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

Πληθωρισμός
Ανεργία %
Ισοτιμία Ευρώ/ Ron

Μέσος
Μισθός

Περίοδος
αναφοράς
2019
α’ τρίμηνο 2020

4,1%
2,7%
2,7%
4,6%
4,8426
4,8365

Απρίλιος 2020
Mάρτιος 2020
29.5.2020
Μέση
τιμή
Μαΐου 2020
1.088 Ιαν. 2020

μηνιαίος Μικτά:
ευρώ
(5.225 lei)
Καθαρά: 664
ευρώ
(3.189 lei)
Κατώτατος Μισθός
467ευρώ
Ιαν. 2020
(2.230 lei)
ΑΞΕ – μεταβολή
2,4%
2019 /.2018
ΑΞΕ (εισροές)

5,29 δισ.ευρώ

2019

Βιομηχανική
-5,9%
Α’ τρίμηνο 2020/
παραγωγή
Α΄τρίμηνο2019
(Πηγή: ΙnvestRomania, ΒΝR, INS, Eurostat)
2. Αύξηση εμπορικού ελλείμματος της Ρουμανίας
το α’ τρίμηνο 2020.
Σύμφωνα με στοιχεία του Ινστιτούτου Στατιστικής της
Ρουμανίας, οι ρουμανικές εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 11,6%
το Μάρτιο 2020, συγκριτικά με τον ίδιο μήνα του
προηγούμενου έτους, αγγίζοντας τα 5,44 δισ. ευρώ, ενώ οι
εισαγωγές ανήλθαν σε 7,3 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 2%
σε σχέση με το Μάρτιο 2019. Το εμπορικό έλλειμμα της
χώρας διαμορφώθηκε σε 1,86 δισ. ευρώ, (αύξηση κατά
43% σε σχέση με Μάρτιο 2019). Ολόκληρο το α’ τρίμηνο
2020, το εμπορικό έλλειμμα της χώρας διευρύνθηκε κατά
20% συγκριτικά με το ίδιο διάστημα του προηγούμενου
έτους, αγγίζοντας τα 4,46 δισ. ευρώ.
Οι εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τοποθετούν
το εμπορικό έλλειμμα για το 2020 στο 6,6% του ΑΕΠ.
(Πηγές: Ινστιτούτο Στατιστικής της Ρουμανίας)

3. Άνοδος της κατασκευαστικής δραστηριότητας
στη Ρουμανία τους μήνες Ιανουάριο – Μάρτιο 2020.
Σύμφωνα με στοιχεία του ρουμανικού Ινστιτούτου
Στατιστικής, η αύξηση του όγκου των κατασκευαστικών
εργασιών στη Ρουμανία κατά πρώτο τρίμηνο του έτους
ήταν της τάξεως του 32,6%.
Ανάπτυξη παρατηρήθηκε τόσο στις κατασκευές
κατοικιών (+21,8%), όσο και στις κατασκευές γραφείων και
δημοσίων κτηρίων (+27,6%). Μεγάλη άνοδος σημειώθηκε
στον κλάδο πολιτικής μηχανικής (+53,3%), ιδίως για έργα
στο πλαίσιο δημόσιων επενδύσεων.
(Πηγή: Ινστιτούτο Στατιστικής της Ρουμανίας)
4. Πληθωρισμός
Σύμφωνα με στοιχεία του ρουμανικού Ινστιτούτου
Στατιστικής πληθωρισμός ανήλθε σε 2,7% τον Aπρίλιο,
κινούμενος σε παρόμοια επίπεδα σε σχέση με τον
προηγούμενο μήνα, στοιχείο το οποίο οφείλεται στις
συγκρατημένες τιμές ενέργειας κατά το υπό εξέταση
διάστημα και στη μικρή αύξηση των υπολοίπων αγαθών.
Κατά τα λοιπά, οι τιμές των τροφίμων σημείωσαν άνοδο
κατά 1,27% (οι τιμές σε φρούτα και τα λαχανικά αυξήθηκαν
κατά 12,7% και 15,9% τον υπό εξέταση μήνα), ενώ οι τιμές
των υπόλοιπων αγαθών (πλην τροφίμων) μείωση κατά
0,3%%. Οι τιμές των υπηρεσιών παρέμειναν στα ίδια
επίπεδα.
Η Ρουμανία σημείωσε την τέταρτη υψηλότερη
απόδοση σε πληθωρισμό στην ΕΕ, μετά την Ουγγαρία, την
Πολωνία και την Τσεχία (M.O Ευρωζώνης τον Απρίλιο ήταν
0,3%).
(Πηγή: Ινστιτούτο Στατιστικής Ρουμανίας, Eurostat)

5. Πρόσφατα μακροοικονομικά στοιχεία για τη
Μολδαβία – Εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας
Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης.
Το α’ τρίμηνο του έτους, ο κύκλος εργασιών του τομέα
λιανικού εμπορίου στη Μολδαβία παρουσίασε αύξηση κατά
9,9% σε σχέση με το ίδιο τρίμηνο του 2019. Η
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κατασκευαστική δραστηριότητα το ίδιο διάστημα αυξήθηκε
κατά 8%
Την υπό εξέταση χρονική περίοδο οι εξαγωγές της
χώρας μειώθηκαν κατά 7,9%, αγγίζοντας τα 675 εκατ. δολ
και οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 4%, φτάνοντας το 1,365
δισ. δολ. Τον Απρίλιο 2020 ο πληθωρισμός στη Μολδαβία
ανήλθε σε 5%.
Το ΑΕΠ της Μολδαβίας αναμένεται να παρουσιάσει
ύφεση κατά 4% το 2020, λόγω της πανδημικής κρίσης,
σύμφωνα με εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας
Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης. Σύμφωνα με τις ίδιες
εκτιμήσεις, το 2021 η ανάπτυξη προβλέπεται να αγγίξει το
5%.
(Πηγή:EBRD, Στατιστική Υπηρεσία Μολδαβίας)

6.
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο / Εαρινή Δέσμη Συστάσεις για Ρουμανία.
Αναρτήθηκε στην διαδικτυακή πύλη της ΕΕ το κείμενο
των ειδικών ανά χώρα Συστάσεων (CSR) της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Το
κείμενο παρέχει κατευθύνσεις οικονομικής πολιτικής σε όλα
τα κράτη μέλη της ΕΕ, επανεστιασμένες πλέον στις
επείγουσες προκλήσεις που η πανδημική κρίση έχει
αναδείξει, και στην ανάγκη επανεκκίνησης της βιώσιμης
ανάπτυξης.
Ειδικότερα για τη Ρουμανία, τα ευρήματα της
Έκθεσης, οι εκτιμήσεις για την πορεία της οικονομίας της,
καθώς και οι εν θέματι συστάσεις αποτυπώνονται,
συνοπτικά, στα ακόλουθα σημεία:
- Αναμένεται συρρίκνωση του ΑΕΠ της τάξεως του 6%
για το 2020, ενώ αρκετά ευοίωνες είναι οι προβλέψεις για
το 2021, όπου ο ρυθμός ανάπτυξης εκτιμάται ότι θα αγγίξει
το 4,25% .
- Το έλλειμμα γενικής κυβέρνησης εκτιμάται ότι θα αγγίξει το
9,25% το 2020. (σημειώνεται ότι το 2019 ανήλθε σε 4,3%,
ενώ το 2108 ήταν 2,9%).
- Η επενδυτική δραστηριότητα αναμένεται να παρουσιάσει
σημαντική πτώση το 2020, ενώ εκτιμάται ανάκαμψη, μερική
όμως, λόγω της γενικότερης αβεβαιότητας.
- Αναφορικά με τα προβλήματα και τις δυσλειτουργίες της
ρουμανικής οικονομίας, η έλλειψη προβλεψιμότητας στη
λήψη αποφάσεων, η δυστοκία σε
διοικητικές
μεταρρυθμίσεις, στη συλλογή εσόδων και την ψηφιοποίηση

καταγράφονται ως σημαντικά εμπόδια, ενώ επισημαίνεται
πως η χώρα υστερεί σε δημόσιες επενδύσεις, στις
υποδομές μεταφορών, στον τομέα της έρευνας και
ανάπτυξης και στο σύστημα υγείας.
- Τα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση για να μειώσει το
βάρος της κρίσης για τις επιχειρήσεις και τους
εργαζομένους είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Η
οικονομική ανάκαμψη θα απαιτήσει περισσότερους
δημόσιους πόρους, ειδικά στον τομέα των υπηρεσιών.
- Όσον αφορά το πρόγραμμα εγγύησης τραπεζικών
δανείων για τις ΜΜΕ της κυβέρνησης, η Επιτροπή τονίζει
ότι θα έχει περιορισμένο αντίκτυπο επειδή οι τράπεζες δεν
δανείζουν τις μικρές επιχειρήσεις, ιδίως τις καινοτόμες μμΕ.
(Πηγή:
https://ec.europa.eu/info/business-economyeuro/economic-performance-and-forecasts/economicforecasts/spring-2020-economic-forecast-deep-and-unevenrecession-uncertain-recovery_el#economic-forecast-bycountry)
7. Μείωση βασικού επιτοκίου αναφοράς.
H Κεντρική Τράπεζα της Ρουμανίας αποφάσισε
την Παρασκευή 29.5 τη μείωση του βασικού επιτοκίου
αναφοράς από 2% σε 1.75%, σε μία προσπάθεια
βελτίωσης των χρηματοοικονομικών συνθηκών και
ενίσχυσης της ρευστότητας στην αγορά.
Παράλληλα, μείωσε το επιτόκιο διευκόλυνσης
αποδοχής καταθέσεων από 1,5% σε 1,25% και το επιτόκιο
διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης των πιστωτικών
ιδρυμάτων (Lombart) από 2,5% σε 2,25%. Τα νέα επιτόκια
ισχύουν από 2 Ιουνίου 2020.

B. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
1. Συνέντευξη της Πρέσβεως της Ελλάδας στη
Ρουμανία - Άρθρα στο ρουμανικό τύπο για τουρισμό
σε Ελλάδα.
Σε συνέντευξη στον Antena 3, η Πρέσβης της Ελλάδας
στη Ρουμανία κα Σοφία Γραμματά μίλησε για τα
αποτελεσματικά μέτρα που έλαβαν οι ελληνικές αρχές για
την αντιμετώπιση της πανδημικής κρίσης και παρουσίασε
τα μέτρα που θα ισχύσουν για τον τουρισμό στη χώρα μας
από τις 15 Ιουνίου. (σύνδεσμος για τη συνέντευξη:
https://www.antena3.ro/video/actualitate/ambasadorulgreciei-in-romania-sofia-grammata-interviu-exclusiv-pentruantena-3-anunturi-esentiale-
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128436.html?fbclid=IwAR1dVhfqzzWDdf9W345GGSPE5uQ
tXEgaBMc15W8IndjSsPSRU9b9fsRjoQA
Το πρακτορείο ειδήσεων Agerpres δημοσιεύει
ανακοίνωση της Ελληνικής Πρεσβείας, στην οποία
αναφέρει ότι η Ελλάδα θα δέχεται τουρίστες από τη
Ρουμανία, τη Βουλγαρία και χώρες της ΕΕ με παρόμοιο
επιδημιολογικό προφίλ με αυτό της Ελλάδας από τις 15
Ιουνίου, χωρίς μέτρα καραντίνας (άνοιγμα εστιατορίων και
τα καφέ από τις 25 Μαΐου, με τήρηση της κοινωνικής
απόστασης με τη διευθέτηση των θέσεων, άνοιγμα
ξενοδοχείων και camping από την 1η Ιουνίου και
τουριστικών καταλυμάτων από 15 Ιουνίου) Τονίζεται ότι
έως τα τέλη Ιουνίου οι πτήσεις προς την Ελλάδα θα είναι
μόνο προς τα αεροδρόμια της Αθήνας και της
Θεσσαλονίκης ενώ από την 1η Ιουλίου θα ξαναρχίσουν οι
πτήσεις από το εξωτερικό προς όλα τα αεροδρόμια της
Ελλάδας.
Σημειώνεται ότι πέντε (5) ρουμανικά ΜΜΕ,
ειδησεογραφικές ιστοσελίδες και ηλεκτρονικές εκδόσεις
εφημερίδων (Stiripesurse.ro, Comisarul.ro, Profit.ro,
Adevarul, Economica.net) αναδημοσίευσαν το άρθρο του
κρατικού πρακτορείου ειδήσεων Agerpres με τίτλο: « Η
Ελλάδα θα δέχεται τουρίστες από τη Ρουμανία από τις 15
Ιουνίου χωρίς το μέτρο της καραντίνας », το οποίο
βασίζεται σε ανακοίνωση τύπου της Ελληνικής Πρεσβείας,
ενώ άλλα οκτώ (8) δημοσιεύματα, επικαλούνται ή αντλούν
πληροφορίες από την δημοσίευση της ανακοίνωσης στο
πρακτορείο Agerpres (Amos news, Jurnarul.ro, Wall-Street,
Ziare.com, Jurnalistii.ro, Observator News, Business24.ro,
Ziare.com).
Αναφορά στην ανακοίνωση της Ελληνικής Πρεσβείας
κάνει και το καθημερινό ενημερωτικό αγγλόφωνο δελτίο της
Actmedia.eu με τίτλο: «Η Ελλάδα θα δέχεται τουρίστες από
τη Ρουμανία από τις 15 Ιουνίου χωρίς κανένα μέτρο
καραντίνας».
Τέλος, σε ρουμανικά μέσα ενημέρωσης των
τελευταίων ημερών, φιλοξενούνται δηλώσεις και
συνεντεύξεις στελεχών μεγάλων ταξιδιωτικών πρακτορείων
στη Ρουμανία (Parallela45, Hello Holidays), οι οποίοι,
αναφέρονται, στην επανέναρξη πωλήσεων πακέτων
προσφορών διακοπών, που περιλαμβάνουν και την
Ελλάδα, μεταξύ άλλων κοντινών προορισμών. Ειδική
αναφορά κάνουν στον οδικό τουρισμό προς τη χώρα μας,
επισημαίνοντας τη σχετική ζήτηση που υπάρχει από
Ρουμάνους τουρίστες.

Οι εκπρόσωποι των εν λόγω τουριστικών
πρακτορείων βλέπουν θετικά τις πρωτοβουλίες της Ελλάδας
για επανεκκίνηση του τουρισμού, σημειώνοντας ότι είναι
σημαντικό ότι παρέχονται εχέγγυα ασφαλείας στους
τουρίστες.
(Πηγές: Δελτίο Τύπου Γραφείου Δημόσιας Διπλωματίας
Πρεσβείας Βουκουρεστίου 29.5.2020 και 1.6.2020, Agerpress,
Romania Insider, Antenna 3).

2. Λήξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης στη
Ρουμανία - Κατάσταση συναγερμού.
Από 15.5 η Ρουμανία εισήλθε σε κατάσταση
συναγερμού (stare de alert). Σύμφωνα με την ισχύουσα
ρουμανική νομοθεσία, από 15.5, εκτός από τις άνευ
στάσεων διελεύσεις (transit), κάθε αφικνούμενος στη
Ρουμανία από το εξωτερικό υποχρεούται σε κατ’ οίκον
απομόνωση 14 ημερών, από οιαδήποτε χώρα και εάν
προέρχεται (“κόκκινης” ή “κίτρινης” ζώνης). Εξαιρούνται
από την εν λόγω υποχρέωση εργαζόμενοι σε διεθνείς
μεταφορές (αεροπορικές, ναυτικές και σιδηροδρομικές),
κάτοχοι διπλωματικών και υπηρεσιακών διαβατηρίων,
διασυνοριακοί εργάτες από όμορες χώρες, στελέχη
εταιρειών και εκπρόσωποι ξένων επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται στη Ρουμανία και οδηγοί φορτηγών
άνω των 2,4 τόνων.
3. Ελληνικές επενδύσεις στη Ρουμανία
Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία του Εθνικού
Μητρώου Εμπορικών Εταιριών αναφορικά με το
επενδεδυμένο κεφάλαιο εταιριών ξένων συμφερόντων στη
Ρουμανία, η Ελλάδα κατατάσσεται στην 8η θέση (μετά την
Ολλανδία, την Αυστρία, τη Γερμανία, την Κύπρο, την Ιταλία
τη Γαλλία και το Λουξεμβούργο), με 7.712 εγγεγραμμένες
εταιρίες και 1,749 δισ. ευρώ επενδεδυμένο κεφάλαιο και
ποσοστό επί συνόλου ΑΞΕ 3,87%.
(Πηγή: ONRC)

4. Mέτρα για την ενίσχυση του αγροτικού τομέα.
Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης της Ρουμανίας,
κ. Adrian Oros ανακοίνωσε πρόσφατα ότι οι ρουμανικές
Αρχές έλαβαν έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για
την αξιοποίηση αδιάθετων κονδυλίων ύψους 80 εκατ. ευρώ
για την ενίσχυση των αγροτών και των επιχειρήσεων
επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων που επλήγησαν από
την εξάπλωση του COVID-19. Το σχέδιο της κυβέρνησης
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προβλέπει την παροχή, κατόπιν έγκρισης των σχετικών
αιτήσεων, ενίσχυσης ύψους έως 5.000 ευρώ για κάθε
αγρότη και ως 50.000 ευρώ για κάθε επιχείρηση.
Περαιτέρω, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έχει
δημιουργήσει ένα εγγυοδοτικό ταμείο, όπου το κράτος
εγγυάται το 90% του ύψους της παρεχόμενης
χρηματοδότησης και ένα ταμείο δανειοδότησης
επιχειρήσεων, δραστηριοποιούμενων στον τομέα της
αγροτικής παραγωγής, όπου το ρουμανικό δημόσιο
καλύπτει το 50% του τόκου των χορηγούμενων δανείων.
Πέραν των συνεπειών της πανδημικής κρίσης στην
αγροτική παραγωγή και τη λειτουργία επιχειρήσεων, η
φετινή δραματική μείωση της παραγωγής λόγω ξηρασίας
στη Ρουμανία, είναι ένα ακόμη ένα γεγονός που επιτείνει τη
δύσκολη οικονομική κατάσταση των αγροτών και των
επιχειρήσεων.
(Πηγές: Romania-insider, Nine o’ Clock, bursa.ro)
5.
Ακύρωση
σύμβασης
παραχώρησης
εκμετάλλευσης αεροδρομίου Κισινάου.
Σύμφωνα με δηλώσεις του Πρωθυπουργού της
Μολδαβίας κ. Ion Chicu την Δευτέρα 18.5, η κυβέρνηση έχει
ήδη ξεκινήσει διαδικασία ακύρωσης της σύμβασης
παραχώρησης της εκμετάλλευσης του αεροδρομίου του
Κισινάου στην εταιρία Avia Invest, καθώς η τελευταία
βρίσκεται σε διαδικασία πτώχευσης. Η Avia Invest είχε
υπογράψει το 2013 σύμβαση εκμετάλλευσης για 49 έτη του
αεροδρομίου Κισινάου, ωστόσο, κηρύχθηκε αφερέγγυα και
στις 30.4.2020, σύμφωνα με δηλώσεις Chicu, δεσμεύτηκαν
λογαριασμοί της, καθώς δεν μπόρεσε να αποπληρώσει τα
χρέη της απέναντι στο μολδαβικό δημόσιο, τα οποία
ανέρχονται σε 22 εκατ. MDL (1,1 εκατ. ευρώ).
(Πηγή: Europa.eu)

6.
Ο αγωγός φυσικού αερίου Ungheni-Chisinau θα
τεθεί σε λειτουργία πριν από την 1η Αυγούστου.
Σύμφωνα με δηλώσεις του Δ/ντος Συμβούλου της
Transgaz κ. Ion Sterian, κατά πρόσφατη συνάντησή του με
τον Υπουργό Οικονομίας και Υποδομών κ. Sergiu Railean,
ο αγωγός φυσικού αερίου Ungheni-Chisinau θα τεθεί σε
λειτουργία πριν από την 1η Αυγούστου. Αποτελεί το
δεύτερο στάδιο του έργου διασύνδεσης φυσικού αερίου με
τη Μολδαβία, μέσω του αγωγού φυσικού αερίου IasiUngheni-Chisinau. Ο κ. Sterian σημείωσε ότι η Ρουμανία
είναι έτοιμη να παρέχει περίπου 1,5 εκατομμύρια κυβικά
μέτρα φυσικού αερίου την ημέρα στη Μολδαβία μέσω του

εν λόγω αγωγού, η κατασκευή του οποίου έχει ολοκληρωθεί
κατά 90%. Επιπλέον, έως την 1η Δεκεμβρίου 2020, ο όγκος
αυτός μπορεί να αυξηθεί σε 2-3 εκατομμύρια κυβικά μέτρα
φυσικού αερίου ημερησίως. Με την ολοκλήρωση της
εγκατάστασης ενός συμπιεστή και σταθμού ελέγχου στο
Gheraesti, η Ρουμανία θα είναι σε θέση να τροφοδοτήσει
περίπου 4 εκατομμύρια κ.μ. αερίου ανά ημέρα στη
Δημοκρατία της Μολδαβίας. Το έργο αγωγού φυσικού
αερίου Ungheni-Chisinau περιλαμβάνει την κατασκευή
αγωγού φυσικού αερίου 120 km, 3 σταθμούς διανομής (2
στο Chisinau και 1 στο Ungheni) κ.λπ.
(Πηγή: InfoMarket)

7. Ιστότοποι ρουμανικής και μολδαβικής
συνοριακής αστυνομίας για την ενημέρωση των
οδηγών – Διαδραστικοί χάρτες.
Για την πληρέστερη εικόνα των συνοριακών σταθμών
διέλευσης που παραμένουν ανοιχτοί στη Ρουμανία,
παραθέτουμε ιστότοπο της συνοριακής αστυνομίας
Ρουμανίας, όπου φαίνονται τα σημεία διέλευσης που
λειτουργούν καθώς και οι χρόνοι αναμονής.
https://www.politiadefrontiera.ro/ro/traficonline/?vt=2&dt=1)
Η εφαρμογή ανανεώνεται σε πραγματικό χρόνο και παρέχει
δυνατότητα επιλογής οχήματος (Ι.Χ ή μεταφορές) καθώς και
την κατεύθυνση (είσοδο-έξοδο).
Αντίστοιχο ιστότοπο διαθέτει και η μολδαβική
συνοριακή αστυνομία:
http://www.border.gov.md/index.php/ro/harta-punctelor-detrecere.
Γ. ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ– ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ 2019
1. Διμερές εμπόριο
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 ΕλλάδαςΡουμανίας 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.
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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

ΕΞΑΓΩΓΕΣ
ΠΡΟΣ
ΡΟΥΜΑΝΙΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ
ΑΠΟ
ΡΟΥΜΑΝΙΑ
ΟΓΚΟΣ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ
ΙΣΟΖΥΓΙΟ

Μεταβολ
ή
2019 /
2018

2017

2018

2019

Εκατ.
Ευρώ

Εκατ.
Ευρώ

Εκατ.
Ευρώ

875,041

969,538

1.040,426

7,31%

901,006

978,299

830,.996

-15,06%

1.776,046

1.947,837

1.871,422

-3,92%

-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.

Δ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ
Για την ενημέρωσή σας αναφορικά με τρέχοντες
διαγωνισμούς στη Ρουμανία, μπορείτε να επισκέπτεστε την
ιστοσελίδα agora, στον παρακάτω σύνδεσμο:.
http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikonupotheseon/grafeia-ana-xora/infofiles/tag/1362/office/862
Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
To Διμερές Ελληνο – Ρουμανικό Εμπορικό και
Βιομηχανικό Επιμελητήριο, με την υποστήριξη της
Ελληνικής Πρεσβείας στο Βουκουρέστι, διοργάνωσε την
Πέμπτη 28 Μαΐου στις 11πμ επιτυχημένο διαδικτυακό
σεμινάριο (webinar) με θέμα «Πρόγραμμα στήριξης μικρών
και μεσαίων επιχειρήσεων εγκατεστημένων στη Ρουμανία,
οι οποίες πλήττονται από την υγειονομική κρίση», την
οποία παρακολούθησαν εκπρόσωποι 40 περίπου
ελληνικών επιχειρήσεων.
Το σεμινάριο προλόγισαν η Πρέσβης της Ελλάδας
στη Ρουμανία κα Σοφία Γραμματά και ο Πρόεδρος του
Διμερούς Επιμελητηρίου κ. Χριστόδουλος Σεφέρης, ενώ τις
βασικές παρουσιάσεις πραγματοποίησαν υψηλόβαθμα
στελέχη των Alpha Bank, Vista Bank, Banca Romaneasca
και TGS Romania. Το σεμινάριο απευθυνόταν, κατά κύριο
λόγο, σε ελληνικές επιχειρήσεις, εγκατεστημένες στη
Ρουμανία, οι οποίες ενδιαφέρονται να υπαχθούν στο
Πρόγραμμα του Ταμείου Εγγυοδοσίας ΜΜΕ της Ρουμανίας
(FNGCIMM) για την εξασφάλιση της συνέχειας στη
χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων και επενδυτικών τους
σχεδίων και κατά την τρέχουσα περίοδο που
αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες λόγω της εξάπλωσης
της πανδημίας. Οι εισηγήσεις και η συζήτηση ακολούθησε
εστιάστηκαν στις προϋποθέσεις συμμετοχής στο εν λόγω
πρόγραμμα (κριτήρια αξιολόγησης και ένταξης), σε τεχνικά
ζητήματα (πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα,
χρήσιμες συστάσεις) και στα απορρέοντα οφέλη.
Προσκλήσεις απεστάλησαν από το Γραφείο μας στη λίστα
επαφών με ελληνικές επιχειρήσεις.
Disclaimers:
Σε περίπτωση αναδημοσίευσης, παρακαλείστε να αναφέρετε την
πηγή.
Το Γραφείο μας τηρεί επιφύλαξη ως προς τις ειδησεογραφικές
πηγές.

6

