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Základní údaje
Moldavsko - vnitrozemský stát na východě Evropy
rozprostírající se mezi Rumunskem a Ukrajinou. Po druhé
světové válce bylo Moldavsko součástí Sovětského svazu až
do roku 1991, kdy získalo samostatnost jako Moldavská
republika (27. srpna 1991).

Oficiální název Moldavská republika (Republica Moldova)
Počet obyvatel 3 555 082 (2017)
Rozloha

33 851 km2

Měna

Moldavský leu (MDL)

Etnické složení

Moldavané 75,8 %, Ukrajinci 8,4 %,

Člení se na 32 rajonů (okresů), na 3 statutární města,
Rusové 5,9 %, ostatní 9,9 %
1 autonomní územní jednotku a 1 územní jednotku.
Moldavsko je parlamentní republikou. Prezident je volen přímo na 4leté období s možností znovuzvolení. V listopadu 2016
vyhrál druhé kolo prezidentských voleb proruský kandidát Igor Dodon, který se ziskem 52 % hlasů porazil Maiu
Sanduovou. Prezidentem se stal 23. prosince 2016. Předsedou vlády je Pavel Filip.
Zákonodárná moc je v rukou jednokomorového parlamentu, který má 101 křesel. Poslední parlamentní volby se konaly
30. listopadu 2014.
Sektory národního hospodářství

Makroekonomický výhled

Moldavská ekonomika i přes relativně (na unijní
poměry) slibný ekonomický růst kolem 4 % patří stále
mezi nejchudší země Evropy. Moldavská ekonomika je
velmi závislá na sektoru služeb, který produkuje přes
2/3 moldavského HDP. Moldavsko spoléhá i na
zemědělství, které představuje 14 % hospodářské
výkonnosti (stejně jako moldavský průmysl), ale
zaměstnává těžko uvěřitelnou třetinu pracovní síly
(oproti 5,9 % v EU či 2,6 % v ČR).
Ač další makroekonomické ukazatele nevypovídají
o hlubších strukturálních problémech země, přeci jen
se moldavská ekonomika nachází v relativně
nepříznivém stavu, i když ten se pomalu stabilizuje.
Velká část pracovní síly (ve stovkách tisíc obyvatel)
Moldavska pracuje v zahraničí (nejčastěji ve státech
bývalého Sovětského vazu) a posílá zpět do domoviny
značnou část peněz.

Trh práce
Vývoj míry nezaměstnanosti v Moldavsku má
v posledních letech velmi podobný průběh jako
v České republice. Předkrizový pokles pod 5 % byl
v obou
zemích
vystřídán
růstem
míry
nezaměstnanosti nad 7% hranici v roce 2010
s následným postupným poklesem k 4 %.
Výše moldavských mezd po přepočtu na eura se
blíží čtvrtinové výši českých mezd. Vyšší mzdy jsou
v odvětví výroba a rozvod elektřiny, plynu a tepla
(405 eur). Nízké mzdové ohodnocení je už tradičně
v odvětví Ubytování, stravování a pohostinství (157
eur v roce 2016). Minimální mzda v Moldavsku byla
k 1. květnu 2016 navýšena o 200 lei na 2 100 MDL,
tedy zhruba 100 eur.
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Makro ukazatele

2014

2015

2016

2017

2018

Růst HDP (%)

4,8

-0,4

4,1

4,0

3,7

Míra nezaměstnanosti (%)

3,9

4,9

4,2

4,3

4,2

Běžný účet PB (% HDP)

-3,7

-4,9

-3,4

-3,8

-4,0

Veřejný dluh

30,1

38,5

38,1

40,2

41,5

Inflace

5,1

9,6

6,4

5,5

5,9

Zdroj: IMF, National Bureau of Statistics of the
Republic of Moldova

Základní ukazatele trhu práce
Míra nezaměstnanosti (4Q/ 2016)

3,8 %

Minimální měsíční mzda (2017)

100 €

Ø měsíční mzdy v odvětvích (2016)

Moldavsko

ČR

Zpracovatelský průmysl

221 €

1 008 €

Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla

405 €

1 525 €

Stavebnictví

230 €

901 €

Obchod, opravy motorových vozidel

207 €

914 €

Doprava a skladování

215 €

942 €

Ubytování, stravování a pohostinství

157 €

551 €

Zdroj: National Bureau of Statistics of the Republic of Moldova, ČSÚ,
National Bank of Moldova
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Zahraniční obchod
Mezi hlavní exportní artikly Moldavska patří zelenina (24 %), textil (16 %), a stroje (14 %). Největšími vývozními partnery
Moldavska v roce 2015 byly státy jako Rumunsko (22 %), Rusko (11 %) a Itálie (9,7 %). Do Moldavska se dováží hlavně
z Rumunska (14 %), Ukrajiny (12 %) a Německa (8,1 %). Nejvíce se dováží stroje (17 %), chemické (13 %) a minerální
produkty (12 %).

Založení společnosti
Legislativa v Moldavsku umožňuje založení široké škály forem společností, včetně společnosti se 100% zahraničním
vlastnictvím. Nejvíce využívanou je společnost s ručením omezeným a akciová společnost.
Minimální požadovaný kapitál u akciové společnosti činí 20 000 MDL. U společnosti s ručením omezeným je určen jejími
společníky ve stanovách společnosti. Založení společnosti zahrnuje registraci ve státním registru a zabere zpravidla
maximálně 5 dní (existuje však také zrychlený postup). Poplatky pro založení akciové společnosti činí 60-130 eur
(v závislosti na zvoleném postupu). Poplatky pro založení společnosti s ručením omezeným činí 75-170 eur.

Daně
Výše jednotlivých daňových sazeb je v Moldavsku celkem
příznivá. Sazba korporátní daně je stanovena ve výši 12 %
a příjmy ze zaměstnání jsou zdaňovány progresivně 7%
a 18% sazbou.
Daň z přidané hodnoty má v Moldavsku dvě sazby.
Základní sazba DPH je stanovena ve výši 20 %, snížená
8% sazba se uplatňuje na základní potraviny, některé léky
a určité zemědělské produkty.

Daň/odvod

Sazba

Daň z příjmu právnických osob

12 %

Daň z příjmu fyzických osob

7 % / 18 %

DPH (základní/snížená)

20 % / 8 %

Sociální zabezpečení (zaměstnanec)

6%

Sociální zabezpečení (zaměstnavatel)

23 %

Na sociální zabezpečení, které zahrnuje dávky na důchod, nezaměstnanost, mateřství, zdravotní postižení a
nemocenskou, plyne od zaměstnance (6 %) a zaměstnavatele (23 %) celkem 29 % z hrubé mzdy. Na zdravotní pojištění
přispívají zaměstnanec i zaměstnavatel shodně po 4,5 % hrubé mzdy.

Energetika
V roce 2014 Moldavsko dováželo 90 % své celkové spotřeby energie. Při výrobě elektrické energie se Moldavsko spoléhá
z 93,5 % na zemní plyn a z 5,9 % na vodní elektrárny. Zbývajících 0,6 % činí ropa a obnovitelné zdroje. S několika
přírodními zdroji energie, Moldavsko dováží většinu své dodávky energie z Ruska a Ukrajiny.

Investiční pobídky
V Moldavsku je investorům k dispozici pestrá škála investičních pobídek – pro komerční banky, pobídky pro energetickou
účinnost podniků, volné ekonomické zóny (např. 100% úleva na platbě daně z příjmu po dobu 3 či 5 let), mezinárodní
svobodný přístav Giurgiulesti (např. úleva na dani z příjmu ve výši 50 %, 75 % či 100 %, osvobození od platby DPH), ICT
sektor (např. snížený základ daně a příspěvky sociálního zabezpečení), průmyslové parky, tvroba pracovních míst a pro
malé a střední podniky (např. zjednodušené zdanění).
Index

Pořadí států

Charakteristika

Moldavsko

ČR

z počtu

Doing Business

44.

27.

190

Hodnotí podmínky pro podnikání (celkem 10
subindexů)

Index ekonomické komplexity

85.

9.

141

Úroveň produkčních možností země

Světový index míru

65.

6.

163

Bezpečnost dané země - hodnoceno celkem 23
indikátorů (např. kriminalita, přístup ke zbraním,
politická nestabilita, sousedské vztahy apod.)

Index vnímání korupce

123.

47.

176

Míra vnímaní korupce ve veřejném sektoru

Globální index konkurenceschopnosti

90.

31.

138

Mapuje prosperitu a produktivitu zemí

90 %

29 %

Ø EU 51 %

Energetické importy (v % potřebné
energie)

Kolik % své energetické spotřeby země dováží

Zdroj: Doing Business Index 2017, Economic Complexity Rankings 2015, Global Peace Index 2016, Corruption Perceptions Index
2016, Global Competitiveness Index 2016-2017, World Bank 2014
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