
Genel Bilgiler: 

SİVAS TİCARET VE SANAYİ 
ODASI DIŞ TİCARET BİRİMİ 

Moldova Ülke Kimliği 

Moldova 47’ kuzey enlemleri ile 29’ doğu 
boylamları arasında yer almaktadır. 33,851 km2’lik 
alanıyla dünyada 140. sırada bulunan Moldova 
Cumhuriyeti, Romanya ile 450 km, Ukrayna ile ise 
940 km’lik bir kara sınırına sahiptir. Doğu Avrupa’da 
yer alan ve denize kıyısı bulunmayan Moldova’nın 
batısında Romanya, kuzey, güney ve doğusunda 
Ukrayna bulunmaktadır. BDT ülkeleriyle AB’ye son 
dönemde katılan eski doğu bloku ülkeleri arasında 
kalan ülkenin siyasi ve ekonomik yapısı coğrafi 
konumundan doğrudan etkilenmektedir. 

Batı sınırı Prut Nehri kıyısınca oluşan Moldova nüfusunun büyük bölümü Dinyester ve Prut 
Nehirleri arasındaki bölgede yaşamaktadır. Doğu sınırını oluşturan Prut Nehri Karadenize’e dökülmeden 
önce Tuna Nehri’nin bir kolunu oluşturmaktadır. 

Ülkenin büyük bölümü ovalıktır ve hiçbir bölgede yükselti 430 m’yi geçmemektedir. İklim 
olarak bölgeye göre daha ılıman bir iklim özelliği gösterir. 

Genel Ekonomik Durum: 
Ülke ekonomisi genel anlamda tarıma dayanmakta ve işgücünün % 23,8’i tarım alanında 

istihdam edilmektedir. Özellikle meyve sebze üretimi, şarap ve alkollü içkiler ile tütün üretimi ülke 
ekonomisinde önemli bir yer teşkil etmektedir. 

Sanayi sektöründe çalışan nüfus toplam işgücünün % 11,4’ünü oluşturmakta, genel olarak tekstil 
ve tüketici ürünleri üretimine dayanan sektörde düşük işgücü maliyetleri önemli bir karşılaştırmalı 
üstünlük yaratmaktadır. Ülkede giderek gelişmekte olan kimya endüstrisi de önemli bir potansiyel 
taşımaktadır. Ülkede ekonomik gelişmenin önündeki en önemli unsurlar ise zayıf altyapı, enerji 
kaynakları ve ulaşım olanaklarının henüz yeterince gelişmemiş olmasıdır.GSYİH büyüme oranı 2015 
yılında % -0,5 olmuştur. 2016 yılı büyüme oranı ise % 2,5 olarak gerçekleşmiştir. (EIU) 

Ekonomisindeki en ciddi eksiklik enerji kaynaklarının neredeyse tamamının ithal etmek 
zorundaolmasıdır. Özellikle Rusya’ya olan enerji bağımlılığı dış ticaret açığını ciddi oranda arttırmaktadır. 



Moldova’nın Dış Ticaret Seyri (Milyar ABD Doları): 

YILLAR İHRACAT İTHALAT HACİM DENGE 

2016 2.045 4.020 6.065 - 1.975
2017 2.425 4.831 7.256 - 2.406
2018 2.707 5.764 8.471 - 3.057

Kaynak: www.trademap.org 

2018 yılı itibariyle ülkenin ihracatındaki başlıca ürünler: İzole edilmiş teller, ayçiçeği tohumu, taze 
üzüm şarabı, mobilyalar, buğday, kabuklu meyveler, ilaçlar, mısır, meyve ve sebze sularıdır. 

2018 yılı itibariyle ülkenin ithalatındaki başlıca ürünler: Petrol ve petrol yağları, ilaçlar, 
otomobiller, izole edilmiş teller, bakır teller, dezenfekte edici maddeler, traktörler ve tütündür. 

Türkiye ile Ticaret: 
Moldova’ya Başlıca İhraç ürünlerimiz: 

Moldova’ya yönelik ihracatımız içerisinde öne çıkan ürün grupları arasında, örme 
mensucatlar, domates, turunçgiller, tedavide/korunmada kullanılmak üzere hazırlanan ilaçlar, 
tuvalet kağıtları kağıt havlu vb. hijyenik ürünler, alüminyum çubuk ve profiller ve sentetik lif ipliği 
ön plana çıkmakta, 

Moldova’dan başlıca ithal ürünlerimiz: 

Moldova’dan yapılan ithalatta ise en önemli ürünler arasında ayçiçeği tohumu, sökülecek 
gemiler, kolza tohumları, demir/çelik döküntü ve hurdaları ve buğday mahlutları 
bulunmaktadır. 

Türkiye-Moldova Dış Ticaret Seyri, (Milyon Dolar): 

YILLAR İHRACAT İTHALAT HACİM DENGE

2015 201,6 216,9 418.5 -15.3
2016 262,4 147,7 410,1 114,6 
2017 284,8 180,6 465,4 104,2 

Kaynak: TÜİK 

Sivas ile Ticaret: 
Sivas – Moldova Dış Ticaret Verileri (ABD Doları): 

YIL İHRACAT İTHALAT DENGE

2017 606.628 1.592.972 -986.344
2018 639.580 39.937 599.643 
2019 601.432 2.933.724 -2.332.292

Kaynak: TÜİK 

http://www.trademap.org/



