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αύξησης του εμπορικού ελλείμματος, το οποίο άγγιξε την
υπό εξέταση περίοδο το 14,1 δισ. ευρώ.
(Πηγή: Romania-Insider)

Α. ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
1. Μακροοικονομικοί Δείκτες
Μακροοικονομικοί
Δείκτες
Μεταβολή ΑΕΠ %

Περίοδος
αναφοράς
4,1%
(εκτίμηση ΕΕ
για 2019)
3%
γ’ τρίμηνο
2019/ γ’
τρίμηνο 2018
Πληθωρισμός
3,8%
Nοεμ. 2019
Ανεργία %
2,98 %
Οκτ. 2019
Ισοτιμία Ευρώ/ Ron
4,7793
31.12.2019
4,7773
Μέση τιμή Δεκ.
2019
Μέσος Μεικτός Μηνιαίος 893
(δημ. 2019
Μισθός (Ευρώ)
τομέας)
553
(ιδιωτ.τομέας)
Κατώτατος Μισθός
467 ευρώ
Ιαν. 2020
(2.230 lei)
Άμεσες
Ξένες 80 δισ. ευρώ
Έως Οκτ. 2019
Επενδύσεις (συνολικό
επενδεδυμένο κεφάλαιο
από το 1990)

ΑΞΕ – μεταβολή

1,1 %

ΑΞΕ (εισροές)

4,82 δισ.ευρώ

Βιομηχανική παραγωγή

5,3 δισ. ευρώ
-1,2%

ελλείμματος

Πραγματοποιήθηκε στις 17.12.2019 στο κτήριο
της Κεντρικής Τράπεζας της Ρουμανίας στο Βουκουρέστι
παρουσίαση Έκθεσης Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
από τον Υποδιοικητή της Τράπεζας κ. Florin Georgescu.
Από την παρουσίαση συγκρατούνται τα
ακόλουθα σημεία:
Α. Μακροοικονομικό περιβάλλον:
Ο ρυθμός ανάπτυξης της ρουμανικής οικονομίας
τα τρία πρώτα τρίμηνα του τρέχοντος έτους άγγιξε το 4%
του ΑΕΠ. Δεδομένου, ωστόσο, ότι κινητήριος μοχλός της
ανάπτυξης είναι η κατανάλωση, της οποίας η αύξηση
εκτιμάται σε 4,3% για φέτος, οι προβλέψεις της Κεντρικής
Τράπεζας της Ρουμανίας για το επόμενο έτος κάνουν λόγο
για επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης, ο οποίος δεν
αναμένεται να ξεπεράσει το 3,6%.
Το δημοσιονομικό έλλειμμα της Ρουμανίας ανήλθε σε 2,8%
επί του ΑΕΠ τους πρώτους δέκα μήνες του 2019, αυξημένο
κατά 0,6 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με τους
αντίστοιχους μήνες του προηγούμενου έτους. Ως το τέλος
του έτους το ταμειακό έλλειμμα του προϋπολογισμού
αναμένεται να αγγίξει το 4,43%, λόγω των αυξημένων
κοινωνικών παροχών των τελευταίων ετών.

Ιαν.-Οκτ.2019 /
Ιαν.-Οκτ 2018
Ιαν. - Οκτ 2019
2018
Ιαν. Σεπτ 2019/
Ιαν. -Σεπτ.2018

(Πηγή: Ιnvest Romania, ΒΝR, INS)
2.
Διεύρυνση
συναλλαγών

3. Παρουσίαση Έκθεσης Χρηματοπιστωτικής
Σταθερότητας της Ρουμανίας (Βουκουρέστι, 17.12.2019)

τρεχουσών

Σύμφωνα με στοιχεία του Ινστιτούτου Στατιστικής της
Ρουμανίας, τους πρώτους δέκα μήνες του τρέχοντος έτους,
το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών της χώρας αυξήθηκε
κατά 19,2% σε ετήσια βάση, διαμορφούμενο, σε
απόλυτους αριθμούς, σε 9,2 δισ. ευρώ, ως απόρροια της

Β. Αγορές χρήματος και κεφαλαίων:
Τα στοιχεία που συνεχίζουν να καθιστούν, σε
κάποιο βαθμό, ευάλωτη δομικά την χρηματοοικονομική
σταθερότητα είναι οι καθυστερήσεις στις πληρωμές, οι
οποίες αντιστοιχούν στο 9% του ΑΕΠ και οι ασυμμετρίες
στην αγορά εργασίας, λόγω των υψηλών ποσοστών
μετανάστευσης. Κατά τα λοιπά, η χρηματοδότηση εταιριών
από τις ρουμανικές τράπεζες παραμένει σε συγκρατημένα
επίπεδα, μη θέτοντας σε κίνδυνο τη ρευστότητά τους.
Γ. Τραπεζικό σύστημα:
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Το τραπεζικό σύστημα στη Ρουμανία θεωρείται
υγιές, όπως έχουν αποδείξει και οι σχετικές ασκήσεις
προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress tests), με
ποσοστά
κεφαλαιακής
επάρκειας
(224%)
και
φερεγγυότητας (19,7%) άνω του ευρωπαϊκού μέσου όρου.
Το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων παραμένει
χαμηλό (4,6%) και η κερδοφορία σε αρκετά καλά επίπεδα
(5 δισ. Ron στο τέλος του Σεπτεμβρίου 2019)

της ΕΕ και της ευρωζώνης διαμορφώθηκε στο 1% κατά τον
υπό εξέταση μήνα. Σημειώνεται ότι η Κεντρική Τράπεζα της
Ρουμανίας (BNR) είχε επί τα χείρω τις εκτιμήσεις για τον
πληθωρισμό, υπολογίζοντας ότι θα ανέλθει σε 4,2 % ως το
τέλος του 2019 (από 3,5% που ήταν η προηγούμενη
εκτίμηση).

4. Εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της
Παγκόσμιας Τράπεζας και του ΔΝΤ για την πορεία της
ρουμανικής οικονομίας.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναθεώρησε προς τα
πάνω τις προβλέψεις της για τη μεγέθυνση της ρουμανικής
οικονομίας για το 2019, τοποθετώντας την στο 4,1% από
3,3% που ήταν η πρόβλεψη τον περασμένο Μάιο. Βασικός
μοχλός ανάπτυξης της ρουμανικής οικονομίας συνεχίζει να
είναι η κατανάλωση, η οποία παρουσίασε άνοδο λόγω της
αύξησης μισθών και συντάξεων του δημοσίου, και
δευτερευόντως η ανάκαμψη των ΑΞΕ το πρώτο ήμισυ του
2019. Αντιθέτως, η βιομηχανική παραγωγή δεν
αναπτύχθηκε τόσο ώστε να συνεισφέρει σημαντικά στην
αύξηση του ΑΕΠ. Περαιτέρω, κίνδυνοι για την οικονομική
ανάπτυξη διαφαίνονται τόσο λόγω εσωτερικών (έλλειψη
προβλεψιμότητας στο πολιτικό σκηνικό), όσο και
εξωτερικών συνθηκών (επιδείνωση οικονομίας σημαντικών
εμπορικών εταίρων της Ρουμανίας).
To ΔΝΤ εκτιμά ότι ο ρυθμός ανάπτυξης το 2019
θα κλείσει σε 4% (αναθεώρηση προς τα πάνω, σε σχέση
με τις εκτιμήσεις του Απριλίου που τον τοποθετούσαν στο
3,1%, ενώ για την Παγκόσμια Τράπεζα η αντίστοιχη
πρόβλεψη είναι το 4,1%.
(Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΔΝΤ, World Bank)

(Πηγή: Ινστιτούτο Στατιστικής Ρουμανίας)

B. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
1. Έναρξη εργασιών για την κατασκευή
βιομηχανικού πάρκου στην Κωνστάντζα από την
εταιρία Globalworth.
Η Globalworth Industrial, ο τομέας βιομηχανικών
δραστηριοτήτων της ελληνικών συμφερόντων εταιρίας
ανάπτυξης ακινήτων Globalworth ξεκίνησε στα μέσα
Δεκεμβρίου τις εργασίες για τη δημιουργία
Επιχειρηματικού Πάρκου στην Νοτιοανατολική Ρουμανία.
Σε μία έκταση 100 εκταρίων στο χωριό Lazu της επαρχίας
της Κωνστάντζας, η εταιρία αναμένεται να δημιουργήσει
ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα φιλοξενίας γραφείων,
αποθηκών, κέντρων διαμετακομιστικών υπηρεσιών και
μονάδων παραγωγής προϊόντων.

5. Πληθωρισμός
Αύξηση του πληθωρισμού παρατηρήθηκε κατά το
μήνα Νοέμβριο, ο οποίος άγγιξε το 3,8%, έναντι 3,4% που
ήταν τον Οκτώβριο, η οποία αποδίδεται στην άνοδο των
τιμών των τροφίμων κατά 4,9% σε ετήσια βάση.
Οι τιμές των μη εδώδιμων αγαθών παρουσίασαν
αύξηση κατά 2,8% το Νοέμβριο, ενώ άνοδο της τάξεως του
4,1% κατά μ. ο. παρουσίασαν οι τιμές των υπηρεσιών.
To ποσοστό του πληθωρισμού θεωρείται ακόμα
υψηλό, λαμβανομένου μάλιστα υπ’ όψιν ότι ο μέσος όρος

(φωτογραφία από το περιοδικό Romania-Insider)
Η αξία του εγχειρήματος εκτιμάται σε 200 εκατ.
ευρώ, ενώ αναμένεται να φτάσει στην πλήρη ανάπτυξή του
ως το 2024.
(Πηγή: Romania-Insider)
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2. Εγκαίνια του πρώτου καταστήματος Bank of
China στη Ρουμανία
Η Bank of China, η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα στον
κόσμο, εγκαινίασε στις 16.12 σε μία εντυπωσιακή
εκδήλωση στo κτήριο του Κοινοβουλίου στο Βουκουρέστι
την ίδρυση του πρώτου καταστήματός της.
Στην τελετή εγκαινίων χαιρετισμούς απηύθυναν ο
Πρόεδρος της Γερουσίας κ. Malescanu, ο Γ.Γ της
Κυβέρνησης κ. Tanase, ο Πρόeδρος του ΔΣ της ΒΟC κ.
Liange και η Κινέζα Πρέσβης στη Ρουμανία κα. Yu
(Πηγή: Nine o’ Clock)

3. Νέο καταστήματα Jumbo στην Κραιόβα
Μετά το Μπρασόβ, η ελληνική αλυσίδα παιχνιδιών
Jumbo, η οποία διαθέτει 14 καταστήματα σε λειτουργία
στη Ρουμανία, ετοιμάζεται να ανοίξει νέο μέγα-κατάστημα
και στην Κραϊόβα ως το τέλος του 2020, με απώτερο στόχο
το δίκτυο της Ρουμανίας να φθάσει σταδιακά αυτό της
Ελλάδας, όπου λειτουργούν σήμερα 52 καταστήματα.
Εκτός από το Βουκουρέστι, το Μπρασόβ και, σύντομα, την
Κραϊόβα, καταστήματα Jumbo λειτουργούν στις πόλεις
Τιμισοάρα, Οράντεα, Αράντ, Πιτέστι, Πλοϊέστι,
Κωνστάνζα, Βραΐλα και Suceava, ενώ από τη ρουμανική
αγορά προέρχεται το 16% των εσόδων και το 20% των
προ φόρων κερδών, με τα ποσοστά να αυξάνονται
σταθερά.

εντός των επόμενων 24 μηνών, ο εν λόγω οίκος να προβεί
και σε περαιτέρω αναθεώρηση επί τα χείρω.
(Πηγές: S&P Global, Romania Insider)

5. Συμμετοχή ελληνικών εταιριών στην Έκθεση
Χριστουγεννιάτικων
Δώρων
Βουκουρεστίου
(Romexpo, 6-8/12/2019)
Εγκαινιάστηκε στις 6.12.2019 στις εγκαταστάσεις
της Romexpo στο Βουκουρέστι, η καθιερωμένη Έκθεση
Χριστουγεννιάτικων Δώρων και Παιχνιδιών, η οποία
λαμβάνει χώρα στη ρουμανική πρωτεύουσα για ένατη
συνεχή χρονιά. Στην έκθεση, η οποία διήρκεσε ως τις 8
Δεκεμβρίου, συμμετείχαν περί τις 80 επιχειρήσεις από 4
χώρες (Ελλάδα, Ιταλία, Ρουμανία και Τουρκία),
δραστηριοποιούμενες στους τομείς της εξαγωγής και
εμπορίας χριστουγεννιάτικων ειδών, ειδών ένδυσης και
υπόδησης, παιχνιδιών, κοσμημάτων, διακοσμητικών και
καλλυντικών.
Από ελληνικής πλευράς, υπήρξαν δέκα
συμμετοχές παραγωγών γουνών και δερματίνων ειδών
από την Καστοριά και τη Σιάτιστα (Αντωνιάδης, Ατζέμης,
Avanti, Caduseus Furs, FF Collection Filippidis,
Καράκωστας, Μαλιόγκα, Μηλιός, Μούσιος, Ταφαρλής).

4. Αναθεώρηση των εκτιμήσεων της S&P για την
πιστοληπτική ικανότητα της Ρουμανίας
Στις 11.12.2019 ο διεθνής οίκος αξιολογήσεων
Standard & Poor’s αναθεώρησε τις εκτιμήσεις του για την
προοπτική της Ρουμανίας από σταθερή σε αρνητική,
επιβεβαιώνοντας, ωστόσο, την βραχυπρόθεσμη και
μακροπρόθεσμη αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας
της χώρας σε ξένο νόμισμα σε BBB-/A-3. Σε δελτίο τύπου
της, η S&P σημείωσε πως η αξιολόγηση αντανακλά τους
αυξανόμενους κινδύνους στην
οικονομική και
πιστοληπτική σταθερότητα της χώρας, ενώ ανέφερε πως
αν η ενταθεί η αδυναμία οικονομικού συντονισμού, με
αποτέλεσμα την υπερδιόγκωση μισθών και τη
συναλλαγματική αστάθεια του νομίσματος ή, σε
περίπτωση που το εξωτερικό χρέος της χώρας διευρυνθεί
περισσότερο από τις αρχικές εκτιμήσεις, τότε ενδέχεται

Το Γραφείο μας συνέδραμε τις συμμετέχουσες
ελληνικές επιχειρήσεις με την αποστολή σχετικής
ενημέρωσης στη λίστα επαφών μας με Ρουμάνους
εισαγωγείς και Επιμελητήρια της Ρουμανίας, προκειμένου
να κινητοποιηθούν και να επισκεφθούν την έκθεση.
Συναντήσαμε τους εκθέτες, για ορισμένους από τους
οποίους ήταν η πρώτη συμμετοχή σε έκθεση στο
Βουκουρέστι, παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με το
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οικονομικό περιβάλλον στη Ρουμανία και τη ρουμανική
αγορά γούνας, ενώ στις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις
απεστάλησαν κατάλογοι ελληνικών και ρουμανικών
εταιριών δραστηριοποιούμενων στη Ρουμανία στον τομέα
εμπορίας ενδυμάτων, προς διερεύνηση δυνατοτήτων
συνεργασίας.
6. Ανάλυση του Ινστιτούτου Κοινωνικής Πολιτικής
IDIS "Viitorul" για την κατάσταση της φτώχειας στη
Μολδαβία
Η Μολδαβία, εξακολουθεί να παρουσιάζει χαμηλά επίπεδα
φτώχειας το 2019, παγιδευμένη δημογραφικά και με μια
αποτυχημένη μεταρρύθμιση της υγειονομικής περίθαλψης,
σύμφωνα με την πολιτική ανάλυση της ειδικού σε θέματα
κοινωνικής πολιτικής του Ινστιτούτου IDIS, κας Mariana
Iatco, όπως δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Radio
Chisinau.
Η φτώχεια έχει αυξηθεί στις αγροτικές περιοχές, οι
άνθρωποι εξακολουθούν να εγκαταλείπουν τη Μολδαβία, ο
αριθμός των εργατικών ατυχημάτων είναι τριπλάσιος του
ευρωπαϊκού μέσου όρου και οι γιατροί εγκαταλείπουν το
σύστημα.
Σύμφωνα με την κα Iatco, η μεταρρύθμιση των υπηρεσιών
υγείας απέτυχε, επειδή η αναβάθμιση των δημόσιων
νοσοκομειακών δικτύων τελικά δεν πραγματοποιήθηκε. Τα
νοσοκομεία προσφέρουν κακές υπηρεσίες και
παρατηρείται μεγάλη έξοδος ειδικευμένου προσωπικού
«Σήμερα, η Μολδαβία βρίσκεται σε άσχημη θέση στον
τομέα των εργατικών ατυχημάτων», σημειώνει η Mariana
Iatco. Το ποσοστό ατυχημάτων στο χώρο εργασίας
σχεδόν τριπλασιάστηκε. Εάν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος
των εργατικών ατυχημάτων είναι 2,3%, στη Μολδαβία είναι
7,9%. Τα άτομα που έχουν υποστεί τέτοιου είδους
ατυχήματα δεν μπορούν να επωφεληθούν πλήρως, από
την κοινωνική προστασία. Οι τομείς που επηρεάζονται
περισσότερο είναι η ενέργεια, οι κατασκευές και η
παραγωγή.

Γ. ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ
ΕΛΛΑΔΟΣ– ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
1. Διμερές εμπόριο
Βάσει των τελευταίων στοιχείων του ρουμανικού
Ινστιτούτου Στατιστικής κατά το διάστημα Ιανουαρίου Σεπτεμβρίου 2019, ο συνολικός όγκος του διμερούς
εμπορίου Ελλάδος-Ρουμανίας διαμορφώθηκε σε 1,389
δισ. ευρώ, καταγράφοντας μείωση κατά 6,36% σε σχέση
με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους. Οι
ρουμανικές εξαγωγές προς την χώρα μας ανήλθαν σε
653,1 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 15,47%. Οι εισαγωγές
ελληνικών προϊόντων στην Ρουμανία σημείωσαν κατά το
εννεάμηνο του 2019 αύξηση κατά 3,53% και ανήλθαν σε
735,7 εκατ. ευρώ, έναντι 710,6 εκατ. ευρώ το 2018.
Συνοπτικά, η πορεία του διμερούς εμπορίου Ελλάδος Ρουμανίας κατά το διάστημα Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου τα
τελευταία τρία χρόνια παρουσίασε την ακόλουθη εικόνα:
Πίνακας Ι : Εξέλιξη διμερούς εμπορίου Ελλάδος Ρουμανίας
Εννεάμηνα 2017 - 2019
Ιανουά Ιανουά Ιανουά
ριος ριος ριος Σεπτέμ Σεπτέμ Σεπτέμ Μεταβολή
βριος
βριος
βριος
2017
2018
2019
εκατ.
εκατ.
εκατ.
2019 /
ευρώ
ευρώ
ευρώ
2018
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ
ΑΠΟ
639,4
710,6
735,7
3,53%
ΕΛΛΑΔΑ
ΕΞΑΓΩΓΕΣ
ΠΡΟΣ
644,9
772,6
653,1
-15,47%
ΕΛΛΑΔΑ
ΟΓΚΟΣ
1.284,3 1.483,2 1.388,8
-6,36%
ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ
-5,5
-62
82,6
ΙΣΟΖΥΓΙΟ
Πηγή: INS / επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ

(Πηγή: Επισκόπηση Μολδαβικών ΜΜΕ- 31.12.2019,
Γραφείο Δημόσιας Διπλωματίας Ελληνικής Πρεσβείας στο
Βουκουρέστι)
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Δ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΡ. ΟΕΥ: ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
– ΕΡΕΥΝΕΣ ΑΓΟΡΑΣ
Το Γρ. ΟΕΥ ανάρτησε τον περασμένο μήνα στη
διαδικτυακή πύλη AGORA κλαδική μελέτη για τα
φαρμακευτικά, σύντομο σημείωμα για την οικονομία της
Μολδαβίας, καθώς επίσης και πλήθος επιχειρηματικών και
μακροοικονομικών πληροφοριών για την αγορά της
Ρουμανίας. Παράλληλα, ετοιμάζεται μελέτη για την αγορά
αλκοολούχων ποτών στη Ρουμανία.
Στις 11.12.2019 το Γραφείο ΟΕΥ διοργάνωσε
επιτυχημένη εκδήλωση στους χώρους της Πρεσβείας με
προσκεκλημένους εκπροσώπους ελληνικών εταιριών
δραστηριοποιούμενων στη Ρουμανία, από ένα ευρύ
φάσμα τομέων, με σκοπό την αποτελεσματική δικτύωση.

Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε διαγωνισμό για
παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στο πλαίσιο
προγράμματος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων
για την τεχνική υποστήριξη της ρουμανικής Υπηρεσίας
Δημοσίων Διαγωνισμών (ΑΝΑΡ) για την αποτελεσματική
διαχείριση των ex ante ελέγχων και τη δημιουργία
κεντρικών μονάδων διαγωνισμών (σε τοπικό επίπεδο).
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής
27/01/2020 23:59 UTC+01:00

ερωτημάτων:

Καταληκτική ημερομηνία απαντήσεων: 04/02/2020, 23:59
UTC+01:00
Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αρυσθούν οι
ενδιαφερόμενοι στον κάτωθι ιστότοπο:
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cftdisplay.html?cftId=5827
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