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Α. ΓΕΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ
1. Μακροοικονομικοί Δείκτες

Μακροοικονομικοί
Δείκτες
Μεταβολή ΑΕΠ %

Αξία
4,1%

Περίοδος
αναφοράς
2018/ 2017

2,9% του ΑΕΠ 2018
Δημοσιονομικό
Έλλειμμα
Χρέος
Κεντρικής 330,14 δισ. 2018
RON
(69,4
Διοίκησης

Πληθωρισμός
Ανεργία %

Ισοτιμία Ευρώ/ Ron

Μέσος
Μηνιαίος
(Ευρώ)

δισ. ευρώ)
35% τουAEΠ
4,1%
3,8%
4,7487
4,7595

Μεικτός 893
Μισθός (δημ.τομέας)

553
(ιδιωτ.τομέας)
446

Απρ. 2019
Μαρτ.2019
31.5.2019
Μέση
τιμή
Μαΐου 2019
Δεκ. 2018

Ιαν. 2019

ΑΞΕ – μεταβολή
ΑΞΕ (εισροές)

2018/2017

Βιομηχανική
Παραγωγή

συναλλαγών κατά το διάστημα Ιανουαρίου - Μαρτίου 2019
ανήλθε σε 1,21 δισ. ευρώ καταγράφοντας αύξηση 18% σε
σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους
(1,03 δισ. ευρώ). Αναλυτικότερα, το έλλειμμα του ισοζυγίου
των αγαθών αυξήθηκε κατά 895 εκατ. ευρώ, διαμορφούμενο
σε 1.783 εκατ. ευρώ, ενώ το ισοζύγιο υπηρεσιών εμφάνισε
πλεόνασμα κατά 112 εκατ. ευρώ, όπως και το ισοζύγιο
πρωτογενών και δευτερογενών εσόδων κατά 91 και 142 εκατ.
ευρώ αντιστοίχως.
Παράλληλα, οι άμεσες ξένες επενδύσεις στη
Ρουμανία κατά το υπό εξέταση διάστημα, ανήλθαν σε 1,243
δισ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση σε σχέση με το
αντίστοιχο διάστημα του 2018 (1,555 δισ. ευρώ).
Το εξωτερικό χρέος της χώρας κατά την ίδια περίοδο
αυξήθηκε κατά 397 εκατ. ευρώ. Το μακροπρόθεσμο εξωτερικό
χρέος, το οποίο αντιστοιχεί στο 67,6% του συνολικού
εξωτερικού χρέους ανήλθε στα 67,427 δισ. ευρώ
(31.12.2018), σημειώνοντας μείωση κατά 0,8% σε σχέση με
το προηγούμενο έτος, ενώ το βραχυπρόθεσμο εξωτερικό
χρέος έφθασε τα 32,384 δισ. ευρώ, ήτοι αύξηση 3%
συγκριτικά με τον Δεκέμβριο του 2018.
(Πηγή: Κεντρική Τράπεζα Ρουμανίας)

3. Ανεργία στο 3,8% στη Ρουμανία το Μάρτιο 2019

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

2,6%
4,9 δισ.ευρώ
1,55 δισ.ευρώ
3,5%
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Εως Δεκ. 2018

2018
Α' τρίμ. 2019
2018/2017

(Πηγή :Ιnvest Romania, ΒΝR, INS)

2. Αύξηση του ελλείμματος τρεχουσών συναλλαγών
της Ρουμανίας και πτώση των άμεσων ξένων
επενδύσεων κατά το α' τρίμηνο του 2019
Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της Κεντρικής
Τραπέζης της Ρουμανίας, το ισοζύγιο τρεχουσών

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία του Ινστιτούτου
Στατιστικής της Ρουμανίας, η ανεργία ανήλθε σε 3,8% στη
Ρουμανία κατά το μήνα Μάρτιο τ.έ. Ο αριθμός των ανέργων
ανήλθε σε 353,9 χιλ., με την ανεργία να πλήττει λίγο
περισσότερο τον άρρενα πληθυσμό κατά 0,8% σε σχέση με
τις γυναίκες.
Σημειώνεται ότι ο μέσος όρος ανεργίας στην
Ευρωζώνη ήταν 7,6% το Μάρτιο 2019.
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,
ωστόσο, υπάρχει και έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού,
πράγμα το οποίο θεωρείται σημαντικό μειονέκτημα της
χώρας σε όρους ανταγωνιστικότητας.
(Πηγή: Ινστιτούτο Στατιστικής Ρουμανίας,Eurostat)

4. Μείωση της παραγωγής ενέργειας στους
θερμοηλεκτρικούς και υδροηλεκτρικούς σταθμούς κατά
τους χειμερινούς μήνες του 2019.
Σύμφωνα με στοιχεία του Ινστιτούτου Στατιστικής της
Ρουμανίας, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στους
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θερμοηλεκτρικούς σταθμούς της χώρας παρουσίασε κάμψη
της τάξεως του 13,1% κατά τους μήνες Ιανουάριο και
Φεβρουάριο 2019, με την σχετική παραγωγή να ανέρχεται σε
4.986 δισ kWh. Αντιστοίχως, μείωση παρατηρήθηκε κατά το
ίδιο διάστημα και στους σταθμούς υδροηλεκτρικής
παραγωγής, η οποία άγγιξε το 16% (2.125 δισ kWh), αλλά
και πυρηνικής ενέργειας κατά 0,9% (1.953 δισ kWh),
προκαλώντας συνολική πτώση κατά 731.4 εκατ.kWh της
παραγωγής ενέργειας της Ρουμανίας.
Αντιθέτως, άνοδο παρουσίασε τους ίδιους μήνες η
παραγωγή ηλιακής (155.2 εκατ. kWh, αυξημένη κατά 20.4
εκατ. kWh) και αιολικής ενέργειας (1.456 δισ kWh, αυξημένη
κατά 2.5 εκατ. kWh).
(Πηγή: Ινστιτούτο Στατιστικής Ρουμανίας, Energynomics)

5. Πληθωρισμός
Σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία του ρουμανικού
Ινστιτούτου Στατιστικής, η Ρουμανία συνεχίζει να καταγράφει
υψηλά ποσοστά πληθωρισμού, καθώς ο σχετικός δείκτης
ανήλθε σε 4,1 % τον Απρίλιο έναντι 4%, το Μάρτιο. Ο μέσος
όρος της ΕΕ και της ευρωζώνης παρέμεινε στο 2%.
Οι τιμές των τροφίμων σημείωσαν αύξηση κατά 0,6%
(στα λαχανικά η αύξηση ήταν της τάξης του 22%, στις
πατάτες ειδικότερα άγγιξε το 35%, ενώ οι τιμές των
υπόλοιπων αγαθών (πλην τροφίμων) σημείωσαν άνοδο1,7%.
Συγκρατείται η αύξηση κατά 5,7% (σε ετήσια βάση) των
τιμών καυσίμων και κατά 4,7% της τιμής του καπνού. Αύξηση
παρατηρήθηκε και στον τομέα των τηλεπικοινωνιών (+4,8%).
Προσφάτως, η Κεντρική Τράπεζα της Ρουμανίας (BNR)
αναθεώρησε επί τα χείρω τις εκτιμήσεις για τον πληθωρισμό,
εκτιμώντας ότι θα ανέλθει σε 4% ως το τέλος του 2019 (από
3,5% που ήταν η προηγούμενη εκτίμηση).
(Πηγή: Ινστιτούτο Στατιστικής Ρουμανίας)

B. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
1. Μείωση συντελεστή ΦΠΑ από 9% σε 5% για
βιολογικά και παραδοσιακά τρόφιμα
Η ρουμανική κυβέρνηση υιοθέτησε στα μέσα Μαΐου
πράξη νομοθετικού περιεχομένου για την μείωση του
συντελεστή ΦΠΑ από 9% σε 5% για τα βιολογικά, ορεινά και
παραδοσιακά τρόφιμα και ποτά εξαιρουμένων των
αλκοολούχων. Η εν λόγω μείωση αναμένεται να τεθεί σε
εφαρμογή από 1 Ιουνίου 2019 και αφορά προϊόντα που
φέρουν σχετική πιστοποίηση από το ρουμανικό Υπουργείο
Γεωργίας.
Σύμφωνα με τις δηλώσεις του Υπουργού
Οικονομικών κ. Teodorovici, κύριος στόχος είναι η
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ενθάρρυνση της κατανάλωσης υγιεινών τροφίμων και η
ενίσχυση των πωλήσεων των ρουμανικών παραδοσιακών
προϊόντων. Το εν λόγω μέτρο εκτιμάται ότι θα επιφέρει
μείωση των εσόδων από το ΦΠΑ κατά 22,2 εκατ. Ευρώ (106
εκατ. Ron) το τρέχον έτος και 47,7 εκατ. Ευρώ το 2020. Σε
διάστημα τετραετίας η μείωση των εσόδων υπολογίζεται σε
176 εκατ. Ευρώ (836 εκατ. Ron).
Σημειώνουμε ότι, βάσει των διαθέσιμων στοιχείων
της Eurostat, που αφορούν το 2017, οι εκτάσεις βιολογικής
καλλιέργειας στην Ρουμανία ανήρχοντο σε 285.000 εκτάρια,
ήτοι 2,1% των συνολικών γεωργικών εκτάσεων, έναντι
226.000 εκταρίων το 2016. Τα κυριότερα βιολογικά
προϊόντα που παράγονται στην Ρουμανία είναι σιτηρά
(218.318 τόνοι το 2016, κατά βάση σιτάρι, κριθάρι και
βρώμη), ελαιούχα φυτά (81.174 τόνοι) και κηπευτικά
(55.071 τόνοι)
(Πηγή: BusinessInsider, Economica.net)

2. Αύξηση κερδοφορίας τραπεζών το α΄ τρίμηνο 2019
Αύξηση της κερδοφορίας τους κατά 4,7%
κατέγραψαν οι ρουμανικές τράπεζες το α' τρίμηνο 2019, σε
σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2018, σημειώνοντας
κέρδη της τάξεως των 1,8 δισ.RON (380 εκατ. ευρώ).
Σε απόλυτους αριθμούς, τα περιουσιακά στοιχεία
των τραπεζών ανήλθαν σε 452 δισ.RON (94,9 δισ.ευρώ)
(Πηγή: Κεντρική Τράπεζα Ρουμανίας, ZiarulFinanciar)

3. Αλλαγή επωνυμίας της Marfin Bank Romania σε
Vista Bank Romania
Στη μετονομασία της σε Vista Bank Romania
προέβη η Marfin Bank Romania του Ομίλου Βαρδινογιάννη
τον περασμένο μήνα. Η τράπεζα, η οποία τον Σεπτέμβριο
έκανε αύξησε το μετοχικό της κεφάλαιο σε 30 εκατ. ευρώ, στο
πλαίσιο επέκτασης της επιχειρηματικής της δράσης, αριθμεί
σήμερα, μετά την περυσινή της δυναμική είσοδο στη
ρουμανική αγορά, 30 υποκαταστήματα σε όλη τη χώρα,
εννέα εκ των οποίων στο Βουκουρέστι, και απασχολεί 270
εργαζομένους.
(Πηγή: ZiarulFinanciar, bizbrasov.ro)

4. Αύξηση του τουριστικού ρεύματος από την
Ρουμανία κατά 20,9% το 2018
Σύμφωνα με τα δημοσιευθέντα στοιχεία της Τράπεζας
της Ελλάδος, κατά το 2018αφίχθησαν στην Ελλάδα
1.389.400τουρίστες από την Ρουμανία έναντι 1.149.500
την αντίστοιχη περίοδο του 2017, καταγράφοντας αύξηση
της τάξεως του 20,9%. Βάσει εκτιμήσεων επαγγελματιών
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του κλάδου (Ένωση Τουριστικών Πρακτόρων ΡουμανίαςΑΝΑΤ), το 2017 η Ελλάδα απετέλεσε και πάλι τον πρώτο
προορισμό Ρουμάνων τουριστών.
Οι Ρουμάνοι τουρίστες κατευθύνθηκαν κυρίως προς
την Κεντρική Μακεδονία (Πιερία, Χαλκιδική), την Δυτική
Μακεδονία (Καβάλα και Θάσο), αλλά και σε άλλες περιοχές
της χώρας μας, όπως Κρήτη, Ρόδο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Ιόνια
Νησιά, Κυκλάδες κλπ.
Σύμφωνα πάντα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος,
οι τουριστικές εισπράξεις από Ρουμάνους τουρίστες, το
2018 άγγιξε τα 450 εκατ. ευρώ, ενώ ολόκληρο το 2017 ήταν
374 εκατ. ευρώ (έναντι 373,0 εκατ. ευρώ το 2016)
Η μέση διάρκεια παραμονής του Ρουμάνου τουρίστα
στην Ελλάδα ανέρχεται σε 5 ημέρες περίπου (5,25), ενώ
δαπανά, ανά ταξίδι, κατά μέσο όρο 296 ευρώ (59,2 ευρώ την
ημέρα κατά μέσο όρο - μη συμπεριλαμβανομένου του
πακέτου ταξιδιού), σε αντίθεση με τουρίστες από άλλες
χώρες που δαπανούν περισσότερο (πχ Άγγλοι, Γάλλοι,
Ισπανοί, Ιταλοί, Καναδοί, Αμερικανοί).
Η Ρουμανία αποτελεί σημαντική αγορά στον τομέα
τουρισμού για την Ελλάδα, κατατασσόμενη στην 6η θέση
μεταξύ των χωρών προέλευσης εισερχόμενου στην Ελλάδα
τουρισμού κατά το 2018. Η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου
των Ρουμάνων τα τελευταία χρόνια έχει συντελέσει
σημαντικά στην αύξηση του εξερχόμενου τουρισμού, με
αποτέλεσμα να επωφελείται και η χώρα μας που αποτελεί
κοντινό, οικείο και προσιτό οικονομικά μεσογειακό
προορισμό.
(Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος)
5. Κερδοφορία ρεκόρ για την Hidroelectrica το 2018
Σύμφωνα με ανακοίνωση του προέδρου της
ρουμανικής κρατικής εταιρίας παραγωγής υδροηλεκτρικής
ενέργειας Hidroelectrica κ. Bogdan Badea, το 2018 η εταιρία
κατέγραψε ρεκόρ κερδοφορίας, με τα σχετικά κέρδη να
αγγίζουν τα 2 δισ. Ron (426 εκατ. ευρώ περίπου). Σε
Συνέδριο για την Ενέργεια που διοργάνωσε τον περασμένο
μήνα το περιοδικό FinancialIntelligence.ro, ο κ. Badea δεν
παρέλειψε να αναφερθεί και στις αρνητικές συνέπειες της
πράξης νομοθετικού περιεχομένου GEO 114/18, η οποία1
προβλέπει την επιβολή πρόσθετων φόρων σε εταιρίες2
παραγωγής ενέργειας.
(Πηγή: Energynomics)
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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

2017

2018

Ευρώ

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)

CN4

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ
9503

Παιχνίδια

7213

Χοντρόσυρμα
από
σίδηρο ή από όχι σε
κράμα χάλυβα

7408

Σύρματα από χαλκό

4

0805

5

8471

Εσπεριδοειδή, νωπά
ή ξερά
Μηχανές
επεξεργασίας
δεδομένων,
αυτόματες,
και
μονάδες αυτών

Μεταβολή
αξίας
2018 /
2017

Βαρύτητα
ως προς
το σύνολο
2018

69.964.955

45,07%

7,23%

58.909.821

32,78%

6,09%

48.604.619

-3,43%

5,02%

40.562.645

14,13%

4,19%

27.835.289

80,14%

2,88%

2018
ΑΞΙΑ
(ευρώ)
967.789.069
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6

3903

7

7214

8

2713

9

2005

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

10

0809

Βερίκοκα,
ροδάκινα

11

0803

Μπανάνες

12

3105

13

7606

14

3901

15

3920

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%

κεράσια,

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

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

Δ. EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ/
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ– ΛΟΙΠΕΣΔΡΑΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
1. Ρουμανική Προεδρία – Άτυπα Συμβούλια
Υπουργών
Στο πλαίσιο της ρουμανικής προεδρίας, έλαβε κατά
το μήνα Μάιο χώρα το άτυπο Υπουργικό Συμβούλιο για τον
Ανταγωνισμό (COMPET, 2-3.5.2019)
Το Γραφείο ενήργησε τα δέοντα για τη διευκόλυνση
της συμμετοχής των μελών της ελληνικής αντιπροσωπείας.
2. Συναντήσεις Προέδρου και στελεχών της ΑΤΤΙΚΟ
ΜΕΤΡΟ με Υφυπουργό Κοινοτικών Πόρων κα Mihaela
Toader και Υφυπουργό Μεταφορών κ. Ion Iordachescu.
Στο
συνεργασία
φορείς και
κονδυλίων

πλαίσιο της εξειδίκευσης της πρόβλεψης για
της εταιρίας ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ με ρουμανικούς
υπουργεία για την απορρόφηση κοινοτικών
προς το σκοπό της υλοποίησης έργων

κατασκευής μητροπολιτικού σιδηροδρόμου και τραμ, η οποία
περιλαμβάνεται στα Συμφωνηθέντα Πρακτικά των Διμερών
Διαβουλεύσεων της 15ης Φεβρουαρίου 2019,μετέβησανστις
23-24 Μαΐου τ.έ, στο Βουκουρέστι ο Πρόεδρος της ΑΤΤΙΚΟ
ΜΕΤΡΟ κ. Ιωάννης Μυλόπουλος και η επικεφαλής του
Τμήματος Έργων Εξωτερικού της εταιρίας κα Ελένη
Πρασίνου, προκειμένου να συναντηθούν με την Υφυπουργό
Κοινοτικών Πόρων κα Mihaela Toader και τον Υφυπουργό
Μεταφορών κ. Ion Iordachescu. Παρέστησαν επίσης στις
συναντήσεις στελέχη του Γραφείου μας, καθώς και ο κ.
Ιωάννης Αλφιέρης, Γεν. Γραμματέας του Ελληνο-Ρουμανικού
Επιμελητηρίου.
Και
οι
δύο
συναντήσεις,
οι
οποίες
πραγματοποιήθηκαν σε συνέχεια σειράς επαφών του
Προέδρου και στελεχών της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ με τον
Υφυπουργό Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος και Εμπορίου κ.
Naş (η οποία έλαβε χώρα τον Οκτώβριο του 2018), τον
επικεφαλής της αντίστοιχης ρουμανικής εταιρίας διαχείρισης
μητροπολιτικού σιδηροδρόμου Metrorex κ. Costa (το Μάιο
2018) και εκπροσώπους του Δήμου Βουκουρεστίου και
Πλοϊέστι (ομοίως το Μάιο 2018), διεξήχθησαν σε θετικό
κλίμα. Από πλευράς μας, παρακολουθούμε το ζήτημα και
επικοινωνούμε με το Υπουργείο Μεταφορών, προκειμένου να
ενημερωθούμε περί ενδεχόμενης εξέλιξης στο θέμα.
Ε. ΤΡΕΧΟΝΤΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ
Το Νομαρχιακό Συμβούλιο Ιασίου προκήρυξε
διαγωνισμό για την αναβάθμιση τριών τμημάτων του Άξονα
1: Iasi-Suceava, SmisCode, έκτασης 92 χμ.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων
ορίστηκε η 15η Ιουλίου 2019.
Περισσότερες
πληροφορίες
μπορούν
να
αναζητηθούν στον ιστότοπο:
http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub/notices/cnotice/v2/view/100063089
ΣΤ. ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΕ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ
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’.
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 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

5

sitemail3.everyone.net

5

Zona GeorgaficaSitemail.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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