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Α. ΓΕΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ
1. Μακροοικονομικοί Δείκτες

Μακροοικονομικοί
Δείκτες
Μεταβολή ΑΕΠ %

Αξία
6,9%
4%

Έλλειμμα
προϋπολογισμού
Μηνιαίος
Πληθωρισμός
Ανεργία %
Ισοτιμία Ron / Ευρώ
Μέσος
Μεικτός
Μηνιαίος
Μισθός
(Ευρώ)
Άμεσες
Ξένες
Επενδύσεις
ΑΞΕ Μεταβολή
Βιομηχανική
Παραγωγή

2,88%
1,61%
5,1%

Περίοδος
αναφοράς
2017

Ιαν.-Ιούλ.
2018
2017
Ιούνιος 2018
Αύγουστος
2018

3,58%
4.6393
725

Μάιος 2018
31.8.2018
Ιούλιος 2018

77 δισ. ευρώ
73,5
δισ.
ευρώ
1,5%
4,6%

Ιούνιος 2018
2017
2017/ 2016
Ιαν.-Ιούλ.
2018

(Πηγή : Ιnvest Romania)

2. Αύξηση δείκτη βιομηχανικής παραγωγής τον
Ιούλιο 2018.
Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία του Ινστιτούτου
Στατιστικής της Ρουμανίας, ο δείκτης βιομηχανικής
παραγωγής της χώρας κατέγραψε αύξηση της τάξεως του
7,3%, συγκριτικά με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους. Η
μεγαλύτερη αύξηση (της τάξεως του 8,2%) παρατηρήθηκε στον
μεταποιητικό τομέα, ενώ άνοδος σημειώθηκε στον εξορυκτικό
τομέα (4,2%) και στον ενεργειακό (2,8%).
Συνολικά το επτάμηνο Ιανουαρίου -Ιουλίου 2018, η
άνοδος ήταν της τάξεως του 4,6%, σε σχέση με το αντίστοιχο
διάστημα του 2017.
Σημειώνεται ότι ο τομέας βιομηχανικής παραγωγής
είχε τη μεγαλύτερη συνεισφορά στη άνοδο του ΑΕΠ της
χώρας (κατά 23,6%) το α' εξάμηνο 2018.
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σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017, όπου το
αντίστοιχο ποσοστό ήταν 5,6%.
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται να
επιβραδυνθεί σημαντικά τα έτη 2018 και 2019, με τις
προβολές των ειδικών της να τοποθετούν το δείκτη στο 4,5%
και 4% αντίστοιχα, καθώς η υψηλή κατανάλωση μόνη δεν
μπορεί να εγγυηθεί τη βιωσιμότητα της υψηλής ανάπτυξης σε
βάθος χρόνου, αν δεν συνοδευτεί από διορθώσεις
μακροοικονομικών ανισορροπιών, περιστολή του ελλείμματος
του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, δημιουργία υποδομών
για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της χώρας και την
ύπαρξη ενός σταθερού και προβλέψιμου δημοσιονομικού
πλαισίου.
Επισημαίνεται, τέλος, ότι το Διεθνές Νομισματικό
Ταμείο προσδιορίζει την αύξηση του ΑΕΠ για το 2018 σε
4,4%, η Παγκόσμια Τράπεζα σε 4,5%, ενώ η Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης σε 4,2%, εν
αντιθέσει με την Εθνική Επιτροπή Πρόγνωσης που κάνει λόγο
για 5,5%.
(Πηγή: Ινστιτούτο Στατιστικής Ρουμανίας, AGERPRESS,
Romania Insider, Ευρωπαϊκή Επιτροπή)

4. Ο βαθμός απορροφητικότητας των κοινοτικών
κονδυλίων στη Ρουμανία έφθασε στο 19%.
Σύμφωνα με δηλώσεις της Υπουργού Ευρωπαϊκών
Πόρων της Ρουμανίας, κας Rovanna Plumb, η συνολική
απορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων σε επιχειρησιακά
προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ για την περίοδο
2014-2020 ανήλθαν σε 19% τον Ιούνιο, από 10,07% που ήταν
στις αρχές Μαρτίου. Το ποσοστό αυτό είναι σημαντικά
αυξημένο και σε σχέση με τις αρχές του έτους, που ήταν
περίπου 5,47%, σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, κατώτερο του
ευρωπαϊκού μέσου όρου που ξεπερνά το 20%. Σε απόλυτους
αριθμούς απορροφήθηκαν 5,8 δισ. ευρώ, από τα 24,3 δισ.
ευρώ του προϋπολογισμού και διοχετεύτηκαν κυρίως σε
δαπάνες για την εκπαίδευση, την υγεία, την τεχνολογία, τις
υποδομές και την κατάρτιση του ανθρωπίνου δυναμικού στη
χώρα.

(Πηγή: Ινστιτούτο Στατιστικής Ρουμανίας)

3. Μείωση του ρυθμού ανάπτυξης στη Ρουμανία
Στο 4% διαμορφώθηκε ο ρυθμός μεταβολής του ΑΕΠ
στη Ρουμανία το α' εξάμηνο του 2018, αισθητά μειωμένος σε

Σημειώνεται πως και για τα κοινοτικά κονδύλια της
περιόδου 2007-2013 η Ρουμανία είχε καταγράψει τα
χαμηλότερα ποσοστά απορροφητικότητας (90,4%, κατά 5%
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χαμηλότερο από το μέσο όρο απορροφητικότητας σε
Βουλγαρία, Τσεχία, Λεττονία, Εσθονία, Λιθουανία, Πολωνία,
Σλοβακία, Σλοβενία και Ουγγαρία).
Η Υπουργός σημείωσε περαιτέρω πως για την περίοδο
2021-2027 στη Ρουμανία αναμένεται να χορηγηθούν
κοινοτικά κονδύλια αυξημένα κατά 8%, στοιχείο που, όπως
επεσήμανε, είναι ενδεικτικό της αναγνώρισης από μέρους ΕΕ
της ανάγκης για βελτίωση των υποδομών στη Ρουμανία.
(Πηγή: Υπουργείο Ευρωπαϊκών Πόρων)

5. Υψηλά ποσοστά πληθωρισμού και τον Ιούλιο στη
Ρουμανία
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που δημοσίευσε
η Eurostat, η Ρουμανία συνεχίζει να καταγράφει υψηλά
ποσοστά πληθωρισμού στην ΕΕ καθώς ο σχετικός δείκτης
ανήλθε σε 5,1% τον Αύγουστο 2018 έναντι 4,56% τον Ιούλιο.
Ο μέσος όρος της ΕΕ και της ευρωζώνης παρέμεινε στο 2%.
Βάσει των στοιχείων του ρουμανικού Εθνικού
Ινστιτούτου Στατιστικής (INS), ο πληθωρισμός οφείλεται κατά
κύριο λόγο στην αύξηση των τιμών των βιομηχανικών
προϊόντων πλην των τροφίμων κατά 3,21%, ενώ οι τιμές των
τροφίμων παρουσίασαν άνοδο 1,23%, και αυτές των
υπηρεσιών 1,56%.
Στις αρχές Μαΐου η Κεντρική Τράπεζα της Ρουμανίας
(BNR) τροποποίησε 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 μειωθεί στο 3%.
(Πηγή: Ινστιτούτο Στατιστικής Ρουμανίας)

6. Οι ρουμανικές επενδύσεις στο εξωτερικό
παρουσιάζουν αξιόλογη αύξηση τον Ιούνιο του 2018,
παραμένουν ωστόσο οι χαμηλότερες στην Ε.Ε.
Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της Κεντρικής
Τραπέζης της Ρουμανίας (BNR), οι άμεσες επενδύσεις των
ρουμάνων στο εξωτερικό βρισκόταν, στα τέλη Ιουνίου, στα
υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων δύο ετών, ανερχόμενες σε
781,9 εκατ. ευρώ κατόπιν αύξησης κατά 6,2% σε σχέση με τον
Δεκέμβριο του 2017 (736 εκατ. ευρώ). Ωστόσο η Ρουμανία
παραμένει ο μικρότερος ξένος επενδυτής στην Ευρώπη καθώς
οι ρουμάνοι επενδυτές επικεντρώνονται στην εσωτερική
αγορά και δεν διαθέτουν επαρκή κεφάλαια για επενδύσεις στο
εξωτερικό.
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Βάσει των στοιχείων της "Παγκόσμιας Έκθεσης για
τις Επενδύσεις το 2017", της Διάσκεψης των Ηνωμένων
Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη (UNICTAD), οι
ρουμανικές άμεσες ξένες επενδύσεις ανήλθαν σε 910 εκατ.
Δολάρια τον Δεκέμβριο του 2016, το οποίο αποτελεί και την
χαμηλότερη επίδοση μεταξύ των κρατών μελών της Ε.Ε.
Αντιστοίχως οι ΑΞΕ της Ουγγαρίας ανήλθαν σε 25 δις
Δολάρια, της Πολωνίας σε 24,8 δισ. Δολάρια, της Τσεχίας σε
18,6 δις Δολάρια, της Εσθονίας σε 6,4 δισ. Δολάρια, της
Σλοβενίας σε 5,7 δις Δολάρια, της Κροατίας σε 5 δισ. Δολάρια
και της Βουλγαρίας σε 2,1 δις Δολάρια. Σημειώνουμε ότι οι
ελληνικές άμεσες ξένες επενδύσεις κατά το ίδιο διάστημα
ανήλθαν σε 25,5 δις Δολάρια.
Οι άμεσες ξένες επενδύσεις στη Ρουμανία στα τέλη
Ιουνίου 2018 παρουσίασαν αύξηση κατά 4,8% σε σχέση με το
2017 και έφθασαν τα 77 δισ. ευρώ, που είναι και το
υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών. Οι κυριότερες χώρες
προέλευσης των ξένων επενδύσεων στα τέλη του 2016,
σύμφωνα με τα στοιχεία της ρουμανικής Κεντρικής Τράπεζας
ήταν οι: Ολλανδία (24,3%), Γερμανία (13,2%), Αυστρία
(11,9%), Γαλλία (6,9%), Κύπρος (6,5%), Ιταλία (6,3%),
Λουξεμβούργο (4,3%), Ελβετία (3,6%), Ελλάδα (2,8%) και
Βέλγιο (2,7%).
B. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
1. Επένδυση 22 εκατ. ευρώ από την Περιφέρεια
Brasov για τη δημιουργία νέου αεροδρομίου
Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία των τοπικών μέσων
ενημέρωσης, το Νομαρχιακό Συμβούλιο της Περιφέρειας του
Brasov έλαβε την απόφαση να χρηματοδοτήσει με 22 εκατ.
ευρώ τη δημιουργία τερματικού σταθμού του νέου
αεροδρομίου της πόλης, η κατασκευή του οποίου αναμένεται
να ξεκινήσει την επόμενη χρονιά.
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Η έκταση του νέου αεροδρομίου υπολογίζεται ότι
αγγίζει τα 11.000 τ.μ., ενώ το κόστος κατασκευής εκτιμάται σε
2.000 ευρώ ανά τ.μ. Το νέο αεροδρόμιο αναμένεται να δώσει
μεγάλη ώθηση στην τουριστική κίνηση της πόλης του Brasov,
ιδίως με σχεδιαζόμενες διεθνείς πτήσεις.
(Πηγή: Ziarul Financiar)

2. Ανάπτυξη αγοράς μεσιτείας επιχειρηματικών
απαιτήσεων (factoring)
Η αγορά μεσιτείας επιχειρηματικών απαιτήσεων στη
Ρουμανία παρουσίασε κατά το πρώτο ήμισυ του 2018
ανάπτυξη της τάξεως του 13%, συγκριτικά με το αντίστοιχο
διάστημα της προηγούμενης χρονιάς. Η μεγαλύτερη αύξηση
παρατηρήθηκε στα ταχέως κινούμενα καταναλωτικά αγαθά
(κυρίως χημικά, μεταλλεύματα και νερό, αύξηση κατά 20%),
καθώς επίσης και σε προϊόντα τεχνολογίας (16%).
Η σχετική εξαγωγική δραστηριότητα αυξήθηκε κατά
21%.
(Πηγή: Business Review)

3. Κοινά τουριστικά πακέτα για συνδυασμένες
διακοπές σε Ρουμανία και Πολωνία.
Τις προσπάθειές τους αποφάσισαν να ενώσουν τα
Υπουργεία Τουρισμού Πολωνίας και Ρουμανίας, για την από
κοινού προβολή τουριστικών περιοχών πολιτιστικού
ενδιαφέροντος και μνημείων προστατευόμενων από την
UNESCO.

Στόχος των συντονισμένων προσπαθειών είναι η
ανάδειξη μεσαιωνικών κάστρων και πολιτειών και των δύο
χωρών, καθώς επίσης και κτηρίων ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής
αισθητικής. Αγορές στόχοι είναι οι χώρες της Ασίας.
(Πηγή: PwC Tourism Report Romaniα. ROMANIA-INSIDER)
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4. Πώληση της Banca Romaneasca, θυγατρικής
της Εθνικής στη Ρουμανία.
Μετά την αρνητική εισήγηση της ρουμανικής
Επιτροπής Ανταγωνισμού που ματαίωσε την πώληση της
Banca Romaneasca, θυγατρικής της Εθνικής στη Ρουμανία
στον ουγγρικό όμιλο ΟΤΡ, η Εθνική Τράπεζα ξεκινά εκ νέου τη
διαδικασία πώλησης της θυγατρικής της.
Οι δύο
επικρατέστεροι αγοραστές, με παρουσία ήδη στη χώρα
φαίνεται να είναι η J.C. Flowers, η οποία πρόσφατα
εξαγόρασε την ειραιώς στη Ρουμανία και η Patria Bank, η
οποία ελέγχεται από την Axxess Capital
Μετά την (Πηγή: Romania Insider)
5. Πτώχευση ρουμανικών εταιριών
Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία του Ρουμανικού
Υπουργείου Οικονομικών, ο μεγαλύτερος διανομέας
ηλεκτρονικών προϊόντων και συσκευών τηλεπικοινωνιών
(smpartphones, tablets, κινητών κλπ) κήρυξε πτώχευση,
καθώς τα συνολικά του κέρδη ανήλθαν σε 7,4 δισ.ευρώ στο
τέλος του 2017.
Και η εταιρία γαλακτοκομικών Kobo Ice Cream του
ομίλου Amicii, με χρέη 3,7 εκατ. ευρώ κήρυξε πτώχευση τους
προηγούμενους μήνες.
Στις πτωχεύσεις αυτές έρχονται να προστεθούν και οι
περιπτώσεις 400 ταξιδιωτικών γραφείων που τον Ιούλιο
ανακοίνωσαν αναστολή των λειτουργιών τους λόγω χρεών.
Σύμφωνα με μία πρόσφατη μελέτη της CoFACE
(Compagnie Française d'Assurance pour le Commerce
Extérieur), η Ρουμανία είναι η χώρα της Κεντρικής και
Ανατολικής Ευρώπης, με τις περισσότερες πιθανότητες
χρεωκοπίας εταιρίών, καθώς τα σχετικά ποσοστά ανέρχονται
σε 4,5% (τη στιγμή που ο Μ.Ο στις χώρες αυτές είναι 1%).
(Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών Ρουμανίας, COFACE )

6. Η αγορά αναψυκτικών στη Ρουμανία αναμένεται
να φθάσει τα 1,29 δισ. ευρώ το 2018
Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη της εταιρείας
χρηματοοικονομικών αναλύσεων KeysFin, η αγορά
αναψυκτικών της Ρουμανίας οδεύει προς τα 6 δις Λέι (1,29 δις
ευρώ) καταγράφοντας αύξηση της τάξεως του 24% την
τελευταία πενταετία. Τα κέρδη αναμένεται να ανέλθουν σε 181
εκατ. ευρώ (844 εκατ. Λέι) καθώς ο εν λόγω τομέας
παρουσιάζει σημαντικότερη αύξηση το διάστημα 2015-2018
λόγω των μαζικών επενδύσεων στη διαφήμιση αλλά και της
αύξησης της εγχώριας κατανάλωσης.
Επισημαίνεται ότι η αγορά των αναψυκτικών είναι
ιδιαίτερα συγκεντρωμένη καθώς οι πρώτες δέκα εταιρείες του
κλάδου κατέχουν μερίδιο αγοράς ύψους 87%. Ειδικότερα οι
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τρείς πρώτες εταιρείες - Coca-Cola, Pepsi και η ρουμανική
Romaqua - κατέχουν συνολικά το 64% της αγοράς.
Αναλυτικότερα, η Coca-Cola HBC κατέγραψε το 2017
κύκλο εργασιών 475 εκατ. Ευρώ (2,21 δις Λέι), με μερίδιο
αγοράς περί το 37%, ενώ η QuadrantAmroq Beverages του
ομίλου PepsiCo κατείχε μερίδιο αγοράς ύψους 14% και η
Romaqua Group 12%.

7604
3920
0810
7411
3004

Γ. ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2018. ΑΥΞΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΚΑΤΑ 11,09%
1. Διμερείς εμπορικές σχέσεις
Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής
Στατιστικής Αρχής, σας γνωρίζουμε ότι η πορεία του διμερούς
εμπορίου παρουσίασε την ακόλουθη εικόνα το α' εξάμηνο
2018 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2017:
6μηνο 2018
(σε Ευρώ)
ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΣ
ΡΟΥΜΑΝΙΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟ
ΡΟΥΜΑΝΙΑ
ΟΓΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ

6μηνο 2017
(σε Ευρώ)

μεταβολ
ή

454.941.046

409.542.910

11,09%

475.055.608

389.439.093

21,98%

929.996.654
- 20.114.562

798.982.003
20.103.817

16,40%

3923
3901
8415

Ράβδοι και είδη με
καθορισμένη μορφή, από
αργίλιο, π.δ.κ.α.
Πλάκες, φύλλα, μεμβράνες,
ταινίες και λουρίδες, από
πλαστικές ύλες
Φράουλες,
σμέουρα,
βατόμουρα
Σωλήνες από χαλκό
Φάρμακα
Είδη
μεταφοράς
ή
συσκευασίας,
από
πλαστικές ύλες
Πολυμερή του αιθυλενίου
σε αρχικές μορφές
Συσκευές τεχνητού κλίματος

18,36%

18,36%

-12,84%

-12,84%

28,08%

28,08%

56,82%
-13,84%

56,82%
-13,84%

40,75%

40,75%

-23,80%

-23,80%

14,56%

14,56%

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

Δ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
1. Συμμετοχή του Γραφείου στο Διεθνές Επενδυτικό
Φόρουμ του Invest Romania (30-31.8. 2018)
Πραγματοποιήθηκε στις 30-31.9 τ.έ σε ειδικά
διαμορφωμένη αίθουσα του Κοινοβουλίου Βουκουρεστίου,
Διεθνές Επιχειρηματικό Φόρουμ, την πρωτοβουλία για την
οργάνωση του οποίου είχε ο ρουμανικός φορέας
προσέλκυσης επενδύσεων Invest Romania.

(Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία στοιχείων: Γραφείο ΟΕΥ Πρεσβείας
Βουκουρεστίου )

2. Διμερές εμπόριο – σημαντικότερα προϊόντα
(στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ)
Δασμ.
κλάση

Περιγραφή

7213

Χοντρόσυρμα από σίδηρο

7408

Σύρματα από χαλκό

9503
0805

Παιχνίδια
Εσπεριδοειδή

7214

Ράβδοι από σίδηρο
Μηχανές
επεξεργασίας
δεδομένων
Πολυμερή του στυρολίου σε
αρχικές μορφές
Λαχανικά παρασκευασμένα
ή διατηρημένα χωρίς ξίδι
Μπανάνες
Λιπάσματα
ορυκτά
ή
χημικά
Βερίκοκα,
κεράσια,
ροδάκινα
Ελάσματα και ταινίες, από
αργίλιο, με πάχος > 0,2 mm

8471
3903
2005
0803
3105
0809
7606

44,50%
-5,66%
54,31%
34,29%
-19,74%

Μεταβολή
2018 / 2017
44,50%
-5,66%
54,31%
34,29%
-19,74%

54,83%

54,83%

-26,99%

-26,99%

7,07%

7,07%

145,16%

145,16%

13,98%

13,98%

17,69%

17,69%

40,03%

40,03%

α' εξάμηνο 2018

Στην εκδήλωση, κατά την οποία χαιρετισμό
απηύθυνε, ο Υπουργός Επιχειρηματικού περιβάλλοντος,
Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας κ. Radu Oprea, ο
Αντιπρόεδρος της ρουμανικής κυβέρνησης κα Ana Birchal, ο
Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων κ. Victor Negrescu, η
Υφυπουργός Επενδύσεων κα Pirvanescu, συμμετείχε το
Γραφείο μας δια του Προϊσταμένου, ο οποίος
πραγματοποίησε σειρά επαφών με τους ως άνω Υπουργούς
και με ρουμάνους επιχειρηματίες που παρευρέθηκαν στο
συνέδριο.
2. Προσεχείς δράσεις του Γραφείου ΟΕΥ
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Το Νοέμβριο τ.έ προγραμματίζεται εκδήλωση του Γρ.
ΟΕΥ σε συνεργασία με το Ελληνο- ρουμανικό Επιμελητήριο
για τις κατασκευές. Το Γραφείο μας θα ενημερώσει σχετικώς
τις ελληνικές κατασκευαστικές εταιρίες όταν οριστικοποιηθούν
λεπτομέρειες της εκδήλωσης.
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