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ЕКOНOМIКA: МIЖНAРOДНИЙ ДOСВIД

Молдова: на короткому повiдку 
СПIВПРАЦЯ. Спецiальний кореспондент «Урядового кур’єра» 
побував на мiжнародному iнвестицiйному форумi

Галина IЩЕНКО,
«Урядовий кур’єр»

Київ — Кишинiв — Київ

Пiд час нещодавнього бiзнес-
форуму в Кишиневi, пiд-

приємцi, банкiри, дипломати,
парламентарi та урядовцi з по-
над десяти країн СНД та Європи
обговорювали iнвестицiйнi мож-
ливостi Молдови та перспективи
мiжнародної регiональної спiв-
працi.

Вiд споживання 
до iнвестицiй

— Наша країна майже нiчого
не виробляє, — розповiдає пiд
час перельоту до Кишинева моя
супутниця, молдованка Тетяна.
— Єдине, що експортуємо, —
вино, овочi та фрукти. При цьо-
му повнiстю залежимо вiд зов-
нiшнiх постачань енергоресур-
сiв, металу, корисних копалин.
У Молдовi важко знайти робо-
ту, у селах взагалi нереально,
виживаємо за рахунок працi за
кордоном. Я з чоловiком уже вi-
сiм рокiв живу в Iталiї, мама з
4-рiчною донечкою — у Киши-
невi. Раз на три мiсяцi їжджу до
них, або вони до мене. Так i жи-
вемо на двi країни, як i бiль-
шiсть молдован. Iншi ж вижива-
ють як можуть, адже середня
зарплата у нашiй країнi ледь
дотягує до $200, а цiни подеку-
ди вищi за європейськi. Не ка-
жучи вже про нестабiльну полi-
тичну ситуацiю та тотальну ко-
рупцiю, — констатує вона.

До речi, буквально мiсяць
тому у республiцi провели ре-
ферендум: цiна питання — ви-
бори президента народом, а не
парламентом. I що ви думаєте?
Зробити свiй вибiр прийшло так
мало людей, що все залишилось
як є. Людям просто не поясни-
ли, для чого цей референдум,
розiслали листiвки зi складним
офiцiйним текстом, який нiхто
не захотiв читати, i поготiв, обу-
рена Тетяна. Вона переконана,
що за iншого полiтичного курсу
її країна мала б iнше економiч-
не майбутнє.

Молдова потребує змiни мо-
делi економiчного росту, ка-
жуть експерти. У цьому переко-
наний i перший вiце-прем’єр,
мiнiстр економiки i торгiвлi,
який має намiр зробити ставку
на розвиток пiдприємництва. За
його словами, нещодавно уряд
Молдови прийняв нову програ-
му «PARE 1+1», аби залучити
кошти молдовських заробiтчан
в економiку i переорiєнтувати
їх надходження з-за кордону зi

споживання на iнвестування у
важливi економiчнi проекти
(особливо у сiльськiй мiсцевос-
тi). Згiдно з програмою, у 2010—
2012 рр. за кожен зароблений за
кордоном та iнвестований в
Молдову лей ($1 коштує 11,65—
11,85 лея) трудовi мiгранти от-

римуватимуть 1 лей вiд уряду.
Таким чином мiгранти та родичi
першого ступеня зможуть от-
римати вiд держави на розви-
ток свого бiзнесу в країнi грант
— до 200 тис. леїв ($17 тис.).
Держава також надаватиме їм
усiляку iнформацiйну, консуль-
тацiйну пiдтримку для розвит-
ку власної справи.

— Молдова вiдкрита для iн-
весторiв i з Заходу, i зi Сходу,
— наголосив В. Лазер пiд час
бiзнес-форуму. — Ми поступо-
во усуваємо всi перешкоди для
капiталовкладень в економiку
країни. Зокрема, створено сiм
вiльних економiчних зон, енер-
готранспортний комплекс
Джурджулешть, порт Мерку-
лешть. А це виробнича iнфрас-
труктура i звiльнення вiд ПДВ i
мита. Ми також пiшли на ство-
рення промислових паркiв шля-
хом змiни призначення дiлянок,
вiльної передачi права власнос-
тi на приватне управлiння зе-
мельними ресурсами, обмежен-
ня державного контролю. При-
вабити iнвесторiв мають i по-
датковi стимули: повернення
ПДВ за iнвестицiї, 0% податок
на прибуток для пiдприємств у
2011 р. i 10% у 2012 р., торговi
угоди з 39 країнами тощо. Крiм
того, лише за цей рiк уряду вда-
лося забезпечити економiчне
зростання на 5,6%, порiвняно з
минулорiчним падiнням на 6,5%.

Один ринок — 
багато ризикiв

Про те, як надмiрна залеж-
нiсть вiд одного ринку серйозно
б’є по економiцi країни, молдо-
вани переконуються ледь не
щороку. Адже Росiя, на ринок
якої спрямовується майже 45%
молдовського експорту вин i
70% фруктiв, то обмежує вве-
зення, то ускладнює його, а по-
декуди i вводить заборону. Зга-
дати лише березневе ембарго
2006 року. Це був великий удар
по економiцi Молдови. Тодi
втрати галузi, за пiдрахунками
виноробiв, становили майже
$180 млн, а про збитки сумiж-
никiв (виробникiв пляшок, тари,
етикеток, рiзних транспортних
служб тощо) годi й говорити...
Якщо у 2005 р. 52% iмпорту iно-
земних вин у Росiю становили

молдовськi вина ($300 млн), то у
2009-му лише 12% ($55 млн).
Другим за величиною ринком
експорту молдовських вин ста-
ла Бiлорусь (понад $40 млн),
третьою Україна — $13 — 14
млн, четвертою Польща — $9
млн i п’ятою Румунiя — майже
$5 млн. Водночас заборона вве-
зення у 2006 роцi багато  чого
навчила молдован. Зокрема, що
треба переходити вiд гiгантома-
нiї з дешевим i не завжди якiс-
ним вином у сегмент якiсного —
медiум-класу, де пляшка кош-

тує $18. Як кажуть, краще про-
дати менше, але дорожче. На-
разi вино можна придбати i за
$2—2,5.

До того ж, тут вирiшили, що
треба завойовувати новi ринки,
у тому числi Євросоюзу. Напо-
леонiвськi плани, скажете ви,
зважаючи на жорстку конку-
ренцiю з виробниками Францiї,
Iталiї, Iспанiї, Португалiї, Ар-
гентини, Чилi, Австралiї, якi
вкладають чимало коштiв на
оновлення виробництва i про-
моушн продукцiї. Разом з тим
можливi, зважаючи на низьку
вартiсть робочої сили, мiнi-
мальнi затрати на збереження
вина тощо.

У Молдовi вино зберiгають у
природних умовах без викорис-
тання складних мiкроклiматич-
них систем, у чому я перекона-
лася на власнi очi, вiдвiдавши
державне виноробне пiдприєм-
ство Сriсоva. Воно розташоване
за 15 км вiд Кишинева у горi, де
внаслiдок видобування каменю
з’явились досить великi пiдзем-
нi тунелi, в яких i влiтку, i взим-
ку тримається iдеальна темпе-
ратура для збереження вина —
12 градусiв. Сама природа допо-
магає молдованам стати вино-
робною Меккою. Це своєрiдне
пiдземне мiстечко завдовжки
120 км, де, як у справжньому

мiстi, їздять машини i є дорожнi
правила. 60 км з них використо-
вують винороби пiд виробниц-
тво, погреби, дегустацiйнi зали,
зал прийомiв для офiцiйних де-
легацiй. Iншi 60 км вiддано iн-
шим компанiям, зокрема, пiд
офiси чи склади. «Якщо не мати
карти, у цьому мiстечку можна
навiть заблукати», — зiзнаєть-
ся водiй нашого мiкроавтобуса.

Як розповiла екскурсовод
Сricova Вiкторiя Клiм, унiкаль-
нi дегустацiйнi зали та зал при-
йомiв для офiцiйних осiб були
створенi у 1976 роцi до 50-рiччя
приєднання Молдови до СРСР.
А вже у 2007 роцi їх реконстру-
ювали, надали бiльш сучасного
вигляду. Вiдтак тут проводять-
ся рiзноманiтнi мiжнароднi сам-
iти, переговори, зустрiчi прези-
дентiв та дегустацiї, де приго-
щають рiзними винами, у тому
числi колекцiйними (є тут не
лише молдовськi вина, а й пода-
рованi представниками iнших
держав, успадкованi вiд знат-
них людей, найстарше — 1900
року виробництва). Сricova до-
волi доступне i для туристiв.
Найдорожчий пакет, а це 9 вин
10—20-рiчної витримки та кiль-
ка вишуканих страв, обiйдеться
у $ 100 на людину.

Бiзнес 
не має кордонiв

Як слушно зауважив голова
ради адмiнiстрацiї Асоцiацiї дi-
лових людей Молдови Влад
Плахотнюк, Молдова має вигiд-
не геополiтичне розташування
мiж Сходом i Заходом, та досi не
використала цiєї переваги.

— Мабуть, у цьому є й вина
дiлових людей, — припустив
вiн, — адже бiзнес-спiльнота
Молдови дотепер була доволi
розпорошеною. Пiсля об’єднан-
ня ситуацiя змiнюватиметься:
ми вирiшуватимемо те, що нашi
уряди не змогли вирiшити на
дипломатичному рiвнi. Працю-
ватимемо над залученням iн-
вестицiй, пропонуватимемо ре-
альнi iнвестпроекти як усере-
динi країни, так i ззовнi, полiп-
шуватимемо iмiдж країни. I,
звичайно, запрошуватимемо до
Кишинева поважних гостей, якi
зможуть своєю авторитетною
думкою переломити ситуацiю.

Продовжуючи тему, генди-
ректор Асоцiацiї дiлових людей
Молдови Андрiан Канду зазна-
чив, що торiк Молдова за рiвнем
iноземних iнвестицiй посiла 19
мiсце з 22 країн регiону. Так,
якщо в Естонiї на одного жите-
ля припадає $10 тис. прямих
iноземних iнвестицiй, у Румунiї
— $3 тис., то в Молдовi — лише
$250.

Представники молдовської
влади та почеснi гостi позитив-
но оцiнили починання Асоцiацiї,
а також зазначили, що всiляко
пiдтримуватимуть її iнiцiативи.
За словами колишнього
прем’єр-мiнiстра, полiтика i
письменника Францiї Домiнiка
де Вiльппена, у Молдовi з’яви-
лися люди, що об’єднались за-
ради спiльної мети — виведен-
ня країни з кризи, а це вже
ключик до успiху. Водночас
Молдовi треба знайти баланс
мiж Заходом i Сходом, бути го-
товою до реформ та впровад-
ження iнновацiй. Хто б мiг поду-
мати, що за кiлька рокiв свiтова
економiка докорiнно змiниться,
i Китай стане одним з провiдних
гравцiв ринку? — запитав вiн i
тут же вiдповiв:— Це приклад
того, що не треба дивитися в
один бiк, треба створювати новi
партнерства та дiалоги, аналi-
зувати рiзнi економiчнi моделi.

Вiн також зазначив, що в Єв-
ропi розпочинається новий iсто-
ричний процес — перехiд до мо-
делi «суворого контролю» та
максимальної унiфiкацiї фiс-
кальних полiтик країн ЄС. Еко-
номiчну кризу ЄС уже майже
подолав, лишилося перебороти
кризи солiдарностi та рiзнома-
нiтностi. Саме тому ЄС високо
цiнує країни-партнери з новим
свiтоглядом i позитивним регiо-
нальним впливом. Якщо Молдо-
ва виконає домашнє завдання
(справжня демократiя, соцiаль-
ний консенсус, фокусування
уваги на культурi та освiтi), то
може стати прикладом для нас-
лiдування всього схiдного регiо-
ну.

Таке переконання висловив i
вiце-президент Мiжнародного
конгресу промисловцiв Володи-
мир Колмогоров: «Позицiя Мол-
дови у сферi регiональної iнтег-
рацiї не може бути виражена
позицiєю «або/або». Молдова
може стати перетином рiзних
галузей економiки в СНД, мос-
том для поглиблення спiвпрацi
мiж країнами СНД та ЄС на вза-
ємовигiдних умовах. Цей мiст
повинен стати частиною бiльш
складної конструкцiї, особливо
у сферi перемiщення товарiв i
послуг з країн Азiї та Тихооке-
анського басейну до Європи i
країн СНД i навпаки».

Важливим став i виступ вiце-
президента Росiйського союзу
промисловцiв та пiдприємцiв
Вiктора Черепова, який зазна-
чив, що бiзнес не має кордонiв,
тому Молдовi треба iнтегрува-
тися в ЄС, запозичувати євро-
пейськi цiнностi i принципи, до
яких прагне i Росiя, i водночас
знаходити нiшу взаємодiї з Ро-
сiєю та СНД. Вiн також нагадав
бiзнес-спiльнотi про єдинi для
всiх правила гри, повiдомивши,
що зараз дiяльнiсть росiйських
компанiй, що переробляють
молдовську сировину, iнтенсив-
но монiториться. «Прикро, але
iнодi трапляється, що з якiсної
сировини виробляється неякiс-
ний продукт», — сказав вiн.

Ó Ìîëäîâi íåìàº ðîáîòè — äîâîäèòüñÿ æèòè íà äâi êðà¿íè

Çà 8 ìiñÿöiâ îáñÿã ãðîøîâèõ ïå-
ðåêàçiâ ôiçîñiá ç-çà êîðäîíó â Ìîë-
äîâó ïåðåâèùèâ $762,84 ìëí. Ó
2009 ð. âií ñòàíîâèâ $1,18 ìëðä, ó
2008 ð. — $1,66 ìëðä. Çà äàíèìè
Ñâiòîâîãî áàíêó, öå ïðèáëèçíî òðå-
òèíà ÂÂÏ êðà¿íè, ç ÿêèõ â åêîíîìiêó
âêëàäàºòüñÿ ëèøå 2%. Çà îáñÿãàìè
íàäõîäæåíü âiä çàðîáiò÷àí ïîïåðå-
äó Ðîñiÿ òà Iòàëiÿ.

ДOВIДКA «УК»
Âèíîãðàäàðñòâî i âèíîðîáñòâî —

öå 35% ìîëäîâñüêî¿ àãðîïðîäóêöi¿.
Íà ÷àñòêó âèíîðîáñòâà ïðèïàäàº 9%
ÂÂÏ i òðåòèíà åêñïîðòó Ìîëäîâè 
($250—300 ìëí). Ó öié ãàëóçi ïðàöþ-
þòü 190 ïiäïðèºìñòâ i ìàéæå 300 òèñ.
îñiá.
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ДOВIДКA «УК»


