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Α. ΓΕΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ
1. Μακροοικονομικοί Δείκτες

Μακροοικονομικοί
Δείκτες
Μεταβολή ΑΕΠ %

Αξία

Δημοσιονομικό
Έλλειμμα
Εξωτερικό χρέος

2,2%

Πληθωρισμός
Ανεργία %
Ισοτιμία Ευρώ/ Ron
Μέσος
Μηνιαίος
(Ευρώ)

Περίοδος
αναφοράς

4,3 %

Q3 2018/ Q3
2017
Οκτ. 2018

εμπορικού ελλείμματος της χώρας κατά 17% σε σχέση με το
2017. Συγκεκριμένα, αναφορικά με το εξωτερικό εμπόριο της
Ρουμανίας για το έτος 2018, σύμφωνα με στοιχεία του
ρουμανικού Ινστιτούτου Στατιστικής, σημειώνονται τα εξής:
Οι εξαγωγές ανήλθαν σε 67.773,4 εκατ. ευρώ, αυξημένες
κατά 8,1% σε σχέση με το 2017. Οι εισαγωγές ανήλθαν σε
82.865,3 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση κατά 9,6% σε
σχέση με το προηγούμενο έτος. Το εμπορικό έλλειμμα
διαμορφώθηκε σε 15.132,9 εκατ. ευρώ.
(Πηγή: Ινστιτούτο Στατιστικής Ρουμανίας, Eurostat)

67,219
ευρώ
3,27%
4%
4.7416
4.7478

δισ. 31.12. 2018

(δημ.
Μεικτός 893
τομέας)
Μισθός
553
(ιδιωτ.τομέας)
446

Δεκ. 2018
Nοεμ. 2018
28.2.2019
Μέση
τιμή
Φεβρ. 2019
Δεκ. 2018

Κατώτατος Μισθός
(Ευρώ)
Άμεσες
Ξένες 77 δισ. ευρώ
Επενδύσεις
(συνολικό
επενδεδυμένο
κεφάλαιο από το
1990)

Ιαν. 2019

ΑΞΕ – μεταβολή
ΑΞΕ
Βιομηχανική
Παραγωγή

2018/2017

2,6%
4,9 δισ. ευρώ
4,9%

Εως
2018

Δεκ.

2018
Νοεμ. 2018

(Πηγή : Ιnvest Romania, ΒΝR, INS)

2. Το έλλειμμα ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών
αυξήθηκε κατά 57,9% το 2018
Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της Κεντρικής
Τράπεζας της Ρουμανίας, το έλλειμμα ισοζυγίου τρεχουσών
συναλλαγών της Ρουμανίας παρουσίασε αύξηση κατά 57,9%
το 2018 σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Σε απόλυτους
αριθμούς ανήλθε σε 9,416 δισ. ευρώ κατά την υπό εξέταση
περίοδο.
Η αύξηση του ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών
συναλλαγών οφείλεται εν μέρει και στην διόγκωση του

3. Αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής στη
Ρουμανία το Νοέμβριο 2018
Η βιομηχανική παραγωγή της χώρας το Νοέμβριο
του 2018 άγγιξε το 4,9%. Αξιοσημείωτη άνοδο της τάξεως του
5,3% (α’ εξάμηνο 2018, συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα
του 2017) παρουσίασε, σύμφωνα με στοιχεία της
Παγκόσμιας Τράπεζας, ο τομέας έρευνας και τεχνολογίας.
Αντιθέτως, κάμψη παρατηρήθηκε κατά το ίδιο διάστημα στον
τομέα των κατασκευών (-0,4%), η οποία προοιωνίζεται
στασιμότητα της σχετικής δραστηριότητας και την ερχόμενη
χρονιά. Σύμφωνα με την έρευνα που διεξήγαγε το οικονομικό
περιοδικό Business Review, ο τομέας των κατασκευών
κατοικιών παρουσιάζει πτώση για τρίτο συνεχές έτος, η
οποία αγγίζει το 25,6%, ενώ στην κατασκευή
επαγγελματικών χώρων η πτώση που σημειώνεται είναι της
τάξεως του 5,5%. Άνοδος της τάξεως του 8% καταγράφεται,
σύμφωνα με την έρευνα, στην κατασκευή δημοσίων έργων.
4. Στο 4% ο ρυθμός ανάπτυξης στη Ρουμανία το
2018 - Προβλέψεις της ρουμανικής κυβέρνησης για
ρυθμό ανάπτυξης για το 2019
O ρυθμός ανάπτυξης της ρουμανικής οικονομίας
παρουσίασε επιβράδυνση τη χρονιά που μας πέρασε,
συγκριτικά με το εντυπωσιακό 6,9% το 2017, καθώς,
σύμφωνα με εκτιμήσεις του Ινστιτούτου Στατιστικής της
Ρουμανίας ανήλθε σε 4% το 2018.
Η εκτίμηση της Εθνικής Επιτροπής Προγνώσεων,
του αρμοδίου οργανισμού του Υπουργείου Οικονομικών για
την μελέτη των μακροοικονομικών στοιχείων της χώρας είναι
ότι το ΑΕΠ της Ρουμανίας θα αυξηθεί κατά 5,5% το 2019. Η
εν λόγω εκτίμηση είναι μάλλον υπερβολικά αισιόδοξη
σύμφωνα με τους περισσότερους οικονομικούς αναλυτές, οι
οποίοι προβλέπουν επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης και
σταθεροποίησής του στο 3%, λόγω της πρόσφατης
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υιοθέτησης πρόσθετων μέτρων φορολόγησης για τράπεζες
και επιχειρήσεις, δραστηριοποιούμενες στους τομείς της
ενέργειας και των τηλεπικοινωνιών. Πιο συγκεκριμένα,
σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο ρυθμός ανάπτυξης
το 2019 αναμένεται να αγγίξει 3,8%. Αυστηρότερες είναι και
οι εκτιμήσεις του ΔΝΤ, οι οποίες τοποθετούν στο 3,4% την
ανάπτυξη για το 2019, ενώ οι αντίστοιχες της Παγκόσμιας
Τράπεζας στο 3,5%.
(Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών Ρουμανίας, ΔΝΤ, Παγκόσμια
Τράπεζα)

5. Πληθωρισμός Δεκεμβρίου στη Ρουμανία
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που δημοσίευσε
η Eurostat, η Ρουμανία συνεχίζει να καταγράφει τον δεύτερο,
μετά την Εσθονία, υψηλότερο πληθωρισμό στην ΕΕ, καθώς ο
σχετικός δείκτης ανήλθε σε 3,27% τον Δεκέμβριο 2018, έναντι
3,4% τον προηγούμενο μήνα. Ο μέσος όρος της ΕΕ και της
ευρωζώνης διαμορφώθηκε σε 1,7%.
Σημειώνεται ότι στις αρχές Μαΐου η Κεντρική
Τράπεζα της Ρουμανίας (BNR) είχε τροποποιήσει τις
προβλέψεις της για αύξηση του πληθωρισμού στο 3,6%
μέχρι τα τέλη του 2018, από 3,5% που προβλεπόταν αρχικά,
ενώ για τα τέλη του 2019 εκτιμά ότι ο πληθωρισμός θα
σταθεροποιηθεί στο 3%.
(Πηγή: Ινστιτούτο Στατιστικής Ρουμανίας, Eurostat)

6. Στο 3,9% η ανεργία στη Ρουμανία
Η ανεργία στη Ρουμανία το Νοέμβριο του 2018
άγγιξε το 3,9%, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό
Εργασίας, σημειώνοντας ιστορικό χαμηλό. Η Ρουμανία,
συγκριτικά με τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ έχει χαμηλά
ποσοστά ανεργίας, στοιχείο το οποίο οφείλεται, σε μεγάλο
βαθμό, στα υψηλά επίπεδα μεταναστευτικών εκροών από τη
Ρουμανία προς πιο προηγμένες χώρες της Ευρώπης. Λόγω
της μετανάστευσης υπάρχει και έλλειψη εξειδικευμένου
προσωπικού, πράγμα το οποίο θεωρείται σημαντικό
μειονέκτημα της χώρας σε όρους ανταγωνιστικότητας.
(Πηγή: Ινστιτούτο Στατιστικής Ρουμανίας)

B. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
1.
Άνοδος
ρυθμού
ανάπτυξης
αυτοκινητοβιομηχανίας στη Ρουμανία το 2018

της

Σύμφωνα με δημοσίευμα του ρουμανικού
περιοδικού Romania-Insider, o ρυθμός ανάπτυξης της
αυτοκινητοβιομηχανίας στη Ρουμανία παρουσίασε το 2018
αύξηση της τάξης του 20% σε σχέση με το 2017. Πρόκειται
για μεταβολή –ρεκόρ της τελευταίας επταετίας, από τότε που

η Renault εισήγαγε στην αγορά το μοντέλο Dacia Duster
SUV.
Η άνοδος αυτή της παραγωγής το 2018 οφείλεται
στον τριπλασιασμό της παραγωγής EcoSport SUV της Ford
στο εργοστάσιο της Κραϊόβα.
Παράλληλα, υπήρξε αύξηση του αριθμού των
εργαζομένων στην αυτοκινητοβιομηχανία στη Ρουμανία κατά
5%, οι οποίοι ανήλθαν σε 230.000, παρά τα σημαντικά
δομικά προβλήματα στην αγορά εργασίας στη Ρουμανία.
Σήμερα, στη χώρα, εκτός από τις εταιρίες
παραγωγής Ford και Dacia, υπολογίζεται ότι
δραστηριοποιούνται περί τις 400 εταιρίες κατασκευής μερών
αυτοκινήτων.
(Πηγή: Romania-Insider)

2. Η Globalworth ολοκλήρωσε το κτηριακό
συγκρότημα Renault Bucharest Connected στο
Βουκουρέστι.
Η εταιρία ελληνικών συμφερόντων Globalworth
ολοκλήρωσε την κατασκευή του φιλόδοξου σχεδίου
ανέγερσης του κτηριακού συγκροτήματος Renault Bucharest
Connected στη δυτική πλευρά του Βουκουρεστίου μόλις 1,5
χρόνο μετά την έναρξη των εργασιών.
Το συγκρότημα περιλαμβάνει χώρους γραφείων έκτασης
40,000 τ.μ, περί τις 250 υπόγειες θέσεις στάθμευσης και
χώρο έκτασης 8,000 τ.μ, με μαγαζιά, εστιατόρια,
γυμναστήριο, ιατρεία και αμφιθέατρο 350 θέσεων.
Παράλληλα, το κτήριο πληροί προδιαγραφές εξοικονόμησης
ενέργειας κατά 20% και κατέχει τα διεθνή πιστοποιητικά
BREEAM και EDGE.
(Πηγή: Business- Review)

3. Ανακοίνωση της εταιρίας Black Sea Oil and Gas
SRL ότι θα προχωρήσει στις εργασίες δημιουργίας
υποδομών εξόρυξης φυσικού αερίου στο κοίτασμα Midia.
Μετά την έκδοση στα τέλη Ιανουαρίου της άδειας
από το Υπουργείο Ενέργειας της Ρουμανίας για εργασίες
υποδομών την εξόρυξη φυσικού αερίου στο κοίτασμα Midia
που βρίσκεται στα 120 χιλιόμετρα, στα ανοικτά της Μαύρης
Θάλασσας, η εταιρία Black Sea Oil & Gas, η οποία έχει
αναλάβει το έργο της εξόρυξης, σε κοινοπραξία με την ιταλική
εταιρεία παραγωγής υδρογονανθράκων Gas Plus
International B.V. και τον επενδυτικό όμιλο Petro Ventures
Resources, (μερίδια 15% και 20% αντίστοιχα) ανακοίνωσε
ότι προτίθεται να προχωρήσει στις εργασίες δημιουργίας
υποδομών εξόρυξης φυσικού αερίου στο κοίτασμα Midia. Οι
εργασίες δημιουργίας υποδομών εξόρυξης αναμένεται να
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ξεκινήσουν εντός του 2019 και να ολοκληρωθούν το α’
εξάμηνο 2021, ενώ το κόστος των εργασιών αποτιμάται σε
400 εκατ. δολ.
Η ανακοίνωση της Black Sea Oil έδωσε τέλος στη
φημολογία που ήθελε την εταιρία να υπαναχωρεί από την
επένδυση λόγω της πρόσφατης υιοθέτησης φορολογικών
μέτρων που επιβαρύνουν σημαντικά την λειτουργία των
εταιριών ενέργειας στη Ρουμανία.
Σύμφωνα με πληροφορίες του πρακτορείου Reuters,
τα αποθέματα φυσικού αερίου προς εξόρυξη υπολογίζονται
σε 10 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα, το οποίο εκτιμάται ότι
θα συντελέσει στην κάλυψη του 10% της κατανάλωσης στη
Ρουμανία για πέντε έτη.
(Πηγή: Reuters, romaniajournal.ro, economynews247)
4. Διεθνής Έκθεση Τουρισμού (Βουκουρέστι, 2124.2.2019)
Πραγματοποιήθηκε από 21 έως 24 Φεβρουαρίου τ.έ
στα κτήρια του εκθεσιακού κέντρου ROMEXPO, σε χώρο
που καταλαμβάνει 27.000 τ.μ. η Διεθνής Έκθεση Τουρισμού
"ΤΤRI (Targul de Turizm al Romaniei)", η μεγαλύτερη
τουριστική έκθεση στη Ρουμανία, η οποία προσέλκυσε
περισσότερους από 25.000 επισκέπτες. Στην εν λόγω έκθεση
συμμετείχαν άνω των 300 τουριστικών οργανισμών,
ενώσεων ξενοδόχων και τουριστικών πρακτόρων από 45
χώρες, μεταξύ των οποίων η Ελλάδα, η Τουρκία, η
Βουλγαρία, η Ιταλία, η Ουγγαρία, η Μολδαβία, το Ισραήλ, η
Μάλτα κ.α.

Πρόεδρο του ΕΟΤ κ. Χαράλαμπο Καρίμαλη και στελέχη του
Γρ. ΟΕΥ Βουκουρεστίου.
Γ. ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΚΑΤΑ
ΤΟ 2018. ΑΥΞΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΚΑΤΑ 11,09%
1. Διμερές εμπόριο
Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής
Στατιστικής Αρχής, το διμερές εμπόριο Ελλάδος - Ρουμανίας,
κατά το 2018, ανήλθε σε 1,941 δισ. ευρώ, καταγράφοντας
αύξηση της τάξης του 9,32%, σε σχέση με το προηγούμενο
έτος. Οι ελληνικές εξαγωγές προς την Ρουμανία σημείωσαν
αξιόλογη αύξηση κατά 10,62% και ανήλθαν σε 967,79 εκατ.
ευρώ, ενώ οι εισαγωγές από την Ρουμανία αυξήθηκαν κατά
8,05% και έφθασαν τα 973,58 εκατ. ευρώ. Συνοπτικά, η
πορεία του διμερούς εμπορίου Ελλάδος - Ρουμανίας τα
τελευταία τρία χρόνια παρουσίασε την ακόλουθη εικόνα:
2016
Ευρώ

2017

2018

Ευρώ

Ευρώ

ΕΞΑΓΩΓΕΣ
ΠΡΟΣ
769.059.174 874.909.435
ΡΟΥΜΑΝΙΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ
ΑΠΟ
769.908.881 901.004.879
ΡΟΥΜΑΝΙΑ
ΟΓΚΟΣ
1.538.968.0
1.775.914.3
ΕΜΠΟΡΙΟΥ
55
14
ΕΜΠΟΡΙΚΟ
-849.707
-26.095.444
ΙΣΟΖΥΓΙΟ
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ / επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ

Μεταβ
ολή
2018 /
2017

967.789.069

10,62%

973.576.106

8,05%

1.941.365.1
75

9,32%

-5.787.037

2. Αναλυτικά στοιχεία ελληνικών εξαγωγών στη
Ρουμανία κατά το 2018 (σημαντικότερα εξαγώγιμα
προϊόντα)
Την Έκθεση εγκαινίασε ο αντιπρόεδρος της
ρουμανικής κυβέρνησης και υπουργός Οικονομικών κ. Viorel
Stefan, ο οποίος έδωσε έμφαση στις συντονισμένες
προσπάθειες για ενδυνάμωση του τουριστικού ρεύματος
προς την χώρα του, μέσω της λήψης συγκεκριμένων μέτρων,
1
όπως η μείωση κατά 5% του ΦΠΑ στις υπηρεσίες τουρισμού,
η παροχή φοροαπαλλακτικών κινήτρων, η ευκολότερη
2
πρόσβαση σε μηχανισμούς χρηματοδότησης για τουριστικές
3
επιχειρήσεις, καθώς επίσης και η δημιουργία ειδικού ταμείου
για την υποστήριξη των υπηρεσιών ευεξίας στη Ρουμανία. 4
Η χώρα μας εκπροσωπήθηκε από τον Έλληνα
5
Πρέσβη στο Βουκουρέστι κ. Βασίλη Παπαδόπουλο, τον

CN4

9503
7213
7408
0805
8471

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

2018
ΑΞΙΑ
(ευρώ)

Μεταβολή
αξίας
2018 /
2017

Βαρύτητα
ως προς
το σύνολο
2018

ΣΥΝΟΛΟ
Παιχνίδια
για
παιδιά
Χοντρόσυρμα από
σίδηρο ή από όχι
σε κράμα χάλυβα

69.964.955

45,07%

7,23%

58.909.821

32,78%

6,09%

Σύρματα από χαλκό

48.604.619

-3,43%

5,02%

40.562.645

14,13%

4,19%

27.835.289

80,14%

2,88%

Εσπεριδοειδή,
νωπά ή ξερά
Μηχανές
επεξεργασίας
δεδομένων,

967.789.069
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6

3903

7

7214

8

2713

9

2005

10

0809

11

0803

12

3105

13

7606

14

3901

15

3920

αυτόματες,
και
μονάδες αυτών
Πολυμερή
του
στυρολίου
σε
αρχικές μορφές
Ράβδοι από σίδηρο
ή από όχι σε κράμα
χάλυβα
Οπτάνθρακας (κοκ)
από
πετρέλαιο,
άσφαλτος
από
πετρέλαιο
Λαχανικά
παρασκευασμένα ή
διατηρημένα χωρίς
ξίδι,
μη
κατεψυγμένα
Βερίκοκα, κεράσια,
ροδάκινα
Μπανάνες
Λιπάσματα ορυκτά
ή χημικά που
περιέχουν δύο ή
τρία
λιπαντικά
στοιχεία:
άζωτο,
φωσφόρο
και
κάλιο.
Ελάσματα
και
ταινίες,
από
αργίλιο, με πάχος >
0,2 mm
Πολυμερή
του
αιθυλενίου
σε
αρχικές μορφές
Πλάκες,
φύλλα,
μεμβράνες, ταινίες
και λουρίδες, από
πλαστικές ύλες α

27.595.292

-24,72%

2,85%

26.608.282

-11,33%

2,75%

22.129.377

136,48%

2,29%

21.813.270

-2,35%

2,25%

21.463.368

-7,15%

2,22%

21.169.631

127,03%

2,19%

18.348.640

14,43%

1,90%

16.074.581

43,01%

1,66%

15.590.088

28,45%

1,61%

13.803.341

-16,77%

1,43%

(Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Εισαγωγές-Αφίξεις, Εξαγωγές-Αποστολές κατά χώρα και
τετραψήφιο επίπεδο Σ.Ο. (CN4), Επεξεργασία στοιχείων: Γραφείο ΟΕΥ
Πρεσβείας Βουκουρεστίου)

Δ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ – EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ/ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1. Συνέδριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη (4-6/2/2019)
με τη συμμετοχή των επικεφαλής των Γραφείων ΟΕΥ
Αρχές Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε σε Αθήνα και
Θεσσαλονίκη Βαλκανικό Φόρουμ, με τη συμμετοχή των
επικεφαλής των Γρ. ΟΕΥ έξι χωρών της ΝΑ Ευρώπης, μεταξύ
των οποίων και του Γρ. ΟΕΥ Βουκουρεστίου, οι οποίοι
παρουσίασαν σε Έλληνες επιχειρηματίες τις προοπτικές
δραστηριοποίησης στις αγορές διαπίστευσής τους.
Ο επικεφαλής του Γρ. ΟΕΥ Βουκουρεστίου κ.
Ξενάκης, αφού παρουσίασε τα μακροοικονομικά μεγέθη της
Ρουμανίας, αναφέρθηκε στη δυναμική παρουσία των
ελληνικών εταιριών στη χώρα, παρέχοντας σημαντικές
πληροφορίες σε επιχειρήσεις που εκδήλωσαν το ενδιαφέρον
να δραστηριοποιηθούν στη Ρουμανία.

Μετά το πέρας των παρουσιάσεων, ακολούθησαν Β2Β
συναντήσεις με ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες, οι οποίοι
απηύθυναν στοχευμένα ερωτήματα στους συμμετέχοντες
υπαλλήλους Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων
σχετικά με τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις
δραστηριοποίησής τους και τις προοπτικές εξαγωγής των
προϊόντων τους στις χώρες της ΝΑ Ευρώπης.
2. Διεθνής Έκθεση DETROP (Θεσσαλονίκη, 23/3/2019) και OENOS (Θεσσαλονίκη, 2-4/3/2019)
Στο πλαίσιο των εν θέματι εκθέσεων, το Γραφείο μας
διοργάνωσε επιχειρηματική αποστολή 5 ρουμανικών
εταιριών εισαγωγής τροφίμων και οινοπνευματωδών στις ως
άνω εκθέσεις, προκειμένου οι εκπρόσωποί τους να
πραγματοποιήσουν Β2Β συναντήσεις με ελληνικές εταιρίες
παραγωγής και εξαγωγής τροφίμων και ποτών.
Ε. ΤΡΕΧΟΝΤΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ
Στο πλαίσιο του προγράμματος «Romania - Women
in Business Programme» η Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης εξέδωσε ανακοίνωση για
υποβολή ενδιαφέροντος εκ μέρους γυναικών - ιδρυτριών
μικρομεσαίων επιχειρήσεων που εδρεύουν στη Ρουμανία, σε
διαγωνισμό για την παροχή τεχνικής στήριξης στις εν λόγω
εταιρίες, προκειμένου να τις βοηθήσουν να έχουν
αποτελεσματικότερη
πρόσβαση
σε
εργαλεία
χρηματοδότησης και να αναπτύξουν ταχύτερα τις
δραστηριότητές τους.
Καταληκτική ημερομηνία είναι η 13.3.2019.
Περισσότερες πληροφορίες βρίσκονται στον ακόλουθο
σύνδεσμο:
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn77175.html
ΣΤ. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΕ
ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ
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Δεδομένου ότι παρατηρήθηκαν το τελευταίο διάστημα
περιστατικά αφερεγγυότητας ρουμανικών εισαγωγικών
εταιριών που συνεργάστηκαν με ελληνικές εξαγωγικές, και
προκειμένου να αποφευχθούν στο μέλλον, εφιστούμε την
προσοχή στα ακόλουθα σημεία:
 συνιστάται υπογραφή συμβολαίου μεταξύ των
μερών και έλεγχος της ταυτότητος του ‘SWIFT’.
 οι Έλληνες εξαγωγείς, θα πρέπει να αποφεύγουν να
αποστέλλουν προκαταβολικά προϊόντα για πρώτη
φορά σε αγνώστους, οι οποίοι ομιλούν πολλές
φορές την ελληνική, χωρίς να υπάρχει προηγούμενη
ενέγγυος πίστωση και άνευ ελέγχου στην ελληνική
τράπεζα ότι το ποσό έχει ήδη κατατεθεί στον
λογαριασμό της εξαγωγικής εταιρείας.
 Κατόπιν έρευνας συνεργατών του Γραφείου μας,
διαπιστώθηκε σε πρόσφατες περιπτώσεις ότι οι
αποστολές e-mail πλαστών ‘SWIFT’ προέρχονται
από τις εξής ηλεκτρονικές
διευθύνσεις με
καταληκτική δ/νση .nu
 Server-e email:
sitemail2.everyone.net

1

sitemail.everyone.net

1

sitemail4.everyone.net
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sitemail3.everyone.net
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Zona Georgafica Sitemail.everyone.net
Country:
United States»
Το Γραφείο μας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του,
δύναται να ελέγξει τη λειτουργία και ενδεχομένως τη μετοχική
σύνθεση οποιασδήποτε εταιρείας είναι εγγεγραμμένη στο
Εμπορικό Μητρώο Ρουμανίας (ONRC), μέσω της διαθέσιμης
ηλεκτρονικής εφαρμογής. Επίσης, με βάση τις διαθέσιμες σε
εμάς ανοιχτές πηγές πληροφόρησης (ιστοσελίδα Υπουργείου
Οικονομικών Ρουμανίας, Εμπορικού Μητρώου-ONRC,
Εφορίας-ANAF), μπορεί να διαπιστωθεί η ύπαρξη, η
λειτουργία, αλλά και η εγγραφή στο σύστημα VIES κάθε
ρουμανικής εταιρείας, όχι όμως η εγκυρότητα ενός SWIFT.
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