
   
                      

Western NIS Enterprise Fund, Future Technologies Activity і Moldova Innovation 
Technology Park об’єднують зусилля задля розвитку динамічної й інноваційної 

цифрової екосистеми в Молдові  

14 лютого 2022 року – Кишинів, Молдова – Western NIS Enterprise Fund (WNISEF) і Future 
Technologies Activity (FTA) у Молдові, фінансовані USAID і Швецією, підтримують Moldova 
Innovation Technology Park у просуванні Молдови як особливо цінного IT-центру використання 
цифрових технологій задля інноваційного розвитку бізнесу й суспільства.  
 
WNISEF, FTA і Moldova Innovation Technology Park спільно зосереджуватимуться на двох 
пріоритетах: 1) організація щорічного заходу з популяризації інновацій й результатів перших у 
Європі резидентів e-Park через нагороду Digital Solutions Award; 2) розробка, просування й 
розповсюдження посібника з інвестування в ІТ-сектор Молдови з метою інформування про 
країну й надання чіткої дорожньої карти потенційним інвесторам і спеціалістам, які мають 
намір працювати в Молдові.  
 
Молдова є привабливим регіоном Південно-Східної Європи, що створює відповідні переваги 
ціни і якості. Вартість ІТ-експорту Молдови 2020 року склала 258 мільйонів доларів, що на 
23% більше порівняно з 2019 роком і на 100% порівняно з 2006-м. Понад 60% експорту ІТ-
послуг йде до Європи, а 20% - до Америки. 
 
«Технологічний сектор має стратегічне значення для економіки Молдови та може змінити 
глобальне сприйняття Молдови за доби цифрової трансформації. Moldova Innovation 
Technology Park – це організація, яка об’єднує місцеву ІТ-спільноту, а з нашою підтримкою 
зможе позитивно вплинути на ІТ-індустрію цілої країни», – сказала Ярослава З. Джонсон, 
президентка й головна виконавча директорка WNISEF. 
 
Виступаючи як фасилітатор кластерів, MITP надає організаційну платформу з набором 
інноваційних інструментів і нових підходів для прискорення цифрової трансформації 
економіки, впорядкування корпоративних інноваційних практик, прискорення зростання ІТ-
індустрії, підтримки партнерських відносин, створення нових робочих місць і залучення 
місцевих та іноземних інвестицій. MITP підвищує регіональну конкурентоспроможність 
молдовського ІТ-сектора, зменшуючи податкове навантаження на резидентів за допомогою 
єдиного податку в розмірі 7% від виручки з продажів, полегшуючи імміграційну документацію 
експатів, зменшуючи бюрократичні бар’єри та покращуючи віртуальну присутність резидентів. 
Moldova Innovation Technology Park, запущений у 2018 році, наразі налічує 960 технологічних 
компаній, 18,4% з яких мають іноземних власників із 36-ти країн. У цих компаніях працює 
понад 14 500 працівників із середньою місячною заробітною платою 32 000 леїв і річним 
оборотом понад 5,4 млрд леїв. 
 
«Moldova Innovation Technology Park зарекомендував себе як цінний елемент у технологічній 
та інноваційній екосистемі. Ми зосереджуємося на забезпеченні для потенційних інвесторів 
Молдови всіх необхідних стимулів, водночас, за допомогою привабливих локацій і єдиного 
податку з продажів у розмірі 7%, залучаючи висококваліфікованих спеціалістів і цілі 
стартапи. Щорічна нагорода стане важливим кроком у висвітленні найзначніших інновацій і 
стартапів, які можуть сформувати майбутнє ІТ-сектору», – сказала Наталія Донцу, 
адміністратор MITP. 
 
«Інформаційні й комунікаційні технології є найбільш швидкозростаючою експортною 
галуззю в Молдові, яка демонструє експоненційні темпи завдяки сприятливій екосистемі і 
привабливим стимулам для інвестицій, як-от податок у розмірі 7% для Moldova Innovation 



Technology Park. Постійний розвиток цього сектору як драйвера зростання і стимулятора 
діджиталізації всієї економіки є ключовим пріоритетом для уряду й донорів. Ми нетерпляче 
чекаємо на продовження успішної співпраці з MITP і встановлення партнерства з WNISEF 
для сприяння міжнародним інвестиціям у молдавський ІТ-сектор й визнання інновацій і 
успіхів резидентів Інноваційного технологічного парку», – зазначила Діона Ністор, 
керівник відділу Chemonics International - впроваджувача програми Future Technologies 
Activity. 
 

*** 
MITP є віртуальним засновником ІТ-фірм і рушійною силою галузі. Ведучи постійну юридичну, 
технічну й аналітичну практику, Moldova Innovation Technology Park прагне надати Tech-
підприємцям можливість створювати інновації та збільшувати потенціал. Запроваджуючи прозору 
нормативну базу і систему податкового й бізнес-адміністрування, Парк прагне привести Молдову 
до статусу головного регіонального центру високотехнологічних продуктів і послуг з високою 
доданою вартістю. MITP засновано 2018-го року зі штаб-квартирою в Кишиневі, Молдова. 

 

Western NIS Enterprise Fund (WNISEF) — регіональний фонд розміром 150 мільйонів доларів, 
першопроходець в Україні й Молдові з понад 25-річним успішним досвідом інвестування в малі й 
середні компанії. WNISEF фінансувався урядом США через Агентство США з міжнародного розвитку 
(USAID). З моменту заснування сукупні інвестиції WNISEF становлять понад 186 мільйонів доларів у 
130 компаніях, у яких працює 26 000 людей, що дозволило отримати 2 мільярди доларів для компаній 
в Україні й Молдові.  

2015 року WNISEF запустив програму на суму 35 мільйонів доларів США, спрямовану на 
стимулювання експорту, місцевий економічний розвиток, цільове соціальне інвестування й 
економічне лідерство. WNISEF фінансує орієнтовані на реформи інноваційні й високоефективні 
програми та має за мету підтримати Україну й Молдову в цей критичний період за допомогою 
розробки розумної економічної політики й лідерства. Відвідайте www.wnisef.org 

 

The Future Technologies Activity (FTA) у Молдові, що фінансується USAID і Швецією, є п’ятирічною 
флагманською програмою вартістю 32,8 млн доларів, яка стимулює розвиток цифрової, креативної 
й зеленої економіки в Молдові. FTA (2021-2026) працює у партнерстві із зацікавленими сторонами в 
секторах інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), машинобудування, легкої промисловості, 
креативу й цифрових медіа, використовуючи інновації й нові технології для підвищення 
конкурентоспроможності Молдови та її інтеграції зі світовими ринками. 

 

 

http://www.wnisef.org/

