mértéke a 
kelet-közép-európai országok közül a legalacsonyabb. A gazdasági növekedés 
lakosság jólétére gyakorolt hatása alacsony, azaz a növekedés nem terjed ki 
a társadalom széles körére, így életszínvonal terén javulás nem tapasztalható. 
Ezt a folyamatot befolyásolja a foglalkoztatás minőségi paramétereinek romlása, 
különösen az informális foglalkoztatás növekedése, valamint a közép és felsőfokú 
képzettséget igénylő munkahelyek arányának csökkenése.

Az államháztartást egyre inkább befolyásolja az öregedő társadalom. Ez egy-
felől nyomás alá helyezi a társadalombiztosításra és a szociális hálóra fordított 
állami kiadásokat, másfelől pedig jelentős költségvetési forrást vesz igénybe, ami 
egyébként invesztálható lenne a gazdasági növekedés felgyorsításába is. Ennek 
eredményeképpen az ország egyre inkább a társadalmi problémákra fókuszál, és 
nem képes kellően stimulálni a gazdasági fejlődést. Így a jelenlegi kiadási struktúra 
alapvető átgondolást igényel annak érdekében, hogy a fiskális politika a fenntart-
ható gazdasági növekedés ösztönzésére irányuljon.

A hosszú távú gazdasági növekedés optimális szintig (5% vagy a fölötti) való 
ösztönzése érdekében alapvető fontosságú a strukturális és intézményi reformok 
minőségének biztosítása. 2018-ban gyakorlatilag minden a minőségi gazdasági 
növekedéshez szükséges összetevő rendelkezésre áll: az alacsony infláció, a ked-
vező mezőgazdasági év, a külső szervezetek segítsége és támogatása. Ez utóbbi 
több állami beruházást von maga után és növeli a bankrendszer likviditását, így 
több hazautalást és kedvező külső gazdasági környezetet eredményez. Ezek a té-
nyezők csak a minőségi reformok keretein belül fogják biztosítani a gyors gazda-
sági növekedést, ami javítja a befektetők és a nyilvánosság bizalmát a kormány 
felé, és ezáltal által nő a befektetési hajlandóság. 

A közigazgatási reform kulcsfontosságú eleme a politikai tervezés és a költ-
ségvetési programozási rendszer hatékonyságának növelése. Erre tekintettel 
kezdődött a Moldova 2030  nemzeti fejlesztési stratégia kidolgozása, amely az 
ország hosszú távú fejlesztési irányelveinek 2030-ig tartó, fenntartható fejlődésre 
és a társulási menetrendre való felkészítését célozza. A stratégiai tervezés három-
szöge (nemzeti fejlesztési stratégia – ágazati stratégiák – költségvetési programok) 
kulcsfontosságú a kormány rendelkezésére álló korlátozott technikai és pénzügyi 
erőforrások hatékony kezeléséhez, az állami politikák kiszámíthatóságának bizto-
sításához és az erőforrások fenntartható célok szolgálatába állításához.

http://fes-moldova.org/fileadmin/user_upload/RST_2017_en.pdf
http://fes-moldova.org/fileadmin/user_upload/RST_2017_en.pdf
https://www.moldova.org/en/tax-evasion-a-problem-in-moldova-admits-minister-of-economy-234725-eng/
http://md.one.un.org/content/dam/unct/moldova/docs/devmeetings/2018/Concept%20of%20the%20National%20Development%20Strategy%20Moldova%202030.pdf
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ELŐREJELZÉSEK

FE: FocusEconomics; IMF: International MonetaryFund; WB: World Bank; 
EIU: Economist Intelligence Unit

Rövidítések: DCFTA (Deep and Comprehensive Free Trade Area)
Association Agreement – AA
MDL – moldáv lej
NBM – Moldovai Nemzeti Bank

A Dnyeszteren Túli Köztársaság statisztikai adatai elérhetők: http://mer.gospmr.
org/gosudarstvennaya-sluzhba-statistiki/informacziya/o-soczialno-ekonomi-
cheskom-polozhenii-pmr.html

2018 2019 2020

FE IMF WB EIU FE IMF WB EIU FE IMF WB EIU

GDP-növekedés
(%) 3,9 3,8 4,8 4.2 4,0 3,8 3,8 3.8 4,0 3,8 3,5 3.6

Infláció (%) 4,0 3,6 3,8 3.7 4,9 4,9 4,7 4.4 5,1 5,0 5,0 4.6

Az államháztartás 
egyenlege 
(GDP%-a)

-2,3 -1,9 -1.7 -2,6 -2,8 -2.2 -2,7 -2,5 -2.8

Folyó fizetési 
mérleg 

(GDP %-a)
-6,6 -7,4 -6,8 -5.5 -6,6 -6,3 -6,9 -4.7 -6,8 -6,4 -6,9 -4.2

Államadósság 
(GDP %-a) 34,0 32,5 29,5 34,6 34,7 31,2 35,6 36,4 30,9

Munkanélküliségi 
ráta (%) 4,0 4,1 3.9 4,1 4,0   4.0 4,3 4,0 4.2

2021 2022

FE IMF EIU FE IMF EIU

GDP-növekedés 
(%) 4,2 3,8 4.5 4,2 3,8 4.3

Infláció (%) 5,3 5,0 5.8 5,4 5,0 5.8

Az államháztartás 
egyenlege
 (GDP%-a)

-2,4 -2.5 -2,2 -2.5

Folyó fizetési mérleg 
(GDP %-a) -7,1 -5,9 -4.3 -7,6 -5,7 -4.5

Államadósság (GDP %-a) 36,5 37,0 37,7 38,3

Munkanélküliségi 
ráta (%) 4,3 4,0 4.0 4,3 4,0 4.0

http://mer.gospmr.org/gosudarstvennaya-sluzhba-statistiki/informacziya/o-soczialno-ekonomicheskom-polozhenii-pmr.html
http://mer.gospmr.org/gosudarstvennaya-sluzhba-statistiki/informacziya/o-soczialno-ekonomicheskom-polozhenii-pmr.html
http://mer.gospmr.org/gosudarstvennaya-sluzhba-statistiki/informacziya/o-soczialno-ekonomicheskom-polozhenii-pmr.html
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