بسمه تعالی
اطالعات عمومی و اقتصادی جمهوری مولداوی در سال 1026

الف -اطالعات جغرافیایی و انسانی:
مساحت

 33/158کیلو متر مربع و بدون حوزه آبی سرزمینی  39128کیلو متر مربع

موقعیت جغرافیایی و  -واقع در نیمکره شمالی  74درجه در شمال و  92درجه شرقی
 جمهوری مولداوی واقع در شرق اروپا که از سمت غرب با رومانی و از سمت جنوب ،همسایگان
شرق و شمال با اوکراین هم مرز است.
پایتخت و جمعیت

کیشینیف -جمعیت کشور  3میلیون  553هزار و یکصد نفر

کشور
جمعیت و ترکیب
جمعیتی،نژادی و

 41/9درصد رومانیایی/مولداویایی  ،اوکراینی 1/7درصد ،روس 5/1درصد،گاگائوز، 7/7
بلغاری  8/2درصد ،سایر اقوام 8/3درصد.

مذهبی
میزان مرگ و میر

میزان مرگ و میر بیشتر از تولد است .اختالف میان مرگ و میر و تولد  299نفر می
باشد.

متوسط طول عمر

 48/92سال

زبان و دین رسمی

زبان مولداویایی که همان زبان رومانیایی است.
ارتدکس شرقی  21درصد ،یهودی  8/5درصد و بابتیست 9/5

درصد باسوادی
وضعیت مسلمانان و

% 22/8
بر اساس آمار غیر رسمی  8664نفر ( 94972درصد) مسلمان می باشند.

شیعیان
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ب -اطالعات حکومتی:
نوع حکومت و

جمهوری

ساختار سیاسی
سالروز استقالل

 94اوت  8228سالروز استقالل از اتحاد جماهیر شوروی و روز استقالل این کشور است.

قوای حکومتی

قوه مجریه :رییس جمهور  ،نخست وزیر و هیات دولت
قوه مقننه :شامل پارلمان تک مجلسی با اعتبار  7ساله با  898کرسی
قوه قضائیه :شامل دیوان عالی  ،دیوان قانون اساسی

عضویت در
سازمانهای بین
المللی

کشورهای مشترک المنافع ،فائو ،شورای همکاری حمل و نقل ،همکاریهای اقتصادی
دریای سیاه ،مرکزسرمایه گذاری اروپا ،شورای مشارکت آتالنتیک -اروپا ،بانک اروپای
برای بازسازی و توسعه ،سازمان بین المللی غذا و توسعه ،گوآم ،آژانس بین المللی انرژی
اتمی ،بانک بین المللی بازسازی و توسعه ،سازمان بین المللی هواپیمای کشوری ،شورای
بین المللی توسعه ،صندوق بین المللی برای توسعه کشاورزی ،همکاریهای بین المللی
مالی ،صندوق بین المللی پول ،سازمان هواشناسی جهانی ،اتحادیه پارلمانها ،سازمان
بین المللی برای استاندارد ،پلیس بین المللی ،کمیته بین المللی المپیک ،سازمان
بین المللی مهاجرت ،اتحادیه بین المللی مخابرات ،اتحادیه بین المللی تجارت ،سازمان
بین المللی مبارزه با سالحهای شیمیایی  ،سازمان امنیت و همکاری اروپا ،طرح
مشارکت برای صلح ناتو ،همکاریهای جنوب شرق اروپا ،سازمان ملل ،کنفرانس تجارت و
توسعه سازمان ملل ،سازمان تربیتی ،علمی و فرهنگی ملل متحد ،سازمان توسعه صنعتی
ملل متحد ،نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در لیبریا ،نیروهای حافظ صلح سازمان
ملل در سودان ،نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در ساحل عاج ،سازمان جهانی
توریسم ،اتحادیه بین المللی پست ،سازمان جهانی بهداشت ،سازمان جهانی مالکیت
معنوی ،سازمان تجارت جهانی

ج -شاخص های اقتصادی و آماری در سال 1026
تولید سرانه داخلی

 21میلیارد و  919میلیون لی

میانگین دستمزدها

 5892/2میلیون لی

درآمد سرانه
مهاجران کاری

 9999/8لی ( 899دالر)
 299هزار مهاجر در کشورهای مختلف .دو سوم آنها در روسیه اشتغال دارند.
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مولداوی

یک میلیارد و  42میلیون دالر

انتقاالت ارزی توسط
مهاجران
واحد پول

لئو که جمع آن لی است – هر یک دالر آمریکاست برابر 82 /21لی و هر یورو برابر با
 99/11لی می باشد

میزان صادرات

 8میلیارد و  158میلیون دالر

میزان واردات

 3میلیارد و  639میلیون دالر

حجم تجارت با

 7986/5میلیون دالر

روسیه
حجم تجارت با

 122میلیون دالر

اتحادیه اروپا
حجم تجارت با

 195/4میلیون دالر .نراز این مبادالت  618/2میلیون دالر به نفع اوکراین

اوکراین
حجم تجارت با

 134/7هزار دالر

جمهوری اسالمی
ایران
کسری تراز بازرگانی  8/53میلیارد دالر
شرکای عمده تجاری اتحادیه اروپا -اوکراین -روسیه-ترکیه -رومانی-بالروس -آمریکا-قزاقستان -بلغارستان-
چین – کانادا-
مهمترین اقالم
وارداتی و صادراتی

اقالم صادراتی :شراب و مشروبات الکلی ،پوست خام گاو،دانه آفتاب گردان ،سیب ،آجیل،
عصاره میوه و سبزی ،لباس مردانه و زنانه
اقالم وارداتی :مشتقات نفتی  ،نفت خام ،گاز طبیعی ،ترکیبات دارویی ،انرژی الکتریکی ،
انواع اتومبیل سواری

نرخ تورم
نرخ بیکاری
بدهی داخلی و

 9/7درصد
 7/2درصد .با یک درصد رشد نسبت به سال گذشته
دیون داخلی  4میلیارد و  995میلیون لی .دیون خارجی  99درصد تولید سرانه داخلی

خارجی
میزان ذخایر ارزی

 9میلیارد و  996میلیون دالر
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بودجه

 89/9میلیارد لی

کسری بودجه

 245/7میلیون لی

درآمدهای بودجه

 8میلیارد و  974میلیون دالر

هزینه های بودجه

 8میلیارد و  78میلیون دالر

عمومی
سرمایه گذاری

 877میلیون دالر

مستقیم
حجم سرمایه گذاری 889/39میلیون دالر
خارجی
سرمایه گذاری در

 55 /9میلیون دالر با رشد  97درصدی نسبت به سال 9985

مناطق آزاد تجاری
سرمایه گذاری های

 39999میلیون لی

بلند مدت
اهم تولیدات
کشاورزی
مهمترین ذخایر

انگور ،توتون ،جو ،سبزیجات ،فرآورده های دامی بویژه گوشت،انواع میوه  ،ذرت با ارزش
کل برابر با  96299میلیون لی در سال 9986
لیگنیت ،فسفور ،زمین های حاصلخیز ،سنگ گچ ،سنگ آهک

معدنی و انرژی
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