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1. Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled
Obsah neuveden

Podkapitoly:
1.1. Oficiální název státu, složení vlády
1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti,

náboženských skupin)
1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace,

míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.
1.4. Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let
1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP,

zahraniční zadluženost, dluhová služba
1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)
1.7. Daňový systém

1.1 Oficiální název státu, složení vlády

Oficiální název státu:

• Moldavská republika - Republica Moldova - The Republic of Moldova
• Zkrácenému rumunskému a anglickému názvu země Moldova odpovídá český název Moldavsko.

Složení vlády:

Pavel Filip – předseda vlády (člen Demokratické strany - PDM)

Andrei Galbur – místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí a evropské integrace (PDM)

Gheorghe Balan místopředseda vlády pro integraci

Octavian Calmic – místopředseda vlády a ministr hospodářství (PDM)

Gheorghe Brega – místopředseda vlády pro sociální otázky (Liberální strana - LS)

Octavian Armasu – ministr financí

Vladimir Cebotaru – ministr spravedlnosti (PDM)

Alexandru Jizdan – ministr vnitra (PDM)

Gheorghe Galbura – náměstek ministra obrany pověřený vedením ministerstva (LS)

Vasile Bitca – ministr pro místní rozvoj a stavebnictví (PDM)

Iurie Usurelu – náměstek ministra zemědělství a potravinářského průmyslu pověřený vedením ministerstva (PDM)
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Vitalie Rapcea – náměstek ministra dopravy a dopravní infrastruktury pověřený vedením ministerstva (PL)

Valerie Munteanu – ministr životního prostředí (PL)

Corina Fusu – ministryně školství (PL)

Monica Babuc – ministryně kultury (PDM)

Stela Grigoras – ministryně práce, sociální ochrany a rodiny

Ruxanda Glavan – ministryně zdravotnictví (PDM)

Vitalie Tarlev – náměstek ministra informačních technologií a spojů pověřený vedením ministerstva (PDM)

Victor Zubcu – ministr mládeže a sportu (doposud náměstek ministra - PDM)

Z titulu funkce jsou členy vlády také předseda Akademie věd MD Gheorghe Duca a předsedkyně Autonomní oblasti
Gagauzie (baškan) Irina Vlah. Separatistické Podněstří (neuznaná Podněsterská moldavská republika) na levém břehu
Dněstru žádné zastoupení v kišiněvské vládě nemá, o tuto agendu se stará např. vlády Balan).

1.2 Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti,
náboženských skupin)

Počet obyvatel Moldavské republiky (bez Podněstří) v roce 2016 podle údajů statistického úřadu činil 3 553 056. Oproti
roku 2015 to představuje úbytek ve výši cca 2 103 obyvatel, který je způsoben odchodem do zahraničí z ekonomických
důvodů. Výsledky sčítání obyvatel z května 2014, které byly zveřejněny, až na jaře 2017, uvádí počet obyvatel 2 998 235.
Počet obyvatel v Podněstří je odhadován na méně, než 500 tis. osob. Skutečný počet obyvatel na pravém břehu Dněstru
údajně poklesl na 2,2 – 2,4 mil. obyvatel a v Podněstří maximálně 300 tis. osob..

Demografické složení:

• Moldavané 75,1 %
• Ukrajinci 6,6 %
• Rusové 4,1 %
• Gagauzové 4,6 %
• Rumuni 7 %
• Bulhaři 1,9 %
• Romové 0,3 %
• další národnosti celkem 0,5 %

Oproti údajům ze sčítání obyvatel v roce 2004, došlo k nárůstu obyvatel, kteří se hlásí k rumunské národnosti z 1,9% na
7%.

V hlavním městě je ruskojazyčných obyvatel podstatně více, než je podíl etnických Rusů na celkovém obyvatelstvu země,
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činí až 50%. Ruština je ještě stále hlavní dorozumívací řečí mezi všemi národnostmi.

Složení podle náboženského vyznání:

• Pravoslavní 96,8 %
• Baptisté 1,0 %
• Svědci Jehova 0,7 %
• Adventisté 7. dne 0,3 %
• Pentekostální 0,4 %
• Pravoslavní starého obřadu 0,2 %
• Evangelíci 0,2 %
• Římskokatolíci 0,1 %
• Ateisté 0,2 %

Kolem 80% obyvatel pravoslavného vyznání přísluší k moskevskému patriarchátu a jen cca 20% k rumunsko-jazyčné
besarabské metropolii.

1.3 Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra
inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

2012 2013 2014 2015 2016

HDP / obyv. (USD
podle PPP)

4223,6 4666,0 5014,0 5028,0 5304

Objem HDP (mil.
MDL)

87.847 99.879 112.050 121.851 134.476

Objem HDP (tis.
USD)

7.284.205,4 7.982.913,6 7.981.421 6.475.887,5 6.749.554

Index reálného
objemu HDP ve
srovnání s
předchozím
rokem (%)

99,3 109,4 104,8 99,5 104,1

Míra inflace (%) 4,1 5,2 4,7 13,6 2,4

Nezaměstnanost
(%)

5,6 5,6 3,9 4,9 3,8
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Zdroj: Statistický úřad MD

Očekávaný vývoj v teritoriu

Pokud jde o hospodářské ukazatele za rok 2016, pozitivně překvapila inflace jen ve výši 2,4%, tzn. výrazně pod cílem
Moldavské národní banky (5 +/- 1,5%) a pod korigovaným odhadem (6,3%). Ještě v roce 2015 přitom míra inflace dosáhla
13,6%. Růst HDP za rok 2016 nakonec podle údajů moldavského statistického úřadu výsledků dosáhl 4,1%, v hodnotovém
vyjádření 134,476 mld. MDL. V roce 2017 je předpokládány růst HDP 4,5%, zemědělská produkce by se měla zvýšit o
4,4-5% a průmyslová výroba o 5-6%.

Zlepšení některých makroekonomických ukazatelů, mimo jiné i v souvislosti s obnovením finančních toků ze zahraničí,
naznačovaly již údaje ke konci roku 2016. Zlepšení stavu moldavského hospodářství nakonec potvrdilo i zvýšení
investičního výhledu agentury Moody´s z B3 negativní na B3 stabilní. Ke změně přispělo snížení rizik vládního financování
v souvislosti s podpisem nové dohody o spolupráci s Mezinárodním měnovým fondem (MMF) v listopadu 2016, obnova
finanční podpory ze strany EU a dalších donorů i přejetí nových opatření v oblasti bankovní regulace. Neméně
významným faktorem je rovněž určité zklidnění vnitropolitické situace.

V rámci dohody s MMF bylo uvolněno 179 mil USD, první platba ve výši 35 mil. USD byla vyplacena po podpisu smlouvy.
Úspěšně pro MD vyzněly výsledky hodnotící mise MMF, která v Moldavsku pobývala ve dnech 14. – 28. 2. 2017. Dosaženo
bylo dohody na expertní úrovni, podle které by Moldavsko mělo dosáhnout na druhou tranši pomoci ve výši cca 21,2 mil.
USD. Ostatní platby budou uvolňovány postupně na základě vyhodnocování programu plnění reforem.

Pozitivní dopady uzavření smlouvy s MMF se již odrazily v praxi, Světová banka uvolnila 45 mil. USD, jejichž platba byla v
roce 2015 pozastavena z důvodu politické a bankovní krize. Evropská unie obnovila rozpočtovou podporu a Rumunsko
vyplatilo koncem února 2017 Moldavsku druhou část půjčky ve výši 50 mil. EUR. První tranši ve výši 60 mil. EUR obdrželo
Moldavsko již v srpnu 2016. Další plánovaná podpora z EU, tzv. makro finanční pomoc, v celkové hodnotě 100 mil. EUR
(60 mil. půjčky a 40 mil. granty) by mělo Moldavsko čerpat od léta 2017. Zahraniční finanční pomoc tvoří přibližně 10-12%
moldavského rozpočtu.

Současná vláda pod předsedou vlády Filipem (Demokratická strana), vládne od ledna 2016. Relativní stabilita země
umožnila opětovné zahájení reforem. V listopadu 2016 byl lidovým hlasováním zvolen prezidentem Igor Dodon (Strana
socialistů). Parlamentní volby jsou plánovány na podzimu roku 2018.

Průměrná měsíční mzda dosahovala na konci roku 2016 výše 5 084 MDL (cca 240 EUR), což je o 5,6% více než v roce
2015. Minimální mzda z 1. května 2016 byla 2 100 MDL (95 EUR). Ekonomicky aktivní obyvatelstvo představuje 1 193,3
tisíc osob. Podíl ekonomicky aktivního obyvatelstva zaměstnaného v zemědělství představuje 29,7%. Podíl služeb na
zaměstnanosti je 52,5%, průmyslu 12,9 % a stavebnictví 4,8%.

V ekonomické oblasti je země silně závislá na vnějších faktorech. Na jedné straně se jedná o schopnost implementovat
DCFTA a využít exitujících kvót pro bezcelní vývoz zemědělské produkce do EU, na druhé straně se jedná o přístup,
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respektive existenci omezení, ze strany Ruské federace, která figurovala jako hlavní odbytiště pro moldavskou
zemědělskou produkci.

V této souvislosti lze zmínit trvající zákaz na dovoz vína a brandy moldavské provenience platný od 11. 9. 2013, omezení
na dovoz moldavské zemědělské produkce ze dne 18. 7. a 21. 7. 2014 a zavedení celních sazeb na 19 obchodních položek
s platností od 1. 9. 2014. Výše uvedená opatření ze strany Ruské federace mají politický charakter a souvisí
s podpisem AA/DCFTA, kdy RU poukazuje na ohrožení vlastního trhu kvůli reexportům přes MD.

V roce 2015 získalo několik společností z AT Gagauzie (Wines of Comrat, Tomai vinex, Invinprom, Kazayak Vin and Vinaria
Bostavan) povolení k obnovení vývozu do Ruské federace. Tento počet byl později navýšen a dle informací Ministerstva
zemědělství Moldavska má nyní 11 společností z AT Gagauzie povoleno vyvážet na ruský trh alkoholické výrobky.
Aktuálně bylo povolení k vývozu uděleno také pěti moldavským společnostem (Cricova, Chateau Vartely, CASTEL MIMI,
Moldiugvin and Lion-Gri).

Dalším vnějším rizikem je zpomalení ruského hospodářství a stagnace v eurozóně, to bude i nadále ovlivňovat výkonnost
vývozu a bude slábnout příliv kapitálu ze zahraniční. Pokračovat bude i snižování remitencí (finanční převody ve prospěch
fyzických osob), na kterých je Moldavsko značně závislé, a které dosahují 25 - 30 % HDP. Větší část těchto převodů
přichází od moldavských pracovníků v Ruské federaci, přičemž v důsledku horší ekonomické situace v Rusku dochází k
jejich snižování. Objem peněžních transferů ze zahraničí ve prospěch fyzických osob v MD v roce 2015 dosáhl jen 1,129
mld. USD, což je o 30 % méně oproti roku 2014. Pokles pokračoval i v roce 2016, dle údajů Moldavské národní banky
dosáhl objem převodů v roce 2016 hodnoty 1,079 mld. USD, což představuje další pokles o 4,5 % oproti roku 2015.

Dopad těchto vnějších tlaků je umocněn křehkým bankovním sektorem a strukturálními problémy v nebankovním
finančním sektoru. Velkou výzvou pro moldavskou vládu zůstává zlepšování podnikatelského prostředí, které je
s ohledem na všudypřítomnou korupci předmětem kritiky zejména zahraničních partnerů. V této souvislosti je zmiňována
hlavně nutnost reformy justice a soudnictví. Index vnímání korupce (CPI) naznačuje, že Moldavsko je nadále považováno
za zemi s rozsáhlou korupcí. V roce 2015 se Moldavsko umístilo na 103. místě, to je stejné hodnocení jako v roce 2014, i
když jeho skóre kleslo z 36 na 33, což odráží rostoucí nedůvěru mezi obyvatelstvem.

Zveřejněn byl průzkum veřejného mínění Barometr, který proběhl na vzorku 1100 osob ve dnech 16. – 23. 4. 2017.
Vyrovnané zůstávají preference ohledně vstupu do EU a do Eurasijské ekonomické unie. Pro členství v EU se vyslovilo 45
% respondentů, pro Eurasijskou ekonomickou unii 49 %.

1.4 Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

2012 2013 2014 2015 2016
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Příjmy 33.530,3 36.899,5 42.455,8 43.660,7 45.946,9

Výdaje 35.373,5 36.651,3 44.402,5 46.393,9 48.434,0

Saldo -1.843,2 -1.751,8 -1.946,7 -2.733,2 -2.487,1

Zdroj: ministerstvo financí MD, údaje v mil. MDL

1.5 Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči
HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

2012 2013 2014 2015 2016

Běžný účet -495,28 -384,67 -451,08 -464,24 -257,96

Kapitálový a
finanční účet

420,19 296,20 518,85 450,35 227,14

z toho: kapitálový
účet

-33,80 -44,72 -62,42 -22,83 -62,87

Finanční účet 453,99 340.92 581,27 473,18 290,01

Devizové rezervy 2.515 2.820 2.156 1,756.81 2.205,93

Hrubá vnější
zadluženost

5.983,76 6.612,68 6.494,88 6,338.39 6.594,69

z toho:
zadluženost vlády

1.265,59 1.305,17 1.320,37 1,353.69 1.481,22

ostatní sektory 2.662,09 2.908,14 3.045,63 3,200.75 3.404,19

Zdroj: Národní banka Moldavska (v mil. USD)

1.6 Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Většina bank je privatizována, majoritní kapitál pochází ze zahraničí, v řadě případů se jedná o neprůhledné off-shorové
společnosti. Jsou přijímány zákony na zprůhlednění a vyčistění bankovního sektoru. Hlavním regulátorem bankovního
sektoru je Moldavská národní banka (BNM): www.bnm.md
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Moldavský bankovní systém je tvořen BNM a komerčními bankami. Jejich seznam je na www.bnm.md. BNM je ze zákona
na vládě nezávislá.

Za nejdůležitější banky lze považovat níže uvedené instituce, jejichž souhrnná aktiva přesahují 75% aktiv celého
bankovního systému:

• Moldova Agroindbank s.a.
• Moldindconbank, s.a.
• Victoriabank, s.a.
• Mobiasbancă Groupe Societe Generale

Jednou z hlavních překážek rozvoje hospodářství, ale i země jako celku, je špatné fungování bankovního sektoru. Jeho
nefunkčnost obnažilo vytunelování tří MD bank (BEM, Banca Sociala a Unibank) v listopadu 2014, ze kterých zmizelo
kolem 1 mld. USD. Tyto banky spravovaly kolem 70% úvěrů v zemi. Kromě ztráty, kterou musí tak či onak uhradit občané
země (jedná se cca 12% ročního HDP), to vedlo k otřesu celého finančního systému, devalvaci místní měny atd.

V potížích jsou i nadále další tři významné banky, které převzaly řadů úvěrů ze zbankrotovaných bank. Jejich podíl na
souhrnu úvěrů země činí kolem 60%. Jedná se o banku Victoria, kde má svůj podíl EBRD a je v současnosti pod státním
dohledem. V březnu 2016 byly dány pod dohled další dvě banky Moldincombank (MICB) – kvůli netransparentnímu
vlastnictví a podezření na finanční machinace bylo zablokováno 40% jejích akcí, a také Moldova Agroindbank (MAIB).
Problémem není jen stav zmíněných bank, ale celého finančního systému země. Značné podíly v bankách mají
neprůhlední vlastníci, instituce finančního dohledu se ukázaly být neakční, správa úvěrů je špatná, atd. Pod mezinárodním
tlakem přijal parlament v únoru 2016 několik zákonů – finančně-bankovní, „cestovní mapu reforem“, o volbě nového
guvernéra banky.

Pojišťovnictví se v MD potýká zejména s problémem chudoby a obecně slabé ekonomické výkonnosti, kdy je pojištění
chápáno jako luxus. V Moldavské republice je registrována řada pojišťoven, které jsou ve většině případů vázány na
zahraniční mateřské firmy. Mezi čistě moldavskými pojišťovnami zaujímají přední místo Moldasig, s.r.l. (se státní účastí) a
QBE Asito, s.a. (nicméně má ve svém podnázvu uvedeno - mezinárodní pojišťovací společnost). Jedním z profesních
sdružení je například Union of Insurers from Moldova (MD-2004, Republic of Moldova, Chişinău, Ştefan cel Mare str.,
182, office 209, tel./fax: (373 22) 29 64 89), jejímiž členy jsou kromě výše uvedených také pojišťovny SA Donaris, SA Grave
Carat, SA Klassika Asigurari, SA Moldcargo a SA Victoria Asigurari. Moldavsku se daří udržet, byť s obtížemi,
v mezinárodním systému Zelená karta. Pojištění na život, proti úrazu nebo škodné na majetku je v Moldavsku stále ještě
v plenkách nebo vůbec.

1.7 Daňový systém

Daňový systém se skládá z celostátních a místních daní a poplatků. Největší podíl rozpočtových příjmů plyne z
následujících daní:

• Daň z příjmu právnických a fyzických osob (právnické osoby - 12 %, ve volných ekonomických zónách (VEZ) - 6 %;
fyzické osoby - 7 a 18 % podle výše příjmu, daň z dividend činí 12 %);

• Daň z přidané hodnoty (standardní sazba 20 %, snížená 8 % na základní potraviny, některé léky a zemědělské
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produkty a 0 % na elektrickou energii);
• Spotřební daň (výše spotřební daně je různá, přičemž má množstevní a hodnotovou složku);
• Daň z bankovního výnosu a podnikání pojišťoven
• Clo

Uplatňovány jsou i další daně, jako například daň z nemovitostí (z půdy), silniční daň, daň z využívání přírodních zdrojů.
Existuje celá řada daňových a investičních pobídek (malé podniky, podniky v IT sektoru, podniky ve volných
ekonomických zónách - VEZ). Investiční projekty ve VEZ, získávají v závislosti na výši investovaného kapitálu 3–5 leté
daňové prázdniny a 10 let garantovanou stabilitu pro případ změny legislativy. Zákon o daních je k dispozici na
www.fisc.md.

ČR má s Moldavskem podepsanou dohodu o zamezení dvojího zdanění.
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2. Zahraniční obchod a investice
Obsah neuveden

Podkapitoly:
2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo
2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU
2.3. Komoditní struktura
2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)
2.5. Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)
2.6. Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

2.1 Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

• Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo.

2012 2013 2014 2015 2016

Vývoz 2.161 2.399 2.339 1.966,9 2.045,34

Dovoz 5.212 5.493 5.317 3.986,8 4.020,36

Bilance -3.051 -3.094 -2.978 -2.019,9 -1.975,02

Zdoj: Národní statistický úřad MD (v mil. USD)

Po propadu zahraničního obchodu v roce 2015, došlo v roce 2016 k jeho mírnému růstu. Moldavský vývoz dosáhl v roce
2016 hodnoty 2.045,3 mil. USD, což oproti roku 2015 představuje růst o téměř 4%. Dovoz se zvýšil o 0,8% na 4.020,4 mil.
USD. Saldo moldavského zahraničního obchodu dosáhlo hodnoty 1.975,0 mil. USD a zaznamenalo tak pokles o 2,2%
oproti roku 2015.

2.2 Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Po předběžné implementaci AA/DCFTA od 1. 9. 2014 a především v důsledku obchodních omezení ze strany Ruské
federace se postupně zvyšuje podíl zemí EU na moldavském zahraničním obchodu.

Evropská unie je největším obchodním partnerem Moldavska. 65,1% exportu Moldavska směřuje do EU (55,7 % v roce
2015), následuje Rusko (11,4%) a Bělorusko (5,06%). Pokud jde o EU, obchod s Moldavskem představuje 0,1% jejího
celkového obchodu a Moldavsko je 68. obchodním partnerem EU, s celkovým obratem 3,34 miliardy EUR v roce 2016. To
představuje nárůst o 6% ve srovnání s rokem 2015 (3,17 miliardy EUR). Export EU do Moldavska v roce 2016 poklesl ve
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srovnání s rokem 2015 o 1% a zároveň rostl export Moldavska do EU, a to o 9,4%. EU vyváží do Moldavska hlavně stroje a
zařízení, minerální produkty, dopravní zařízení a chemické produkty zatímco Moldavsko vyváží do EU převážně
zemědělské produkty (potraviny a nápoje), textil a textilní výrobky, stroje a zařízení.

Export do zemí SNS se v roce 2016 oproti roku 2015 mírně snížil a dosáhl jen 20,3% (25% v roce 2015), pokles pokračoval
i v prvním čtvrtletí roku 2017.

Dovoz z EU se na celkovém dovozu podílel 49,09% (49% v roce 2015) a ze zemí SNS 25,56% (25,5% v roce 2015).

Hlavními vývozními destinacemi pro moldavskou produkci se staly Rumunsko (25,08%) z celkového vývozu), které
odsunulo Ruskou federaci na druhou pozici (11,4%), Itálie (9,69%), Německo (6,19%) a Bělorusko (5,06%). V roce 2016
několikanásobně vzrostl export Moldavska do Portugalska, Barmy, Malajsie, Izraele, Bulharska, Makedonie a Číny. Naopak
se výrazně snížil export z Moldavska do Kazachstánu (-77,5%), Běloruska (-21,3%), na Kypr 46,7%)) a do Spojených států(-
22,8%).

Na druhé straně hlavními partnery MD v oblasti dovozu byly Rumunsko (13,72% z celkového dovozu), které na této pozici
vystřídalo Ruskou federaci (13,31%), Čína (9,79%), Ukrajina (9,55%), a Německo (7,87%). Zvýšil se dovoz z Běloruska,
Vietnamu, Maďarska, Velké Británie a Francie, objevili se také noví obchodní partneři - Maroko, Jordánsko a Írán.

Obchodní deficit klesl o 2,2 % oproti roku 2015, činil 1,975 miliardy USD. Moldavský export v roku 2016 pokrýval jen 50,9
% moldavského importu. Nejvyšší obchodný deficit má Moldavsko s Čínou (379,1 mil. USD v roku 2016). Největší
přebytek vzájemného obchodu má Moldavsko s Velkou Británií (+ 52,3 mil. USD), Irákem (+ 26,2 mil. USD) a Bulharskem
(+ 18,3 mil. USD).

Moldavský zahraniční obchod pokračuje v růstu i v roce 2017. Dle moldavského statistického úřadu byl za leden až březen
2017 zaznamenán nárůst vývozu o 26,8 % v porovnání se stejným obdobím roku 2016 a u dovozu nárůst o 19,7%. Objem
celkového moldavského exportu za období leden až březen 2017 dosáhl hodnoty 528,2 mil. USD a dovozu 1030,8 mil.
USD. Bilance zůstává v roce 2017 negativní ve výši 502,6 mil. USD. Podíl zemí SNS na moldavském vývozu činil 20,1%, EU
63,5% (ČR 1,31%). U moldavského dovozu činil podíl SNS 26,3% (především energie), EU 47,6% (ČR 1,40%).

Podíl ČR na celkovém exportu země činil 1,38% a na importu 1,40% (1,41% u vývozu a 1,28% u dovozu v roce 2015).

2.3 Komoditní struktura

1. Komoditní struktura moldavského vývozu a dovozu za rok 2016

Export – 2.045,34mil. USD = 100% Dovoz – 4.020,36mil. USD = 100%

85 - elektrické přístroje a
zařízení

12,4 % 27 – minerální paliva a oleje 15,3%
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12 – semena olejnin 9,9% 85 – elektrické stroje a
zařízení

8,5%

22 – nápoje, alkohol 8,6% 84 - bojlery 7,5%

10 – obilniny 7,7% 87 – vozidla jiná než
kolejová

5,8%

08 – ovoce 7,6% 39 – výrobky z plastů 4,9%

62 – výrobky textilního
průmyslu

7,3% 30 – farmaceutické výrobky 4,6%

94 - Nábytek lůžkoviny
svítidla stavby montované

6,3% 73 – výrobky ze železa a
oceli

2,2%

Zdroj: Národní statistický úřad MD

2.4 Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

V Moldavsku je v současné době 9 svobodných ekonomických zón: Expo-Business-Chisinau, Ungheni-Business, Balti,
Tvardita, Otaci-Business, Valcanes (Vulcanesti) a Taraclia. Statut volné ekonomické zóny má rovněž Mezinárodní
svobodný přístav Giurgiulesti a letiště Marculesti. Největší svobodná ekonomická zóna je v Balti, byla zřízena v roce 2010
na 25 let.

Povolené aktivity: výroba zboží na export; třídění, balení apod. zboží, které má tranzitovat přes území Moldavska a k tomu
podpůrné aktivity. Pro podnikání existují především daňová zvýhodnění (6 % místo 12 % daně z příjmu; nulová sazba DPH
místo standardní 20 % sazby; v případě investice minimálně 1 mil. USD se poskytují daňové prázdniny na 3 roky a při
investici nad 5 mil. USD činí prázdniny 5 let. Investoři ve volných zónách získávají na investice desetiletou záruku pro
případ změny zákona.) V žádné z uvedených zón nevyvíjí aktivity český subjekt.

Dále je v Moldavsku 11 průmyslových parků, které většinou neposkytují daňové úlevy jako svobodné ekonomické zóny,
ale nabízení výrazně nižší ceny při nákupu a pronájmu půdy a budov.

Podrobnosti o aktuálních daňových režimech a investičních zvýhodněních a podrobné informace pro podnikatele jsou k
dispozici v agentuře MIEPO www.miepo.md

2.5 Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)
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Největší příliv zahraničních investic byl zaznamenán v letech 2006 - 2008, tedy po přijetí příslušného zákona v Moldavské
republice a před tím, než se projevily důsledky světové finanční a ekonomické krize. Celkové zahraniční investice do
Moldavska dosáhly ke konci prosince 2011 cca 3,2 mld. USD. V roce 2012 došlo k výraznému snížení přílivu PZI na 159
mil. USD. PZI v roce 2013 potom dosáhly výše 231,3 mil. USD. Přes 52,2 % PZI pocházelo ze zemí EU, 11,4 % připadalo na
země SNS a zbývajících 36,4 % na jiné země. V roce 2014 činily PZI 207, 4 mil. USD, v roce 2015 233,75 mil. USD. V roce
2016 dosáhly investice nejnižší hodnoty, a to 124,39 mil. USD, což je pokles o 46,9 % ve srovnání s rokem 2015.

Z geografického pohledu mají nejvyšší podíl na PZI země EU (53,3%), kde investice vzrostly především díky investici
Rumunska do bankového sektoru Moldavské republiky. Podíl zemí SNS na PZI představoval 11,7% a dalších zemí 35,0%. V
struktuře PZI směrovalo 4,7% do bankovního sektoru a 95,3 % do ostatních sektorů. Většina PZI směřuje do velko- a
maloobchodu, následuje zpracovatelský průmysl, elektrická energie, plynárenství a zásobování vodou, doprava,
skladování a komunikace, finanční služby a nemovitosti. 69% investic se soustředí do Kišiněva.

Rusko resp. jeho subjekty nebo občané jsou daleko většími vlastníky majetku v Moldavsku, než by se zdálo jen z
evidovaných investic. Jedná se mimo jiné o investice do podniků na výrobu vín a dalších produktů (nyní trpí v důsledku
zákazu vývozu na ruský trh) nebo o náhradu v rámci vyrovnání dluhů (například GAZPROM, který vlastní 50%
MOLDOVAGAZ). Ruští podnikatelé stojí také za investicemi přicházejícími např. z Kypru. Vlastní rovněž řadu závodů,
vyrábějících brandy, víno a vodku. Monopolním výrobcem a vývozcem slunečnicového oleje je Gruzínec.

Bližší informace jsou k dispozici na oficiálním webu Národního statistického úřadu (www.statistica.md), případně agentury
MIEPO (www.miepo.md).

2.6 Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Regulační rámec pro investiční klima je dán zákonem „O investování a podnikatelských aktivitách”, který vstoupil v
platnost 23. 4. 2004 (Official Journal of RM, nr. 64–66 / 23. 4. 2004). Zákon založil řadu důležitých ustanovení a principů,
které dříve v moldavské legislativě chyběly. Jde např. o svobodu investování (investice lze alokovat územně kdekoliv a v
kterémkoliv sektoru ekonomiky „v souladu s platnou legislativou” a pokud nenarušují životní prostředí, neodporují
veřejnému pořádku a další, v zásadě mezinárodně uznávaná omezení). Moldavská republika se v dvoustranných
dohodách o vzájemné ochraně a podpoře investic (má uzavřeno přes 39 dohod) zavazuje garantovat zahraničním
investorům úplnou bezpečnost jejich investice, včetně transferu zisku, zajištění proti znárodnění. Mezinárodní smlouva má
nadřazenost nad domácí legislativou.

Dalším principem zákona je transparentnost, chápaná jako povinnost státních orgánů vést konzultace s podnikatelským
sektorem před jakýmikoliv změnami investiční politiky. Od zahraničních investorů se očekává dodržování závazků, které
pro ně vyplývají z mezinárodních smluv i z podnikatelských kodexů (které obvykle nemívají právní závaznost, avšak stávají
se mezinárodní normou chování investorů). Pokud by muselo dojít k ukončení investice ze zákonných důvodů, zákon
předpokládá kompenzace. Zákon dává přednost smírnému řešení investičních sporů, nicméně počítá s tím, že budou
řešeny před moldavskými soudy a ad hoc arbitrážemi (je však třeba mít na zřeteli nadřízenost ustanovení mezinárodní
dohody, platí to co je v dohodě a také fakt, že Moldavsko je členem MIGA - Mnohostranné agentury Světové banky pro
ochranu investic a že tedy z tohoto hlediska je její investiční prostředí standardní).

Podnikům se zahraniční majetkovou účastí je nabízena řada investičních pobídek. Další zvýhodnění jsou poskytována
společnostem, které se rozhodnou působit v některé z volných ekonomických nebo průmyslových zón. Informace o
podmínkách pro investování může poskytnout agentura MIEPO (Agentura pro zahraniční investice a podporu exportu MD
- www.miepo.md).
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Přes veškerou správně postavenou legislativu nicméně nelze vyloučit politicky “iniciované” problémy (administrativní
stanovení maximálních cen ze sociálních důvodů, typicky u cen energií, jízdného apod.). Značným problémem zůstává
korupce.

V březnu 2016 byla schválena Národní Strategie pro zatraktivnění investic a podporu obchodu pro léta 2016-2020.

Zde je dostupná aktuální studie o investičním prostředí v Moldavsku:
http://miepo.md/sites/default/files/moldova-business-guide-2016.pdf
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3. Vztahy země s EU
Obsah neuveden

Podkapitoly:
3.1. Zastoupení EU v zemi
3.2. Obchodní vztahy země s EU
3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

3.1 Zastoupení EU v zemi

V Moldavské republice působí Delegace EU se sídlem v Kišiněvě.

The European Union Delegation to the Republic of Moldova
12 Kogalniceanu Str., MD2001
Chisinau, Moldova
Tel.: +373 22505210
Fax: +373 22272622
E-mail: Delegation-Moldova@eeas.europa.eu

3.2 Obchodní vztahy země s EU

Moldavsko patří mezi šest zemí Východního partnerství, 28. 4. 2014 byla zrušena vízová povinnost pro držitele
moldavských biometrických pasů. Rámec pro obchodně-ekonomickou spolupráci nyní představuje AA/DCFTA, kterou obě
strany podepsaly 27. 6. 2014 v Bruselu. Moldavský parlament dohodu ratifikoval již 2. 7. 2014, Evropský parlament
dohodu ratifikoval dne 12. 11. 2014 a ČR 9. 4. 2015. DCFTA zřizuje oblast volného obchodu mezi EU a Moldavskem, v
souladu se zásadami Světové obchodní organizace. Odstraňuje dovozní cla pro většinu zboží, které je předmětem
obchodu mezi EU a Moldavskem. Důležitou součástí DCFTA je sladění moldavských zákonů související s obchodem
s vybranými legislativními akty EU.

V roce 2016 narostl export Moldavska do států EU o 9,4% ve srovnání s předchozím rokem. Export do EU tvořil 65,1%
celkového exportu Moldavska a po ekonomické stránce se tak EU stává pro Moldavsko nejvýznamnějším obchodním
partnerem.

Moldavsku se dlouhodobě nedaří naplňovat existující kvóty pro bezcelní vývoz zemědělské produkce do EU, kvóty na
určité zboží jsou naopak opakovaně překračovány.

V roce 2016 bylo vyvezeno 100% z kvóty povoleného vývozu hroznového vína, 75% z kvóty na švestky, celní kvóty pro
jablka však nebyly vůbec využity.
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V roce 2016 byly vývozní kvóty na zpracované obiloviny (přesněji - u etylalkoholu) překročeny téměř 7x a u cukru 1,8x.
Kvóta na vývoz ječmene byla čerpána na 111% a kukuřice na 154%, kvóta na vývoz kukuřice nebyla dočerpána, dosáhla
63%.

3.3 Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Moldavské republice byla poskytována rozvojová pomoc v relativně velké výši prakticky od samého vzniku samostatného
státu. Postupně tato pomoc narůstala, a to za přispění mezinárodních institucí, mezi nimiž hraje nejvýznamnější roli EU, a
dalších multilaterálních i bilaterálních donorů.

Evropská unie zřídila v Moldavsku Delegaci Evropské komise (nyní Delegace Evropské unie), v níž se jeden z úseků,
obsazený vyslanými i místními pracovníky, zabývá problematikou rozvojové pomoci. Více podrobností lze nalézt v
příslušné části webových stránek delegace: www.delmda.ec.europa.eu

V posledních letech se podpora EU ustálila na podpoře klíčových reforem: spravedlnost, vzdělávání, ekonomický rozvoj a
energetický sektor. Dále byly vyčleňovány prostředky na podporu makro-financí, investice do infrastruktury a přeshraniční
spolupráci. Část projektů evropské rozvojové spolupráce směřuje také do Podněstří; tyto projekty jsou zaměřeny
především na oblast posilování důvěry.

Kromě bilaterální spolupráce EU s Moldavskem, Moldavsko profituje také z několika tematických programů, jedná se
především o podporu občanské společnosti a další regionální programy.

Velké finanční prostředky byly vyčleněny na implementaci Asociační dohody a DCFTA, tato podpora je realizována
prostřednictvím programů CIB (Comprehensive Institution Building), twinningových projektů, dalšími nástroji jsou vysílání
poradců (EU High Level Policy Advisors) a rozpočtová podpora.

Několik projektů probíhá v rámci Neighbourhood Investment Facility (NIF). V rámci European Neighbourhood Instrument
(ENI) a Single Support Framework (2014 – 2017) byly schváleny tři prioritní sektory, které mají napomoci urychlené a
efektivní implementaci Asociační dohody a DCFTA.V nově schvalovaném SSF (2017-2020) jsou stanoveny čtyři prioritní
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oblasti.

Prioritní sektory Single Support Framework:

• Ekonomický rozvoj a tržní příležitosti
• Posílení institucí a podpora dobrého vládnutí
• Propojení, energetická účinnost, životní prostředí a změna klimatu
• Podpora mobility

Indikativní rozpočet na léta 2014 – 2020 je 610 mil. EUR, alokace konkrétních finančních prostředků bude záležet na
úspěšné implementaci stávajících programů.

MD bude v roce 2017 čerpat rozpočtovou podporu EU z předchozího období (cca 50 mil. EUR), která byla dočasně
zmrazená v důsledku finanční nestability země. Další plánovaná podpora z EU je makro-finanční pomoc v celkové
hodnotě 100 mil. EUR (60 mil. půjčky a 40 mil. granty), ta by měla být Moldavsku dostupná od léta 2017.

Další státy a mezinárodní organizace

Moldavská republika je členem několika mezinárodních organizací, např.: OSN, Rady Evropy, OBSE, WTO, Světové banky
(včetně IFC a MIGA), EBRD, MMF, Energetické charty a regionálních uskupení jako např.: GUAM, Středoevropská iniciativa,
SNS, CEFTA, Energetické společenství zemí jihovýchodní Evropy a pod.

Moldavsku je poskytována značná rozvojová i transformační spolupráce od USA, Japonska, Německa, Švédska, Švýcarska,
Rakouska či ČR a značné množství grantů, měkkých úvěrů apod. od WB, EBRD, EIB apod., a to v řádu desítek milionů EUR.

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Moldavsko

17/52 http://www.businessinfo.cz/moldavsko © Zastupitelský úřad ČR v Kišiněvě (Moldavsko)

http://www.businessinfo.cz/moldavsko


4. Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR
Moldavsko v minulosti nepatřilo k významným obchodním partnerům České republiky. Přestože je exportní nabídka
Moldavské republiky poměrně omezená a její dovozní potenciál relativně nízký, objem vzájemné obchodní výměny se
stále zvyšuje. V roce 2010 přesáhl obrat obchodní výměny 42 mil. EUR a každý následující rok se zvyšoval o cca 10 mil.
EUR. Přesto se však z hlediska obou ekonomik stále jedná o malé objemy. ČR se pohybuje na 14. místě pro export a na
15. místě pro import mezi obchodními partnery MD, z pohledu ČR je MD ve zhruba osmé desítce zemí. Podíl ČR na
celkovém exportu země v roce 2016 činil 1,38% a na importu 1,40% (1,41% u vývozu a 1,28% u dovozu v roce 2015).

Podkapitoly:
4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let
4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu
4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb
4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické

spolupráce
4.5. Smluvní základna mezi oběma státy
4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

4.1 Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Obrat obchodní výměny mezi ČR a Moldavskou republikou za posledních 5 let v tis. EUR

2012 2013 2014 2015 2016

Vývoz 47,262 44.733 44.224 42.890 43.890

Dovoz 16,142 23.494 30.361 31.497 31.254

Obrat 63,404 68.226 74.584 74.387 75.144

Saldo 31,120 21.239 13.865 11.392 12.636

Zdroj: ČSÚ ČR

Obrat obchodní výměny mezi ČR a Moldavskou republikou za posledních 5 let v mil. CZK

2012 2013 2014 2015 2016

Vývoz 1.186,5 1.165,7 1.217,7 1.168,8 1.184,4

Dovoz 405,9 6080,7 837.8 859.2 844,9

Obrat 1.592,4 1.774,8 2.055,5 2.028,0 2,029,3
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Saldo 780,6 5573,0 379,9 309,6 339,5

Zdroj: MPO ČR

Obrat obchodní výměny za rok 2016 dosáhl 2.029,3 mil. CZK, což ve srovnání s rokem 2015 představuje růst o 0,7 %,
vývoz dosáhl hodnoty 1.184,4 mil. CZK a tedy růstu o 2,6 %, dovoz z MD zaznamenal pokles o 1,7 % na 844,9 mil. CZK.
Saldo obchodní výměny ve výši 339,5 mil. CZK zůstává pozitivní ve prospěch ČR. Tento trend je dán jednak uvolněním
obchodního režimu v návaznosti AA/DCFTA mezi EU a MD a nutnou orientací moldavských společností na trhy EU kvůli
horší ekonomické situaci v zemích SNS a celkovým poklesem obchodu s touto skupinou zemí.

Struktura vývozu a dovozu se prakticky nemění. Mezi hlavní exportní položky podle nomenklatury HS(2) patří: 87 –
vozidla motorová, traktory, aj. (32,7 %), 84 – reaktory, kotle, přístroje (12,3 %), 85 – přístroje el. záznamu, reprodukce
zvuku, TV obrazu (10,2 %), 48 – papír, karton, lepenka a výrobky z nich (5,5 %) a 39 – plasty a výrobky z nich (4,9 %).
V dovozu do ČR převládaly následující položky: 94 – nábytek, lůžkoviny, svítidla (36,7 %), 22 – nápoje, tekutiny lihové, ocet
(27,3 %) a 52 – bavlna (4,5 %).

Celkově lze konstatovat, že obrat zahraničního obchodu narůstá. S výjimkou roku 2013 pomalu narůstá vývoz z ČR do
Moldavska a zároveň o něco rychleji roste i vývoz z Moldavska do ČR.

ZÚ Kišiněv považuje za pozitivní získání kontraktu na modernizaci silnice 1. třídy poblíž hlavního města a věří, že jeho
úspěšné zakončení přispěje k získání dalších zakázek jak ve stavitelství, tak i v energetice či v různých oborech
strojírenství.

4.2 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

2016 - nejvýznamnější položky českého vývozu/dovozu v tis. EUR

Název zboží Dovoz Vývoz Obrat Bilance

Průmyslové spotřební
zboží

14478 4397 18875 -10022

Nápoje a tabák

8549 566 9115 -7982

Tržní výrobky tříděné
hlavně podle
materiálu 3239 7194 10433 3954

Potraviny a živá
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zvířata 2056 2843 4898 787

Chemikálie a příbuzné
výrobky, j.n.

1194 4000 5194 2806

Suroviny
nepoživatelné, s
výjimkou paliv 1040 902 1942 -138

Stroje a dopravní
prostředky

692 23981 24673 23288

Živočišné a rostlinné
oleje, tuky a vosky

5 0 5 -5

Minerální paliva,
maziva a příbuzné
materiály 0 8 8 8

CELKEM

31254 43890 75144 12636

Zdroj ČSÚ

Hlavní položky českého vývozu v r. 2016

Název zboží Stat. hodnota EUR(tis.) %

Auta os aj vozidla motorová pro
přepravu osob

12803 29,17

Stroje automat zprac dat jednotky
snímače ap

2323 5,29
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Cukr třtinový řepný sacharoza
chemicky čistá

1830 4,17

Akumulátory elektrické vč separátorů 1875 4,27

Radiátory ohřívače ap části z železa
oceli

1131 2,58

Přístroje telefonní,ost.přístroje pro
vysílání,příjem hlasu,dat jn

1108 2,52

Trouby trubky hadice příslušenství z
plastů

1003 2,29

Papír karton lepenka k popisování 788 1,80

Textilie impregnované povrstvené ap
plasty

752 1,71

Sklo stolní domácenské kuchyňské aj
zboží

707 1,61

Monitory,projektory bez TV;přijímače
televizní

703 1,60

Stroje ke zpracování materialů
změnou teplot

674 1,54

Papíry kartony lepenky vata buničitá
ap jiné

618 1,41

Léky odměřené ne krev antisera ap
vata aj

568 1,29

Traktory 539 1,23

Desky folie ap ostatní z plastů
neporovité aj

483 1,10

Papír aj nenatíraný ne k popisování
hyg účelu

478 1,09

Tříkolky,kolob.;kočárky pro
panenky;panenky;hračky

438 1,00
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ost;modely;puzzle

Nástroje lékařské chirurgické
zubolékařské aj

394 0,90

Přívěsy návěsy vozidla ost bez
pohonu mechan

381 0,87

Pivo ze sladu 380 0,87

Zdroj ČSÚ

Hlavní položky českého dovozu v r. 2016

Název zboží Stat. hodnota EUR(tis.) %

Sedadla ne lékařská ap i
proměnitelná v lůžka

11405 36,49

Víno z čerstvých hroznů mošt vinný
jiný

8351 26,72

Tkaniny bavlněné nad 85% do 200
g.m-2

1752 5,61

Desky listy folie filmy pruhy ap ost z
plastů

1178 3,77

Zavařeniny želé kaše ovocné aj pasty
slazené

1012 3,24

Semena slunečnicová i drcená 788 2,52

Tyče pruty jiné z železa oceli
nelegované

603 1,93

Kostýmy šaty sukně ap dámské dívčí
pletené

472 1,51

Kostýmy šaty sukně kalhoty ap 445 1,42
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dámské dívčí

Trička vrchní tílka aj nátělníky pletené 325 1,04

Svrchníky kabáty větrovky ap pánské
chlapecké

287 0,92

Pulovry svetry vesty apod pletené
háčkované

279 0,89

Meruňky třešně višně broskve švestky
ap čerst

269 0,86

Výrobky ostatní z železa oceli 237 0,76

Helenky košile halenky košilové
dámské dívčí

215 0,69

Šťávy ovocné zeleninové nezkvašené
i slazené

183 0,59

Stroje automat zprac dat jednotky
snímače ap

165 0,53

Stroje na zpracování kaučuku plastů
jn

155 0,50

Semena lněná i drcená 139 0,44

Ovoce skořápkové ost čerstvé sušené
loupané

134 0,43

Zdroj ČSÚ

Komoditní struktura vzájemné obchodní výměny mezi Českou republikou a Moldavskou republikou se v posledních
letech výrazným způsobem nemění a je možné předpokládat, že bude velmi podobná i v nejbližší budoucnosti. Hlavní
položku moldavského vývozu do ČR tvořil v roce 2016 nábytek, konkrétně díly sedadel, alkoholické nápoje (víno) a textil.
Z ČR do Moldavska byly vyváženy hlavně stroje a dopravní prostředky.

4.3 Vzájemná výměna v oblasti služeb
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ZÚ prozatím nezaregistroval žádnou výměnu v oblasti služeb mezi ČR a Moldavskem.

4.4 České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech
ekonomické spolupráce

V Moldavsku nejsou významnější české investice, zájem potenciálních našich investorů je minimální, což se týká i
moldavských volných ekonomických zón. Vzhledem k vnitropolitickému vývoji v posledních letech a ne zcela jisté
prognóze do budoucnosti nelze předpokládat, že by se situace v nejbližším období změnila.

ZÚ nemá spolehlivé informace o fungování česko-moldavských joint ventures. V souvislosti s propagováním příležitostí
ve svobodných ekonomických zónách bylo v minulosti z moldavské strany nabízeno společné nebo stoprocentně
zahraniční podnikání v následujících oblastech:

1. Agri-business and food processing;
2. Textile and leather;
3. Information and communication technology;
4. Transport infrastructure;
5. Industrial parks;
6. Housing services and energy infrastructure
7. Alternative energy;
8. Logistics development;
9. Recreation and Tourism.

Pokud je nám známo, žádný český hospodářský subjekt v současné době nevyužívá výhod, které poskytuje 9 volných
ekonomických zón v Moldavské republice.

Na stránce MIEPO (podpora exportu a přílivu investic) http://www.miepo.md je dostupný popis řady investičních projektů
s pozváním pro zahraniční investory.

ZÚ v současné době neregistruje žádnou významnější investici v zemi.

4.5 Smluvní základna mezi oběma státy

Obchod mezi oběma zeměmi měl svůj smluvní základ v dohodě o obchodně-ekonomické spolupráci (která ovšem byla z
důvodů nekompatibility s legislativou EU se souhlasem obou stran zrušena). Nadále však platí další dohody o zamezení
dvojího zdanění a podpoře a ochraně investic z roku 1999, letecká dohoda a další. Během návštěvy ministra zahraničních
věcí a evropské integrace A. Stratana v říjnu 2004 v Praze byl podepsán Protokol ke Smlouvě o zamezení dvojího zdanění
a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a majetku. Teprve v květnu 2011 ratifikoval moldavský parlament po
řadě urgencí z české strany Protokol ke smlouvě o podpoře a ochraně investic mezi ČR a MD, který na žádost ČR zavádí
několik změn a uvádí tuto smlouvu do souladu se závazky ČR v rámci EU. Právní rámec hospodářských vztahů doplnila v
roce 2012 dohoda v oblasti rozvojové spolupráce.

4.6 Zahraniční rozvojová spolupráce

V souvislosti s reorganizací řízení ZRS v ČR byla zřízena Česká rozvojová agentura (ČRA - www.czda.cz), na kterou přešla
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řada kompetencí, které měla v minulosti v rámci rozvojové spolupráci na svých bedrech resortní ministerstva. ČRA se
zabývá nejen plánováním, ale rovněž problematikou praktické realizace a kontroly realizace rozvojových projektů. V
Moldavsku je v záležitostech rozvojové spolupráce kontaktním bodem velvyslanectví ČR: Embassy of the Czech Republic
in Republic in the Republic of Moldova, str. Moara Rosie 23, MD 2005, Chişinău, Moldova, tel. +373 22 209942, Fax: +373
22 296 437, e-mail: chisinau@embassy.mzv.cz

Moldavská republika je od roku 2006 důležitou cílovou zemí (prioritní země) pro českou zahraniční rozvojovou spolupráci
(ZRS). Moldavsko bude i nadále prioritní země, v souladu s Koncepcí zahraniční rozvojové spolupráce ČR na léta
2014-2017. V roce 2017 končí platnost programu bilaterální spolupráce ČR s Moldavskem a probíhá příprava nového
dokumentu Program dvoustranné rozvojové spolupráce České republiky 2018 – 2023. Prioritní sektory české zahraniční
rozvojové spolupráce ZRS jsou: voda a sanitace a životní prostředí, zemědělství, podpora sociální infrastruktury a podpora
státu a občanské společnosti.

Objemy finančních prostředků pro zahraniční rozvojovou spolupráci realizovanou v Moldavsku činí přibližně 80 mil. CZK
ročně, v roce 2016 to bylo více než 90 mil. CZK. Projekty rozvojové spolupráce probíhají nejčastěji ve tříletém cyklu, kromě
tzv. malých lokálních projektů, jejichž cyklus je roční.

Moldavsko je pro ČR také jednou z 10 prioritních zemí v rámci tzv. transformační spolupráce, která se zaměřuje především
na zvyšování kapacit neziskových organizací, školení představitelů místních správ a samospráv a budování občanské
společnosti. Dlouhodobě jsou podporovány také aktivity vytvářející a rozvíjející zárodky občanské společnosti v Podněstří.
V rámci transformační spolupráce ČR jsou realizovány také projekty Východního partnerství.

Vedle českých, směřují do Moldavska programy rozvojové spolupráce dalších 17 významných donorů - EU, IMF, WB,
UNDP, švédské, rakouské a švýcarské rozvojové agentury, USAID, atd. Celková rozvojová pomoc poskytovaná Moldavsku
tvořila v posledních letech přibližně 410 mil. EUR, v roce 2014 vzrostla na 460 mil. EUR, jelikož Rumunsko začalo vykazovat
svoji ODA v rámci OECD.

Seznam projektů české rozvojové a transformační spolupráce v roce 2017

List of bilateral development project funded by the Czech Development Agency - May 2017

Water and Sanitation/Environment

Cismikoi - reducing risk with hazardeous waste

Remediation of the Locations Contaminated by Oil Substances in the Towns of Lunga and Mărculeşti in Moldova
III

Technical and Institutional Support Regarding the Treatment of Solid Waste in the South Moldova

Rehabilitation of water supply to villages Horesti, Unteni, Lucaceni of the r. Falesti

Restoration of Waste Water Treatment System in Briceni
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Harmonisation of legislation with EU directive on urban waste water treatment

Restoration of Waste Water Treatment System in Cimişlia and Vulcanesti ( faze II)

Social Infrastructure and Services

Support of development of social services

Support to development of Home Care services in Moldova – Ceadir Lunga, Stefan Voda

Secondary prevention and early diagnostic of complications from diabetes

Support the transformation process in the care of the mentally ill and mentally handicapped in Moldova

Agriculture

Elaboration and implementation of the Vine and Wine Register in the Republic of Moldova

Enhancement of Viticulture and Oenology programmes at agricultural colleges in Moldova

Secondary Processing of the Fruits/Vegetables (support for cooperatives) faze I - II

Institutional support within organic farming in the Republic of Moldova

Development of the Organic agriculture in Moldova

Government and civil society

Development of strategic planning in Moldova (North)

Improvement of the Action Readiness and Professional qualification of Moldavian Firefighters II

Sustainable Partnership for Inclusion/ Ministry of Education

Technical assistance and capacity building of the newly established Demographic Center and cesnus support

Increasing Efficiency and Enhancing Transparency of Processes within the National Employment Agency of
Moldova- Implementation of Electronic Data Record Management System

Modernization and quality improvement of education and research at state agrarian university of Moldova(SAUM)

Implementation of EUROCODEs in the Republic of Moldova
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Development of Educational System for Ministry of Labor, Family and Social Protection (MLFSP)

List of B2B projects funded by the Czech Development Agency

Improving access to drinking water for population in rural areas of Moldova

Promotion of cooperation in the cultivation, certification and export quality of organic production in Moldova

Oil seeds processing technology and feed mixtrue production

List of Small Scale Projects

Solution of decontamination in infectious clinic in Chisinau in case of emergency situations with ocurrence of
highly dangerous infection

Elevator for box 2

Reconstruction of rural medical ambulatroy of the Blizhny Hutor village

List of transition project - TRANS program / Eastern partnership Program

Suppot of Civili Society X - support of local iniciatives in Transinistria

One World in schools

Civic Engagement 3.0

Information Service of Information and Legal Centre “APRIORI”

Stipendia

Pro studenty z Moldavské republiky je každoročně poskytován určitý počet vládních stipendií pro studium v ČR, pro
akademický rok 2016 – 2017 je to 10 stipendií. Jedná se o bakalářské, magisterské a doktorandské studijní programy v
českém a anglickém jazyce. Aktuální informace lze získat na webových stránkách zastupitelského úřadu.
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5. Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu
Obsah neuveden

Podkapitoly:
5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty
5.2. Kalendář akcí

5.1 Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Privatizace moldavských státních podniků není příliš úspěšná, výnosy zůstávají daleko za očekáváním vlády. V roce 2015
proběhly dvě kola privatizace s výnosem 36,7 mil. MDL, v roce 2016 proběhly tři kola privatizace, ve kterých bylo
k privatizaci nabídnuto 63 státem vlastněných podniků. Nakonec bylo privatizováno 9 podniků a výnosy privatizace v roce
2016 dosáhly výše 321,4 mil. MDL. Privatizace bude pokračovat i v roce 2017, kdy má být v nabídce například
Moldtelecom a Air Moldova.

Informace o privatizovaném státním majetku jsou zveřejňovány v médiích a na webových stránkách příslušných vládních
institucí. Seznam podniků navržených k privatizaci je možné zhlédnout na stránkách www.gov.md a www.app.gov.md,
informace o privatizačních projektech a příležitostech jsou též na www.miepo.md.

Velký prostor pro investice, tj. pokud bude mít vláda zajištěno financování, skýtá probíhající obnova/rehabilitace silniční a
železniční infrastruktury. Dle nové vládní strategie pro dopravu a logistiku na období 2013 – 2022 má být ročně opraveno
na 390 km silnic. Probíhá projekt se Státní železniční společností Moldavska na rehabilitaci železnic a nákup lokomotiv
v rámci programu „Moldovan Railways Restructuring“. Tender na nákup lokomotiv proběhl a následovat budou další
tendery na investice do rekonstrukce infrastruktury. Finanční prostředky zajišťují především úvěry EBRD, EIB a ostatními
donory (především EU). Vláda v této souvislosti také hodlá prosazovat projekty s účasti soukromého kapitálu, tj. PPP
projekty. V roce 2017 mají být vyhlašovány další tendery v rámci programu „Chisinau Water Development“ a „Moldova
Road Sector Program IV“.

EBRD a EIB připravují investice do odpadového hospodářství, v rámci projektu „Waste Management Program“ mají být
vybudovány regionální skládky v celém Moldavsku. V současné době probíhá příprava studií proveditelnosti v několika
regionech, první tender je možné očekávat v roce 2018.

Potenciál dále skýtají projekty v oblasti energetiky, což souvisí se záměrem zvýšit energetickou efektivnost, případně
přenos a distribuci el. energie, teplárenství, ev. plynovody a zásobníky plynu, malé energetické zdroje na biomasu +
výroba biomasy a pelet, dodávky pro městskou hromadnou dopravu (Kišiněv, Balti), čištění pitné i odpadní vody,
vodovody, kanalizace. V minulosti bylo vyhlášeno několik tenderů na modernizaci stávajícího systému tepláren a
elektráren, aktuální zůstává vyhlášení tenderu v Kišiněvě, ten by měla financovat Světová banka. EBRD vyčlenila 41 mil.
EUR na tendr na plynovod Kišiněv – Ungheni, který má být prodloužením plynovodu Ungheni – Iasii, další finance má
vyčlenit EIB a EU, celková hodnota projektu má být 93 mil. EUR.

Byl schválen nový projekt "Zelené město: budovy v Kišiněvě", projekt má být financován společně EIB (10 mil. EUR), EBRD
(10 mil. EUR) a dalších 5 mil. EUR mají vyčlenit mezinárodní donoři. Cílem projektu je zvýšit energetickou efektivitu budov,
které jsou majetkem města a demonstrovat komerční životaschopnost projektů v oblasti zvýšení energetické efektivnosti.
Tendry mají být vyhlašovány v roce 2017.
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Prostor pro případné investice v Moldavsku lze dlouhodobě také hledat v oblastech souvisejících se zemědělstvím a
potravinářským průmyslem - zemědělská technika a mechanizace, hnojiva, zavlažování, výstavba
kravínů/vepřínů/drůbežáren/jatek, široce chápaný potravinářský průmysl. Ve světle podpisu AA/DCFTA a nutnosti zvýšit
konkurenceschopnost sektoru, i očekávaných překážek v přístupu moldavské zemědělské produkce na ruský trh,
moldavští představitelé hovoří o potřebě posílit skladovací a chladírenské kapacity.

Možnosti skýtá také sektor zdravotnictví, kde kromě možnosti nákupů pro státní zdravotnická zařízení, existuje také
prostor pro soukromá zdravotnická zařízení se zájmem o moderní vybavení a technologie.

5.2 Kalendář akcí

Významnější výstavy a veletrhy probíhají v prostorách kišiněvského výstaviště. Mezi největší a nejvýznamnější akce patří
zemědělská výstava Moldagrotech a Farmer, které jsou organizovány společně dvakrát ročně na jaře a na podzim.
Informace o jednotlivých výstavách lze získat na webových stránkách www.moldexpo.md.

V rámci česko-moldavské spolupráce byly organizovány tzv. smíšené komise pro hospodářskou, průmyslovou a
vědecko-technickou spolupráci. Počínaje rokem 2015 a v souladu s příslušnou dohodou o hospodářské a průmyslové
spolupráci (podepsaná v květnu 2014) se tento formát spolupráce povýšil na mezivládní komisi pro hospodářskou,
průmyslovou a vědecko-technickou spolupráci. První zasedání česko-moldavské mezivládní komise pro hospodářskou
spolupráci proběhlo v Kišiněvě ve dnech 30. 6. – 1. 7. 2015. Českou delegaci vedl náměstek MPO ČR E. Muřický,
moldavskou stranu vedl náměstek ministra hospodářství MD O. Calmic. Náměstek E. Muřický byl přijat také úřadujícím
ministrem hospodářství MD S. Bride a setkal se i s náměstkem V. Triboiem. Další zasedání Mezivládní komise pro
ekonomickou spolupráci mezi ČR a Moldavskem proběhlo 17. - 19. října 2016 Praze.

1. června roku 2016 proběhla návštěva premiéra ČR v Moldavsku, premiéra doprovázela podnikatelská mise a proběhlo
Podnikatelské fórum. 8. a 9. května 2017 proběhla návštěva premiéra Moldavska v ČR.

V letošním roce ČR a MD slaví 25. výročí navázání diplomatických vztahů.
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6. Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu
Obsah neuveden

Podkapitoly:
6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej
6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu
6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku
6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu
6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví
6.6. Trh veřejných zakázek
6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební

morálka
6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba
6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)
6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR
6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

6.1 Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Distribuční a prodejní kanály se liší v závislosti na druhu prodávané komodity či služby. Systém velkoobchodů
se postupně rozvíjí, distribuce zboží ve větších městech je realizována v síti maloobchodů (drobné potravinářské a
spotřební zboží) nebo přímo konečným zákazníkům (strojírenské zařízení, výrobní materiály, veškeré větší celky). Velká
část obyvatelstva stále upřednostňuje nákup zboží na tržištích.

České zboží, které již na moldavský trh proniklo (osobní automobily, zařízení pro energetiku, některé chemické výrobky,
ale i některé potravinářské výrobky, nádobí atd.) má na trhu dobrý zvuk. Větší prosazení českých výrobků nicméně
vyžaduje aktivnější přítomnost na tuzemském trhu, mimo jiné i formou účastí na zdejších specializovaných výstavách
apod. Důležitým faktorem pro zdejší spotřebu jsou mimo jiné remitence / platby ze zahraničí ve prospěch fyzických osob.
Obecně však platí, že kupní síla obyvatelstva je nadále nízká.

Prostor pro větší české dodávky je v participaci na investicích, zejména projektech infrastruktury nebo na rozvojových
programech - biopalivo, bioenergetika, malá a střední vodohospodářská zařízení, teplárenství, zavlažovací systémy,
dodávky pro zemědělství a potravinářský průmysl, modernizace železnic apod.

České subjekty by měly více sledovat informace o tendrech na infrastrukturní projekty na evropských i moldavských
webových stránkách. Všechny vetší a finančně nákladnější projekty infrastruktury financují mezinárodní donoři – EBRD,
EIB, EU, případně další.

6.2 Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

Obchodní režim mezi ČR a MD je upraven v rámci vztahů s EU, kdy je od 1. 9. 2014 předběžně implementována
AA/DCFTA. Moldavsko v této souvislosti přijalo (a přijímá) opatření, která mají dovoz a vývoz zboří z/do EU značně
zjednodušit. Patří sem mimo jiné i možnost elektronického zpracování dokumentů pro vývoz i dovoz. Podrobnější
informace lze získat na stránkách moldavského celního úřadu – www.customs.gov.md.

Obecně lze uvést, že v rámci implementace DCFTA jsou pro MD stanoveny kvóty pro vývoz vybrané zemědělské
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produkce. MD má při dovozu zemědělské produkce z EU možnost uplatňovat přechodné období a chránit svůj trh (celní
sazby). Na vývoz / dovoz průmyslových výrobků z/do EU omezení nejsou uplatňována již na základě předchozích
autonomních obchodních preferencí.

Základním dokumentem celního režimu v Moldavsku je Celní zákon (Закон о таможенном тарифе N 1380 - XIII от 20.
11. 1997) a Zákon o změnách а dodatcích k příloze 1 Celního zákona N 325- XVI z 3. 11. 2006 (Закон о внесении
изменений и дополнений в приложение 1 к Закону о таможенном тарифе). Přílohu 1 Celního zákona tvoří celní
sazebník. Verze zákona v moldavském jazyce (1380/20.11. 97 Lege cu privire la tariful vamal //Monitorul Oficial
40-41/286, 07. 05. 1998).

Moldavsko je členem WTO od 26. 7. 2001.

6.3 Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Zákon č. 220-XVI from 19.10.2007 postihuje hlavní souvislosti se zakládáním a registrací právních osob a osob samostatně
výdělečně činných. Registraci provádí Státní registrační kancelář v Kišiněvě nebo její regionální kancelář. Podrobnosti jsou
k dispozici na www.miepo.md.

Dle obecně dostupných informací by proces registrace společnosti měl být pro moldavské občany mnohem jednodušší,
než tomu bylo v minulosti. U společností se zahraničním kapitálem je nutné dodat další dokumenty, tj. kromě žádosti a
potvrzení o úhradě registračního poplatku také potvrzení / výpis z obchodního rejstříku země původu a výpis z rejstříku
trestů. Všechny dokumenty musí být předloženy v „národním“ jazyce (tj. v rumunštině) a autorizovány v souladu
s právními předpisy země.

Další užitečné informace pro hospodářskou činnost v Moldavské republice lze nalézt na stránkách www.doingbusiness.md
(anglicky, rusky, německy), www.gov.md (internetové stránky ministerstev a dalších státních institucí), www.justice.md
(zákony), www.moldova.md (oficiální stránka Moldavské republiky), www.businessportal.md, www.chamber.md (obchodní
komora), www.fisc.md (daňový systém), www.lex.md (zákony).

6.4 Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Zázemí pro propagační, marketingové a reklamní působení v Moldavsku je tvořeno několika společnostmi, jejichž seznam
lze získat kontaktem na Obchodní a průmyslovou komoru Moldavska www.chamber.md. Informační materiály
doporučujeme pro zdejší teritorium připravovat v moldavštině/rumunštině a/nebo v ruštině (běžně jsou připravovány
v obou jazykových mutacích). V souvislosti se zvyšujícím se vývozem do EU lze stále více komunikovat i v angličtině.

Nejvýznamnější veletrhy jsou organizovány v prostorách MOLDEXPO v Kišiněvě. K těm největším potom patří
mezinárodní zemědělský a potravinářský veletrh MOLDAGRO, MOLDAGROTECH, ale i další v oboru stavebnictví -
MOLDCONSTRUCT, vodního hospodářství, spotřebního zboží, potravinářství - FOOD-DRINKS, FOOD TECHNOLOGY,
PACKAGING.DEPO, turistiky apod. Je třeba poznamenat, že charakter veletrhů se za posledních několik let změnil od čistě
moldavského na více mezinárodní. Často se jich zúčastňují firmy ze států SNS (BY, UA, RF, Ázerbájdžán, atd.), ale i Turecko
a vybrané země, včetně Rumunska. Účast zahraničních partnerů nicméně závisí na aktivitě té které země v daném oboru.
Velikost a význam výstav a veletrhů organizovaných v MD však nelze srovnávat s podobnými zavedenými akcemi
v Evropě či jinde ve světě.
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Aktuální seznam veletrhů a výstav pro běžný rok, (20 - 30 výstav) včetně podmínek a poplatků pro účast je na webových
stránkách kišiněvského výstaviště - společnosti MOLDEXPO - www.moldexpo.md.

6.5 Problematika ochrany duševního vlastnictví

Moldavsko je členem WIPO, je stranou 25 mezinárodních dohod WIPO a je signatářem Dohody o TRIPS z července 2001.
V souladu s těmito dohodami byla přizpůsobena domácí legislativa a byla zřízena všechna potřebná dohledová místa,
včetně Vládní agentury pro ochranu intelektuálního vlastnictví - State Agency on Intellectual Property (AGEPI) -
www.agepi.md. I přes plnění formálních závazků, vyplývajících ze členství ve WIPO je třeba mít na zřeteli, že např. obecný
vztah k padělání software-u je shodný se stavem v celém postsovětském prostoru.

6.6 Trh veřejných zakázek

Nákup zboží a služeb je v Moldavsku centrálně spravován Agenturou pro státní zakázky, která příslušné informace
zveřejňuje na svých webových stránkách (www.tender.gov.md). Agentura nicméně zpracovává pouze zakázky, které jsou
hrazeny ze státního rozpočtu. Projekty financované mezinárodními institucemi (EBRD, EIB, Světové banky) jsou zpravidla
realizovány separátně v souladu s požadavky té které instituce. Doporučuje se proto pravidelně sledovat stránky těchto
organizací.

6.7 Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební
podmínky, platební morálka

Zásadně se doporučuje sporům předcházet maximálně přesnou smlouvou a zajištěním vhodných platebních
podmínek. Mezinárodní partneři momentálně považují za největší problém MD značnou korupci, která se velmi týká také
místní justice. Reforma justice a obecné zlepšování podnikatelského prostředí, včetně větší transparentnosti ze strany
státních orgánů, v centru pozornosti mezinárodních partnerů. Moldavsko zatím nefigurovalo v žádném sporu
registrovaném WTO.

Platební podmínky nejsou v zásadě výrazně odlišné od našich, při započetí vztahu je obvyklé platit předem a po určité
době se přejde na jinou platbu (akreditiv apod.).

6.8 Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a
prodejní doba

V obchodu se doporučuje osobní kontakt, místní obchodníci jsou zvyklí na pracovní jednání nebo alespoň na jeho
završení u prostřeného stolu. Moldavsko je vyhlášeno svými víny a různými druhy brandy, na něž jsou zdejší občané také
patřičně hrdi. Potraviny v pohostinstvích ve větších městech obvykle vyhovují chuťově i hygienicky. Ceny v obchodech (ale
i na trzích) odpovídají většinou kvalitou i cenou obdobným produktům v ČR. Negativní je ovšem mnohem nižší průměrná
mzda v MD (cca 220 EUR), která pro místní obyvatelstvo všechno zboží podstatně zdražuje. V MD pokračuje tradice
samozásobení, které mimo hlavního města stále ještě dosahuje značných rozměrů. Historie a zejména sovětské období
zanechaly stopy na způsobech stolování. V průběhu politických, obchodních a jiných jednání s partnery, včetně
zahraničních bývají během jídla celkem obvyklé časté oslavné přípitky atd. Dary jsou většinou vítány.
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MD je sice víceméně dvojjazyčné, ale v některých regionech se výrazně upřednostňuje rumunština (v MD variantě má
drobné odchylky a je vyslovována měkčeji) a jinde zase ruština, případně ukrajinština. V Gagauzské autonomní oblasti je
to pak turečtina a ruština, v některých obcích či osadách (zejména v oblasti Taraclia) to je bulharština. Obecně je možné
konstatovat, že na většině míst v zemi, zejména pak ve městech, může cizinec komunikovat s místními občany v podstatě
stejně dobře rumunsky jako rusky; s příslušníky mladé generace pak stále častěji také anglicky, což platí především pro
větší města.

Při diskusi o politických tématech je nutné brát v úvahu skutečnost, že součástí Moldavské republiky je i separatistické
Podněstří.

Státní úřady a instituce pracují obvykle od 8:00 do 17:00 s přestávkou na oběd od 12:00 do 13:00. Soukromé instituce
pak nejčastěji od 09:00 do 18:00. Obvyklá prodejní doba: potraviny apod. 08:00-20:00, obchody velkých řetězců
09:00-23:00 (některé mají otevřeno již od 06:00 nebo 07:00), větší řetězce a jednotlivé potravinářské prodejny většinou
pracují i v neděli. V MD je časový posun + 1 hodina oproti SEČ, což se týká letního i zimního času. K přechodu mezi letním
a zimním časem dochází ke stejnému datu jako v ČR.

Státní svátky a významné dny:

7.- 8. ledna - pravoslavné vánoce

8. března - MDŽ

13. dubna - pravoslavné velikonoce

20. dubna - památka zesnulých

1. května- svátek práce

9. května - den vítězství

1. června - den dětí

27. srpna - den nezávislosti

31. srpna - den jazyka

14. října - den Kišiněva

6.9 Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)
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Moldavská republika zrušila pro občany ČR od 1. 1. 2007 vízovou povinnost. Toto opatření umožňuje občanům ČR vstup
a pobyt na území Moldavské republiky bez víz maximálně po dobu 90 dnů v průběhu 6 měsíců od data prvního vstupu. O
podmínkách cestování občanů ČR do Moldavska viz také www.mzv.cz/chisinau. Při vjezdu do MD vlastním vozidlem na
celním úřadě nutné uhradit na celou dobu pobytu silniční poplatek (vinětu), kterou se doporučuje v případě potřeby
prodloužit (opět na jakémkoliv celním úřadě). V opačném případě je uložena poměrně vysoká pokuta.

Od 6. dubna 2006 provádí Moldavsko přímo na hraničních přechodech automatickou registraci o místě a pobytu cizinců
do státního registru, čímž je nahrazena dřívější přihlašovací povinnost cizince po příjezdu do místa pobytu. Výjimkou je
vstup cizince do Moldavska přes separatistický region Podněstří, kde moldavská hraniční kontrola nefunguje klasickým
způsobem a platí zde povinnost zaregistrovat se na jakéhokoliv úřadu migrační a azylové politiky (možno i v Kišiněvě).

Pro krátkodobé cesty občanů Moldavské republiky do ČR / zemí Schengenu za účelem turistiky již v souvislosti s
rozhodnutím EU o vízové liberalizaci neplatí od 28.4.2014 vízová povinnost pro držitele biometrických pasů. Pro podání
žádosti o dlouhodobé vízum (účelem pobytu bývá zpravidla pracovní povolení, podnikání, účast v právnické osobě či
sloučení rodiny) je nutná registrace do elektronického pořadníku, který se nachází na adrese https://visapoint.eu.

6.10 Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Podmínky pobytu na území MD za účelem zaměstnání jsou uvedeny na stránkách moldavského ministerstva zahraničních
věcí a evropské integrace – www.mfa.gov.md. Podrobnější informace lze získat také na Velvyslanectví Moldavské
republiky v Praze.

6.11 Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

EU

Do smluv mezi ČSSR a SSSR o bezplatném poskytování zdravotní péče ČR v devadesátých letech nesukcedovala. Při
cestách do teritoria se proto doporučuje sjednat cestovní zdravotní pojištění a současně být připraven hradit ošetření v
hotovosti. Běžné platební karty jsou akceptovány ve větších / soukromých zdravotnických zařízeních a lékárnách.
V hlavním městě Kišiněvě existuje několik soukromých zdravotnických zařízení, např. nová (turecká) nemocnice Medpark
(www.medpark.md) nebo německé diagnostické centrum Siemens.
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7. Kontakty
EMBASSY OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA TO THE CZECH REPUBLIC

Chancellery: Juárezova 14, 160 00 Praha 6 - Bubeneč
Tel.: (+420) 233 323 762
Tel.: (+420) 233 323 764

Fax: (+420) 233 323 765
E-mail: praga@mfa.md

Podkapitoly:
7.1. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu
7.2. Kontakty na teritoriální odbory na MZV ČR a na MPO ČR, zastoupení ostatních českých institucí v teritoriu

(CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism, Česká centra)
7.3. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)
7.4. Internetové informační zdroje

7.1 Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu

CZECH REPUBLIC

Chancellery: 23, Moara Rosie St. MD 2005, Chisinau

E-mail: chisinau@embassy.mzv.cz

Web page: www.mzv.cz/chisinau

Tel. Embassy: (+373 22) 20 99 42

Tel. Consular section: (+373 22) 20 99 33

Fax Embassy: (+373 22) 29 64 37

Fax Consular Section: (+ 373 22) 20 99 44

REPUBLIC OF AUSTRIA

Chancellery: 2009 Chişinău, Mateevici 23 A St., Block A

Tel.: (+373 22) 73 93 70, (+373 22) 79 63 93

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Moldavsko

35/52 http://www.businessinfo.cz/moldavsko © Zastupitelský úřad ČR v Kišiněvě (Moldavsko)

mailto:praga@mfa.md
mailto:chisinau@embassy.mzv.cz
http://www.mzv.cz/chisinau
http://www.businessinfo.cz/moldavsko


Fax: (+373 22) 79 69 42

E-mail: chisinau-ob@bmeia.gv.at

REPUBLIC OF AZERBAIJAN

Chancellery: 64 M. Kogalniceanu St.

Tel.: (+373 22) 23 22 77; (+373-22) 21 42 09

Fax: (+373-22) 22 75 58

E-mail: chisinau@mission.mfa.gov.az

Web Page: www.azembassy.md

REPUBLIC OF BELARUS

Chancellery: Chişinău, 83/1 A. Mateevici St.

Tel.: (+373-22) 60 29 70, (+373-22) 60 29 80, (+373-22) 60 29 81

Fax: (+373-22) 22 23 83 00

E-mail: moldova@mfa.gov.by

Web page: http://moldova.mfa.gov.by

REPUBLIC OF BULGARIA
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Chancellery: Chisinau, 92, Bucuresti St.

Tel. (+373 22) 23-79-83, (+373 22) 23-89-10

Fax: (+373 22) 23-79-78

E-mail: ambasada_bulgara@mtc.md

THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA

Chancellery: Chişinău, 124, M. Dosoftei St.

Tel.: (+373 22) 21 07 12

Fax.: Fax. +373 22 29 59 60

E-mail: chnembassy@126.com

Web page: http://md.chineseembassy.org

Economic and Commercial Office: Chisinau, 30 Anton Crihan St.

Tel: (+373 22) 22 55 00, (+373 22) 21 30 72, (+373 22) 22 22 57

Fax: (+373 22) 22 33 35

FRENCH REPUBLIC

Chancellery: Chisinau, 6 Vlaicu Pîrcalab Str.

Tel.: (+373 22) 200 400
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Fax: (+373 22) 200 401

E-mail: Infos.Chisinau-Amba@diplomatie.gouv.fr

Web page: www.ambafrance.md

GEORGIA

Chancellery: MD-2001 Chişinău, str. 31 August 1989 nr. 57,

Tel.: (+373 22) 277 000

Fax: (+373 22) 277 077

E-mail: moldova.emb@mfa.gov.ge

FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY

Chancellery: str. Alexei Mateevici, 82, MD-2009 Chişinău

Tel.: (+373 22) 20 06 00; (+373 22) 20 06 01; (+373 22) 20 06 02, (+373 22) 200 613

Fax: (+373 22) 23 23 37

E-mail: info@chisinau.diplo.de

HUNGARY

Chancellery: 131 Stefan cel Mare Av., Chisinau
Tel.: (+373-22) 23-29-34, 23-36-26
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Fax: (+373-22) 22-45-13
E-mail: mission.kiv@mfa.gov.hu

web: http://www.mfa.gov.hu/kulkepviselet

Common Application Centre

Tel: (+373 22) 223-404, (+373 22) 228-668, (+373 22) 228-667, (+373 22) 200-078,

Fax: (+373-22) 22-45-13;

E-mail: cac.chisinau@gmail.com

Web: www.cac.md

ISRAEL

Chancellery: MD-2012 Chisinau, 104, Sciusev str.,

Tel.: (+373 22) 88 77 28, (+373 22) 54 42 83

Fax: (+373 22) 54 42 80

e-mail: kishinev@il4u.org.il; consul@chisinau.mfa.gov.il

ITALIAN REPUBLIC

Chancellery: Chisinau, 63 Vlaicu Pircalab St.

Tel: (+373 22) 26 67 20

Fax: (+373 22) 24 30 88
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E-mail: ambasciata.chisinau@esteri.it

chisinau.visti@esteri.it

JAPAN

Chancellery: Chisinau, National Business Center 5F 73/1 Stefan cel Mare bvd

Tel.: +373 22 23 33 80

Fax: +373 22 23 33 90

E-mail: japan.chisinau@ci.mofa.go.jp

REPUBLIC OF LATVIA

Chancellery: Chisinau MD 2021, 25A Drumul Viilor street

Tel: (+373 22) 02 84 03

e-mail: embassy.moldova@mfa.gov.lv

REPUBLIC OF LITHUANIA

Chancellery: Chisinau, 24/1 Ion Vasilenco str.

Tel: (+373 22) 54 31 94

Fax: (+373 22) 23 42 87

E-mail: amb.md@urm.lt
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REPUBLIC OF POLAND

Chancellery: Chişinău, 126A Grenoble Str.

Tel.: (+373 22) 28 59 50, (+373 22) 28 59 60, (+373 22) 28 59 70;
Fax: (+373 22) 28 90 00

E-mail: kiszyniow.amb.sekretariat@msz.gov.pl

Web-site: www.kiszyniow.msz.gov.pl

STATE OF QATAR

Chancellery: str. Vasile Lupu nr. 9, mun. Chişinău

Tel: (+373 22) 22 99 79 72

Fax: (+373 22) 99 79 75

E-mail: chisinau@mofa.gov.qa

ROMANIA

Chancellery: 66/1Bucureşti St., MD 2012 Chişinău

Tel: (+373 22) 21 18 10; (+373 22) 21 30 37
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Fax: (+373 22) 22 81 29

E-mail: chisinau@mae.ro

Economic Section: 39 Vlaicu Pârcălab Str., MD 2012 Chişinău

Tel/Fax: (+373 22) 23 53 89

RUSSIAN FEDERATION

Chancellery: MD-2004, 153, Stefan cel Mare Ave., Chisinau.

Tel.: (+373 22) 23-49-41; (+373 22) 23-49-42; (+373 22) 23-49-43; (+373 22) 23-49-44

Fax: (+373 22) 23-51-07

E-mail: ambasadarusiei@yandex.ru

SLOVAK REPUBLIC

Chancellery: 101, A. Sciusev street MD-2012 Chisinau

Tel: (+373 22) 22 200252

Fax: (+373 22) 22 200254

Email: emb.kisinov@mzv.sk; sekretariat.kisinov@mzv.sk
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Emergency contacts: (+373 22) 68 405666, (+373 22) 68 405999

KINGDOM OF SWEDEN

Chancellery: 12, Toma Ciorba St., MD2004, Chisinau

Phone: (+373 22) 26 73 20

Fax: (+373 22) 26 73 30

E-mail: ambassaden.chisinau@gov.se

Web page: www.swedenabroad.com/chisinau

REPUBLIC OF TURKEY

Chancellery: MD 2009, Chişinău, 55 Alexei Mateevici St.

Tel.: (+373 22) 22 50 91 00;

Fax: (+373 22) 22 22 55 28

E-mail: Embassy.kishinev@mfa.gov.tr

UKRAINE

Chancellery: Chisinau, Vasile Lupu str., nr. 17
Phone: (+373 22) 58 21 51
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Fax: (+373 22) 58 21 08
E-mail: emb_md@mfa.gov.ua , ambasua@ukr.net;

UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND

Chancellery: MD 2012 Chişinău, 18 Nicolae Iorga St.

Tel.: (+373 22) 22 59 02

Fax: (+373 22) 25 18 59

E-mail: enquiries.chisinau@fco.gov.uk

Website: www.gov.uk/government/world/moldova

UNITED STATES OF AMERICA

Chancellery: 103 A. Mateevici str.,Chisinau, Moldova

Tel: (+373 22) 40 83 00;

Fax: (+373 22) 23 30 44

E-mail: Chisinau-Protocol-DL@state.gov

INTERNATIONAL ORGANISATIONS AND OTHER REPRESENTATIVES

EUROPEAN UNION DELEGATION TO THE REPUBLIC OF MOLDOVA
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Address: Chişinău, MD-2001, Kogâlniceanu 12 St.

Tel: (+373 22) 50 52 10

Fax: (+373 22) 27 26 22

E-mail: delegation-moldova@eeas.europa.eu

COUNCIL OF EUROPE OFFICE

Address: Chişinău, MD 2012, 63 Vlaicu Pircalab Str.,

Tel.: (+373) 22 20 23 04; (+373) 22 88 88 99; +37322 88 89 00

Fax: (+373) 22 20 23 05; (+373) 22 88 88 98

E-mail: fieldchisinau@coe.int

UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME (UNDP)

Address: UN HOUSE ,131, 31 August 1989 Str., Chisinau, MD2012, Republic of Moldova
Tel: (+37322) 220045 ext:116

Fax: (+37322) 220041

Email: registry.md@undp.org
Website: http://www.undp.md

UNITED NATIONS POPULATION FUND (UNFPA)
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Address: UN HOUSE ,131, 31 August 1989 Str., 4
th

floor, Chisinau, MD2012, Republic of Moldova
Tel: (+37322) 214002

Fax: (+37322) 214003

Email: office@unfpa.md
Website: http://www.unfpa.md

UNITED NATIONS CHILDREN'S FUND (UNICEF)

Address: 131, 31 August 1989 St. MD-2012 Chisinau,

Tel.: (+37322) 22 00 34

Fax: (+37322)2202 44

E-mail: chisinau@unicef.org

UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES (UNHCR)

NATIONAL OFFICE

Address: 68, Alexei Mateevici St., Chisinau

Tel.: (+373 22) 27 18 53; (+373 22)27 08 65; (+373 22) 27 01 24

Fax: (+373 22) 27 19 53

E-mail: mdach@unhcr.org

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO)
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Address: 29, Sfatul Tarii Str., Chisinau, MD 2012

Tel.: (+373 22) 83 99 60/62

Fax: (+373 22) 83 99 70

E-mail: whomda@euro.who.int;

Web-site: http://www.euro.who.int/moldova

FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION REPRESENTATION (FAO)

Address: 162 Stefan cel Mare Bld., Chisinau MD-2004, Off.215 A

Tel.: (+373) 22-210513,

Fax: (+373) 22-210513

E-mail: fao-md@fao.org

EUBAM

Address: MD2001, Chisinau, Moldova, str. Ismail, 81/1

Tel.: Tel: (+373 22) 80-22-00, 80-22-02

e-mail: registry@eubam.org , olga.kumeyko@eubam.org

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION (IOM)
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Address: Chişinău, MD 2001, 36/1 Ciuflea St.,
Tel.: (+373 22) 23 29 40; (+373 22) 23 29 41
Fax: (+373 22) 23 28 62
E-mail: iomchisinau@iom.int
Site: www.iom.md, www.migratie.md

OSCE MISSION TO MOLDOVA

Adress: 75, Alexei Mateevici Str., MD-2009, Chişinău

E-mail: Moldova@osce.org

Tel.: (+373 22) 22 34 95, 88 78 87 (switchboard)

Fax: (+373 22) 22 34 96

Head of Mission office: Tel.: (+373 22) 23 24 40, Fax: (+373 22) 23 24 44

Office in Tiraspol: 1, Furmanov Street, MD-3300, Tiraspol

Tel. /Fax: (+373 533) 2 60 76; tel.: (+373 533) 2 57 98

Office in Bender: 228, Kishinevskaya Street, Bender

Tel.: (+373 552) 59 516

Fax: (+373 552) 59 570
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INTERNATIONAL MONETARY FUND

Address: Room 123, Government Building, 1 Piata Marii Adunari Nationale, Chisinau, MD-2033, Republic

of Moldova

Phone: (+373 22) 23 32 32; (+373 22) 23-24-96

Fax: (+373 22) 23 27 67

Local website: http://www.imf.md

E-mail: mail@imf.md

WORLD BANK

Address: 20/1 Puskin St., Chisinau, MD-2012

Tel.: (+373 22) 262 262

Fax: (+373 22) 262 236

E-mail: moldova_contact@worldbank.org

Website: www.worldbank.org , www.worldbank.org.md

EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT

Address: 63 Vlaicu Pircalab St.10
th

floor, SkyTower Building, Chisinau, MD-2012
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Tel.: (+373 22) 21 00 00/01

Fax: (+373 22) 21 00 11

E-mail: bragutai@ebrd.com(Reception)

Website: http://www.ebrd.com/pages/country/moldova.shtml

7.2 Kontakty na teritoriální odbory na MZV ČR a na MPO ČR, zastoupení ostatních českých institucí v teritoriu
(CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism, Česká centra)

Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Loretánské náměstí 5
118 00 Praha 1 – Hradčany

+420 224 181 111

Odbor států severní a východní Evropy

+420 224 182 512

Odbor ekonomické diplomacie

+420 224 182 592

Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci

+420 224 182 366
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Ministerstvo průmyslu a obchodu
Na Františku 32
110 15 Praha 1

tel.: +420 224 851 111
fax: +420 224 811 089

email: posta@mpo.cz

Moldavsko by mělo být pokrýváno kancelářemi Českých center a CzechTrade z Bukurešti.

České centrum

Strada Ion Ghica 11, Sector 3

Bukurešť

tel. +4021 303 92 91, +4021 303 92 84

fax: +4021 312 25 37

E-mail: ccbucuresti@czech.cz

CzechTrade

Strada Ion Ghica 11, Sector 3

Bukurešť

tel. : +4021 3039239, 30392230

fax : +4021 3122537

www.czechtrade.ro

E-mail: bucuresti@czechtrade.cz

michal.holub@czechtrade.cz

7.3 Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

Pohotovost v Kišiněvě (Spitalul de Urgenta) (+373 22) 235285

• Záchranná služba 903 (jednotná nouzová linka 112 prozatím nebyla zprovozněna)
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• Hasiči 901
• Policie 902
• Taxi 14006, 14100, 14222, 14441, 14448, 14499, 14545 a další (od 1. 2. 2012 došlo ke změně telefonních čísel

taxislužeb ze 4-místných na 5-místná). Jízdné je výrazně (několikanásobně) levnější než v ČR. S výjimkou letiště,
železničního a autobusových nádraží prakticky neexistují stálá stanoviště taxislužeb. Taxíků je však v Kišiněvu značné
množství - méně pouze pokud je nepříznivé počasí.

• Vlakový jízdní řád - informace Kišiněv (+373 22) 832736, 832737
• Informace o telefonech a adresách 1188, 1189 (placená služba 0,40 Lei)

7.4 Internetové informační zdroje

• Parliament of the Republic of Moldova www.parlament.md
• Government of the Republic of Moldova www.gov.md
• Ministry of Foreign Affairs and European Integration www.mfa.gov.md
• Ministry of Economy www.mec.gov.md
• Ministry of Finance www.mf.gov.md
• Ministry of Agriculture and Food Industry www.maia.gov.md
• Ministry of Transport and Road Infrastructure www.mtid.gov.md
• Ministry of Environment www.mediu.gov.md
• Ministry of Education www.edu.gov.md
• Ministry of Health www.ms.gov.md
• Ministry of Culture www.mc.gov.md
• Ministry of Labour, Social Protection and Family www.mmpsf.gov.md
• Ministry of Justice www.justice.gov.md
• Ministry of Internal Affairs www.mai.gov.md
• Ministry of Defence www.army.gov.md
• Ministry of Construction and Regional Development www.mcdr.gov.md
• Ministry of Technologies and Communications www.mtic.gov.md
• Ministry of Youth and Sports www.mts.gov.md
• Moldova Investment and Export Promotion Organization www.miepo.md
• Customs Office of the Republic of Moldova www.customs.md
• National Bureau of Statistics of the Republic of Moldova www.statistica.md
• National Bank of Moldova www.bnm.md
• Foreign Investors Association www.fia.md
• Database of Moldovan Companies www.yp.md
• Moldovan Internet Directory (Useful Links and News) www.ournet.md
• State News Agency Moldpres www.moldpres.md
• Moldova News AZI www.azi.md
• Basa Pres (Private News Agency) www.basa.md
• Vládní agentura INFOTAG www.infotag.md
• Podněsterský server OL´VIA PRESS www.olvia.com
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