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Α. ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 

1. Μακροοικονομικοί Δείκτες 

Μακροοικονομικοί 

Δείκτες 

 Περίοδος 

αναφοράς 

Μεταβολή ΑΕΠ % 4,1% 2019 

2,7% α’ τρίμηνο 2020 

Πληθωρισμός 2,3% Μάιος 2020 

Ανεργία % 5,2% Mάιος 2020 

Ισοτιμία Ευρώ/ Ron 4,8316 31.7.2020 

4,8380 Μέση τιμή 

Ιουλίου 2020 

Μέσος μηνιαίος 

Μισθός 

Μικτά: 1.088 

ευρώ 

(5.225 lei) 

Καθαρά: 664 

ευρώ 

(3.189 lei) 

Ιαν. 2020 

Κατώτατος Μισθός 

 

467 ευρώ 

(2.230 lei) 

Ιαν. 2020 

ΑΞΕ – μεταβολή 2,4% 2019 /2018 

ΑΞΕ (εισροές) 5,29 δισ. ευρώ 2019 

454 εκατ.ευρώ Α΄τετράμηνο 

2020 

Βιομηχανική 

παραγωγή 

15,1% Μάιος 2020/ 

Μάιος 2019 

(Πηγή: Ιnvest Romania, ΒΝR, INS, Eurostat) 

2. Άνοδος ανεργίας. 

Σύμφωνα με στοιχεία του Ινστιτούτου Στατιστικής της 

Ρουμανίας, η ανεργία στη Ρουμανία ανήλθε σε 5,2% το 

μήνα Μάιο, αυξημένη σε σχέση με τον Απρίλιο όπου ήταν 

4,8%. Το ίδιο διάστημα πέρυσι ήταν 3,9%.  

Ο αριθμός των εργαζομένων που έχασαν οριστικά τη 

δουλειά τους, λόγω των οικονομικών επιπτώσεων της 

πανδημίας, ανήλθε σε 77.106 το διάστημα Μαρτίου – 

Μαΐου. 

Αν και η ανεργία έχει αρχίσει ανεβαίνει σημαντικά σε 

μία χώρα που τα τελευταία χρόνια βρισκόταν χαμηλά στην 

σχετική κατάταξη, σημειώνεται ότι ακόμα τα ποσοστά δεν 

θεωρούνται ανησυχητικά και βρίσκεται σε αρκετά καλύτερη 

θέση συγκριτικά με τις υπόλοιπες χώρες ΕΕ (Μ.Ο ΕΕ 

:7,2%) 

(Πηγή: Ινστιτούτο Στατιστικής της Ρουμανίας) 

3.  Άνοδος βιομηχανικής παραγωγής το Μάιο, 

μετά τη μεγάλη μείωση τον Απρίλιο. 

Μετά τη δραματική  πτώση κατά 27,9% τον Απρίλιο 

στη βιομηχανική παραγωγή της Ρουμανίας, τον Μάιο ο 

σχετικός δείκτης παρουσιάζει εμφανή σημάδια ανάκαμψης, 

με την άνοδο να αγγίζει το 15,1% το μήνα Μάιο.  

Η υγειονομική κρίση έπληξε σημαντικά τη βιομηχανική 

παραγωγή το α΄εξάμηνο στη Ρουμανία. Ήδη στις αρχές του 

έτους είχε αρχίσει να παρατηρείται μικρή επιβράδυνση (της 

τάξεως του 2,3%) σε σχέση με την ίδια περίοδο του 

προηγούμενου έτους. Κατά τη διάρκεια  του lockdown 

σημαντικό πλήγμα δέχτηκε η αυτοκινητοβιομηχανία (το 

Μάιο ήταν -57% σε σχέση με το Φεβρουάριο), ενώ η 

βιομηχανία φαρμακευτικών και απολυμαντικών είχε τις 

καλύτερες επιδόσεις και η βιομηχανία τροφίμων 

παρουσίασε σταθερή πορεία. 

(Πηγή: Ινστιτούτο Στατιστικής Ρουμανίας) 

4. Πληθωρισμός 

Σύμφωνα με στοιχεία του ρουμανικού Ινστιτούτου 

Στατιστικής πληθωρισμός ανήλθε σε 2,6% τον Ιούνιο, 

έναντι 2,3% τον Μάιο. Οι τιμές των τροφίμων σημείωσαν 

άνοδο κατά 5,3% (ενδεικτικά, οι τιμές φρούτων αυξήθηκαν 

κατά 25,88% το εξάμηνο και αυγών κατά 4,88%), ενώ οι 

τιμές των υπόλοιπων αγαθών (πλην τροφίμων) αύξηση 

κατά 0,68%. Οι τιμές των υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 2,7%. 

Η Ρουμανία σημείωσε την τέταρτη υψηλότερη 

απόδοση σε πληθωρισμό στην ΕΕ, μετά την Ουγγαρία, την 

Πολωνία και την Τσεχία (M.O. Ευρωζώνης τον Mάιο ήταν 

0,4%. 

(Πηγή: Ινστιτούτο Στατιστικής Ρουμανίας, Eurostat) 

 

 

5.  Ξένες Επενδύσεις στη Ρουμανία. 

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Μητρώου 

Εμπορικών Εταιριών της Ρουμανίας, το συνολικό ξένο 

επενδεδυμένο κεφάλαιο ανέρχεται σε 48,87 δισ. ευρώ. Το 

50,2% των ξένων επενδύσεων είναι ολλανδικής 

προέλευσης, το 20,8% αυστριακής και το 10,93% 
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ολλανδικής. Η Ελλάδα καταλαμβάνει την 8η θέση ανάμεσα 

στους επενδυτές, μετά τις τρεις προαναφερθείσες χώρες και 

την Κύπρο, Ιταλία, Γαλλία και Λουξεμβούργο, με συνολικό 

επενδεδυμένο κεφάλαιο περί το 1,75 δισ ευρώ και ποσοστό 

3,86% στο σύνολο των ξένων επενδύσεων στη χώρα. 

Σημειώνεται ότι το πρώτο τετράμηνο του έτους, οι 

εισροές ΑΞΕ ήταν 454 εκατ. ευρώ, σημαντικά μειωμένες σε 

σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019 που είχαν 

ανέλθει σε 2,16 δισ.ευρώ. 

(Πηγή: Παγκόσμια Τράπεζα, Στατιστική Υπηρεσία Μολδαβίας) 

 

6.  Συμφωνία μεταξύ Μολδαβίας και ΔΝΤ για 

χρηματοδοτική βοήθεια στη χώρα. 

Στις 28.7 εμπειρογνώμονες του ΔΝΤ κατέληξαν σε 

συμφωνία με τις μολδαβικές Αρχές για πρόγραμμα 

οικονομικών μεταρρυθμίσεων και παροχή οικονομικής 

βοήθειας στη χώρα ύψους 558 εκατ. δολ, για το οποίο θα 

συναφθεί τριετής σύμβαση. Το εν λόγω πρόγραμμα θα 

συζητηθεί το Σεπτέμβριο στο ΔΣ του ΔΝΤ. 

(Πηγή: ιστότοπος ΔΝΤ) 

 

B. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 

1. H Ρουμανία θα λάβει βοήθεια ύψους 79,9 εκατ. 

ευρώ από την ΕΕ, στο πλαίσιο σχεδίου ανάκαμψης. 

Την παροχή βοήθειας ύψους 79,9 εκατ. ευρώ στη 

Ρουμανία από την ΕΕ, στο πλαίσιο σχεδίου ανάκαμψης, 

ανακοίνωσε ο Πρόεδρος της Ρουμανίας κ. Johannis την 21η 

Ιουλίου, μετά από 4ήμερες διαπραγματεύσεις. Σύμφωνα με 

δηλώσεις του, τα χρήματα θα αξιοποιηθούν για δημιουργία 

υποδομών, δομών δημόσιας υγείας, σχολεία και για 

εκσυγχρονισμό του δημοσίου τομέα. 

Η συμφωνία επιτεύχθηκε επί της νέας πρότασης που 

κατατέθηκε από τον Πρόεδρο Σαρλ Μισέλ για το Ταμείο 

Ανάκαμψης ύψους 750 δισ. ευρώ, ποσό που θα αντληθεί 

με την έκδοση κοινού ευρωπαϊκού χρέους και θα εγγραφεί 

στο προσεχές Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της ΕΕ 

(2021-2027), ύψους 1,074 τρισ. ευρώ. 

(Πηγές: Agrepress). 

2. H ολλανδική εταιρία Lalea Energy αναλαμβάνει 

δραστηριότητα στο . 

          Η ολλανδική εταιρεία Lalea Energy έλαβε την άδεια 

εκμετάλλευσης του κοιτάσματος φυσικού αερίου Bobocu 

στο Buzau, την οποία μέχρι τώρα είχε η καναδική εταιρεία 

Claren Energy.  

          Το κοίτασμα στο Bobocu ανακαλύψθηκε το 1966. Τα 

αποθέματα που απομένουν εκτιμήθηκαν σε περίπου 765 

εκατομμύρια κυβικά μέτρα, σύμφωνα με εκτιμήσεις που 

χρονολογούνται από το 2011. 

(Πηγή: Profit.ro) 

3. Ο αγωγός Ungheni-Chișinău αναμένεται να τεθεί 

σε λειτουργία εντός Αυγούστου. 

       Σύμφωνα με ανάρτηση στον ιστότοπο της ΕΕ, ο 

αγωγός φυσικού αερίου Ungheni-Chișinău που θα συνδέει 

τη Ρουμανία με τη Δημοκρατία της Μολδαβίας, αναμένεται 

να λειτουργήσει εντός Αυγούστου. Το έργο, που 

χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης, εκτιμάται ότι θα συμβάλει σημαντικά στην 

ενίσχυση των οικονομικών σχέσεων των δύο χωρών και 

στην εξασφάλιση της ενεργειακής τους επάρκειας. 

 Περισσότερα για το πρόγραμμα σε: 

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/atlas/programmes/2

014-2020/romania/2014ro16m1op001 

(Πηγή: europa.eu) 

4. Το Διαιτητικό Δικαστήριο του Διεθνούς 

Εμπορικού Επιμελητηρίου απεφάνθη υπέρ της OMV 

Petrom στην υπόθεση ιδιωτικοποίησης.    

      Σύμφωνα με ανακοίνωση της OMV Petrom, το 

Διαιτητικό Δικαστήριο του Διεθνούς Εμπορικού 

Επιμελητηρίου επιδίκασε στις 9.7. αποζημίωση ύψους 59 

εκατ. ευρώ προς την αυστριακή εταιρία, κατόπιν 

προσφυγής της εναντίον του ρουμανικού Υπουργείου 

Ενέργειας το 2017, στην οποία ισχυριζόταν ότι δεν της 

κατεβλήθη από το ρουμανικό δημόσιο όλο το 

προβλεπόμενο στη σύμβαση ιδιωτικοποίησης ποσό. 

(Πηγές: Romania-insider) 

5. Η CNAIR υπέγραψε στις 31 Ιουλίου με την 

κατασκευαστική εταιρεία Sinohydro τη σύμβαση για την 

κατασκευή της περιφερειακής οδού 5,535 χλμ της 

πόλης Zalau στη δυτική Ρουμανία.. 

       Σύμφωνα με δημοσιεύματα στο ρουμανικό τύπο, 

Δημόσια Εταιρία Διαχείρισης Αυτοκινητοδρόμων της 

Ρουμανίας (CNAIR) υπέγραψε στις 31 Ιουλίου με την 

κινεζική κατασκευαστική εταιρεία Sinohydro σύμβαση για 

την κατασκευή της περιφερειακής οδού 5,535 χλμ της 

πόλης Zalau στη δυτική Ρουμανία. 
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           Το ύψος της σύμβασης εκτιμάται σε 38,2 εκατ. ευρώ, 

μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

            Σημειώνεται ότι είναι το πρώτο συμβόλαιο 

κατασκευής έργου που αναλαμβάνει κινεζική εταιρία στη 

Ρουμανία. Στο σχετικό διαγωννισμό η Sinohydro ήταν ο 

μοναδικός πλειοδότης. 

(Πηγή: Economica.net) 

 

Γ. ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ– ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ  

1. Διμερές εμπόριο 2019 

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Ελληνικής 

Στατιστικής Αρχής, οι εξαγωγές τις χώρας μας προς την 

Ρουμανία κατά το 2019 σε σχέση με το 2018 παρουσίασαν 

αξιόλογη αύξηση της τάξης του 7,31% ενώ οι εισαγωγές 

από την Ρουμανία μειώθηκαν κατά 15,06%. Ως εκ τούτου ο 

συνολικός όγκος του διμερούς εμπορίου Ελλάδας-

Ρουμανίας μειώθηκε στα 1,87 δισ. ευρώ έναντι 1,95 δισ. 

ευρώ το προηγούμενο έτος και το ισοζύγιο είναι πλέον 

πλεονασματικό για την Ελλάδα κατά 209 εκατ. ευρώ. 

 

Συνοπτικά, η πορεία του διμερούς εμπορίου Ελλάδος - 

Ρουμανίας τα τελευταία τρία χρόνια παρουσίασε την 

ακόλουθη εικόνα: 

 
Πίνακας Ι : Εξέλιξη διμερούς εμπορίου Ελλάδος - 

Ρουμανίας  
2017 - 2019  

 

2017 2018 2019 
Μεταβολ

ή 

Εκατ. 
Ευρώ 

Εκατ. 
Ευρώ 

Εκατ. 
Ευρώ 

2019 / 
2018 

ΕΞΑΓΩΓΕΣ  
ΠΡΟΣ 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 
875,041 969,538 1.040,426 7,31% 

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ  
ΑΠΟ 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 
901,006 978,299 830,.996 -15,06% 

ΟΓΚΟΣ 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

1.776,046 1.947,837 1.871,422 -3,92% 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ 
ΙΣΟΖΥΓΙΟ 

-25,965 -8,762 209,430  

 
(Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ / επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Βουκουρεστίου) 

2. Ανάλυση ελληνικών εξαγωγών. 

Στην αύξηση των ελληνικών εξαγωγών κατά 7,31% έναντι 

του 2018 συνέβαλε η αξιόλογη αύξηση που κατέγραψαν οι 

εξαγωγές παιχνιδιών (κεφ. 95), κυρίως λόγω της 

λειτουργίας τα τελευταία έτη του καταστήματος Jumbo στη 

Ρουμανία, καθώς και η αύξηση κατά 20,34% των εξαγωγών 

προϊόντων σιδήρου. Παράλληλα, οι ελληνικές εξαγωγές 

νωπών φρούτων και λαχανικών συνεχίζουν την ανοδική 

τους πορεία καλύπτοντας πλέον μερίδιο 14%  επί του 

συνόλου των εξαγωγών της χώρας μας στη Ρουμανία. 

Σημαντική άνοδο παρουσίασαν και οι εξαγωγές 

λιπασμάτων προς την Ρουμανία με την αξία τους να 

ξεπερνά τα 27 εκατ. ευρώ. Από πλευράς μας, θεωρούμε 

πως οι εξαγωγές φρούτων και λαχανικών θα διατηρηθούν 

σε υψηλά επίπεδα, δεδομένης της ανόδου του βιοτικού 

επιπέδου στη Ρουμανία και της απόκτησης πιο υγιεινών 

προτύπων διατροφής ενώ και οι εξαγωγές δομικών υλικών 

παρουσιάζουν προοπτικές, καθώς η οικοδομική 

δραστηριότητα στα μεγάλα αστικά κέντρα της Ρουμανίας 

συνεχίζεται αμείωτη. Στον αντίποδα, μικρή μείωση 

κατέγραψαν οι εξαγωγές πλαστικών υλών και προϊόντων 

ενώ μεγαλύτερη ήταν αυτή των ηλεκτρονικών μηχανών και 

συσκευών καθώς και των πετρελαιοειδών.  

 

 3. Α’ τρίμηνο 2020 

              Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία του Ινστιτούτου 

Στατιστικής της Ρουμανίας, οι ελληνικές εξαγωγές προς τη 

Ρουμανία το α' τρίμηνο του τρέχοντος έτους ανήλθαν σε 

265,49 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 11% σε σχέση με την 

ίδια περίοδο του 2019. Οι ρουμανικές εξαγωγές προς την 

Ελλάδα κατέγραψαν μείωση της τάξεως του 17,6%, 

ανερχόμενες σε 183,92 εκατ. ευρώ. Το εμπορικό ισοζύγιο 

ήταν πλεονασματικό υπέρ της χώρας μας τους τρεις 

πρώτους μήνες του έτους, με το πλεόνασμα να αγγίζει τα 

81,57 εκατ. ευρώ.  

 

Δ. ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΕΥ 

Το Γραφείο μας κατά το μήνα Ιούλιο συνέταξε Κλαδική 

Μελέτη  για την αγορά φαρμακευτικών στη Ρουμανία: 

http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-

upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/71564  

 

Παράλληλα, για πληρέστερη εικόνα της οικονομίας της 

Ρουμανίας και της Μολδαβίας, μπορείτε να επισκεφθείτε 

τους ακόλουθους συνδέσμους: 

- Ετήσια Έκθεση για την Οικονομία της Ρουμανίας 

 http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-

upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/71203 

http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/71564
http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/71564
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 - Ετήσια Έκθεση για την Οικονομία της Μολδαβίας 

 http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-

upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/70903 

- Οδηγό Επιχειρείν για τη Ρουμανία 

http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-

upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/71228 και  

- Μελέτη για τον κλάδο των Κατασκευών στη Ρουμανία  

http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-
upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/71078 
 

Disclaimers: 

 Σε περίπτωση αναδημοσίευσης, παρακαλείστε να αναφέρετε την 

πηγή. 

Το Γραφείο μας τηρεί επιφύλαξη ως προς τις ειδησεογραφικές 

πηγές. 

 


