Bd. PacheProtopopescu. 1-3, Sector 2, Bucharest – E-mail: ecocom-bucharest@mfa.gr
Πρεσβεία της Ελλάδας στο Βουκουρέστι
Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων (αρμόδιο και για Μολδαβία)
Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Εξελίξεων για την Ρουμανία
Μηνός Οκτωβρίου 2020

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Α. ΕΛΛΗΝΟ-ΡΟΥΜΑΝΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ2
1. ΕΛΛΗΝΙΚΈΣ ΕΠΕΝΔΎΣΕΙΣ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΊΑ............................................................................................................ 2
2. ΔΙΜΕΡΈΣ ΕΜΠΌΡΙΟ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΠΕΡΊΟΔΟ ΙΑΝΟΥΑΡΊΟΥ – ΙΟΥΛΊΟΥ 2020. ................................................................. 2
3. ΕΠΈΝΔΥΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΎ ΟΜΊΛΟΥ DP PUMPS. ............................................................................................... 2

Β. ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ .........................................2
1. ΕΤΉΣΙΟΣ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΌΣ, ΣΤΟΙΧΕΊΑ EUROSTAT ................................................................................................... 2
2. ΈΛΛΕΙΜΜΑ ΣΤΟ ΙΣΟΖΎΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΏΝ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΊΑΣ ΤΟ 8ΜΗΝΟ ΙΑΝΟΥΑΡΊΟΥ – ΑΥΓΟΎΣΤΟΥ Τ.Έ. ...................... 2
3. ΕΞΩΤΕΡΙΚΌ ΧΡΈΟΣ. .......................................................................................................................................... 2
4. ΈΛΛΕΙΜΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΎ ΙΣΟΖΥΓΊΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΏΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ, ΎΨΟΥΣ 968,2 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΏ ΤΟ Α’ ΕΞΆΜΗΝΟ 2020 ΣΤΗ
ΡΟΥΜΑΝΊΑ. .......................................................................................................................................................... 3
5. ΠΆΝΩ ΑΠΌ 1 ΕΚΑΤ. ΕΚΤΆΡΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΏΝ ΣΙΤΗΡΏΝ ΘΑ ΕΠΗΡΕΑΣΤΟΎΝ ΑΠΌ ΤΗ ΦΕΤΙΝΉ ΞΗΡΑΣΊΑ .......................... 3

Γ. ΕΝΕΡΓΕΙΑ ....................................................................................................3
1. ΥΠΟΓΡΑΦΉ ΣΥΜΦΩΝΙΏΝ ΡΟΥΜΑΝΊΑΣ-ΗΠΑ ΣΕ ΤΟΜΕΊΣ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΏΝ. .............................................. 3
2. ΥΠΟΓΡΑΦΉ ΜΝΗΜΟΝΊΩΝ ΚΑΤΑΝΌΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΉ ΔΎΟ ΠΥΡΗΝΙΚΏΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΉΡΩΝ ΣΤΗΝ CERNAVODA. 3
3. Η TRANSGAZ ΟΛΟΚΛΉΡΩΣΕ ΤΟ ΈΡΓΟ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΎ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΎ ΣΥΜΠΊΕΣΗΣ ΤΗΣ SILISTEA. ........................ 3
4. Η ΡΟΥΜΑΝΊΑ ΕΊΝΑΙ Η ΔΕΎΤΕΡΗ ΧΏΡΑ ΜΕ ΦΤΗΝΌΤΕΡΟ ΚΑΎΣΙΜΟ ΠΕΤΡΕΛΑΊΟΥ ΚΑΙ DIESEL ΣΤΗΝ ΕΕ. ....................... 4

Δ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ .............................................................4
1. ΟΙ ΡΟΥΜΑΝΙΚΈΣ ΤΡΆΠΕΖΕΣ ΧΟΡΉΓΗΣΑΝ ΒΟΉΘΕΙΑ ΎΨΟΥΣ 2,85 ΔΙΣ. ΕΥΡΏ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΉΡΙΞΗ ΜΜΕ ΠΟΥ ΕΠΛΉΓΗΣΑΝ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΚΉ ΚΡΊΣΗ. ........................................................................................................................................ 4
2. Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΌΤΗΣΗ ΎΨΟΥΣ 250 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΏ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΤΡΆΠΕΖΑ ΑΝΑΣΥΓΚΡΌΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ
ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΌ ΝΟΣΟΚΟΜΕΊΟ ΙΑΣΊΟΥ. ............................................................................................................... 4
3. ΈΓΚΡΙΣΗ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΤΟΥ PROJECT ΥΠΟΔΟΜΏΝ VARIANTA DE OCOLIRE BACAU. ................... 4
4. ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΕΣ ΑΠΌ 300.000 ΡΟΥΜΑΝΙΚΈΣ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΊΖΟΥΝ ΤΟΝ ΚΊΝΔΥΝΟ ΧΡΕΩΚΟΠΊΑΣ ΤΟ
ΕΡΧΌΜΕΝΟ ΈΤΟΣ.................................................................................................................................................. 4
5. ΣΕ 5 ΕΚΑΤ. Τ.Μ. ΥΠΟΛΟΓΊΖΟΝΤΑΙ ΩΣ ΤΟ ΤΈΛΟΣ ΤΟΥ ΈΤΟΥΣ ΟΙ ΧΏΡΟΙ ΠΟΥ ΔΙΑΤΊΘΕΝΤΑΙ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΎΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΤΙΚΟΎΣ ΣΚΟΠΟΎΣ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΊΑ. ................................................................................................... 4

E. ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ - ΗΜΕΡΙΔΕΣ ...........................................5
1. 7O ΣΥΝΈΔΡΙΟ FOREIGN INVESTORS SUMMIT (ΒΟΥΚΟΥΡΈΣΤΙ, 21-22/10/2020). ................................................... 5
2. ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ ΤΗΣ ΈΚΘΕΣΗΣ ΒUSINESS INTEGRITY COUNTRY AGENDA ROMANIA 2020 ΑΠΌ ΤΗ ΜΚΟ TRANSPARENCY
INTERNATIONAL (ΒΟΥΚΟΥΡΈΣΤΙ, 7.10.2020). ......................................................................................................... 5

Website: www.agora.mfa.gr , Tel +4 021 210 07 48 Fax +4 021 211 98 93

Α.
ΕΛΛΗΝΟ-ΡΟΥΜΑΝΙΚΕΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ-

1. Ελληνικές επενδύσεις στη Ρουμανία
Στο Εθνικό Εμπορικό Μητρώο της Ρουμανίας
είναι εγγεγραμμένες 7.785 εταιρείες ελληνικών
συμφερόντων (υπολογίζεται ότι ενεργές είναι
περίπου 1.200) με το συνολικό επενδυμένο
κεφάλαιο να ανέρχεται σε 1,75 δισ. Ευρώ. Το
ελληνικό μερίδιο στις συνολικές άμεσες ξένες
επενδύσεις που ανήλθαν σε 49,098 δισ. ευρώ στις
30.9.2020,
διαμορφώθηκε
στο
3,84%
κατατάσσοντας την χώρα μας στην 8η θέση μεταξύ
των
χωρών
προέλευσης
ξένων
άμεσων
επενδύσεων, μετά την Ολλανδία, Αυστρία,
Γερμανία,
Κύπρο,
Ιταλία,
Γαλλία
και
Λουξεμβούργο.
2. Διμερές εμπόριο κατά την περίοδο
Ιανουαρίου – Ιουλίου 2020.
Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία του
ρουμανικού Ινστιτούτου Στατιστικής, ο όγκος
διμερούς εμπορίου Ελλάδας – Ρουμανίας το
επτάμηνο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2020 ανήλθε σε
1,035 δισ.ευρώ. Οι ρουμανικές εξαγωγές προς την
Ελλάδα άγγιξαν τα 416,6 εκατ.ευρώ, ενώ οι
ελληνικές εξαγωγές προς τη Ρουμανία ανήλθαν σε
618,7 εκατ. ευρώ, διαμορφώνοντας το εμπορικό
ισοζύγιο σε πλεονασματικό υπέρ της χώρας μας
(202,1 εκατ.ευρώ).
3. Επένδυση του ελληνικού ομίλου DP
Pumps.
Στη σημαντική επενδυτική κίνηση της
βιομηχανίας κατασκευής αντλιών Aversa -DP
Pumps, αναφέρεται ο ρουμανικός τύπος των
τελευταίων ημερών. Πρόκειται για επένδυση σε
εγκαταστάσεις παραγωγής αντλιών στο Giurgiu,
ύψους 9 εκατ. ευρώ.
Σημειώνεται ότι ο Όμιλος SP Pumps έχει από το
2018 αγοράσει τα άυλα περιουσιακά στοιχεία της
ρουμανικής Aversa. Στους στόχους της εταιρίας για
τη συγκεκριμένη επένδυση είναι, πέραν της
παραγωγής αντλιών δυναμικότητας 50.000
κ.μ/ώρα, και η λειτουργία σταθμού υδραυλικών
δοκιμών για αντλίες με ισχύ ως 3 MW.

1. Ετήσιος Πληθωρισμός, Στοιχεία Eurostat
Πτώση κατέγραψε ο πληθωρισμός το
Σεπτέμβριο στη Ρουμανία, αγγίζοντας το 2,5%,
έναντι 2,7% τον Αύγουστο. Οι τιμές των τροφίμων
παρουσίασαν πτώση κατά 0,55% και των μή
εδώδιμων αγαθών κατά 0,62%. Σημειώνεται ότι ο
μέσος όρος στην ΕΕ ήταν -0,3% κατά το μήνα
Σεπτέμβριο. Πρόσφατα, η Κεντρική Τράπεζα της
Ρουμανίας αναθεώρησε προς τα κάτω τις
προβλέψεις της για τον πληθωρισμό ως το τέλος το
έτους σε 2,7% (έναντι 2,8% που ήταν η
προηγούμενη πρόβλεψη).
2. Έλλειμμα στο ισοζύγιο πληρωμών της
Ρουμανίας το 8μηνο Ιανουαρίου –
Αυγούστου τ.έ.
Την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου, το
ισοζύγιο πληρωμών της Ρουμανίας κατέγραψε
έλλειμμα της τάξεως των 5.790 εκατ. Ευρώ (το
αντίστοιχο 8μηνο του 2019 ήταν 7.099 εκατ.ευρώ).
Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου διευρύνθηκε
κατά 6% το 8μηνο Ιανουαρίου - Αυγούστου 2020,
συγκριτικά με το αντίστοιχο 8μηνο του
προηγούμενου έτους, σύμφωνα με στοιχεία της
Στατιστικής Υπηρεσίας της Ρουμανίας. Σε
απόλυτους αριθμούς άγγιξε τα 8,9 δισ.ευρώ,
διευρυμένο κατά 851 εκατ. ευρώ σε σχέση με το ίδιο
διάστημα του προηγούμενου έτους. Το ισοζύγιο
υπηρεσιών κατέγραψε πλεόνασμα 426 εκατ. ευρώ,
ενώ το έλλειμμα του ισοζυγίου πρωτογενών
εισοδημάτων μειώθηκε κατά 1.193 εκατ.ευρώ. Το
Επιμελητήριο Ρουμανίας κάνει προβλέψεις για
εμπορικό έλλειμμα της τάξεως των 17-19 δισ.ευρώ
ως το τέλος του έτους.
3. Εξωτερικό χρέος.
Την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου, το
εξωτερικό χρέος της χώρας αυξήθηκε κατά 6.639
εκατ.ευρώ, σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής
Τράπεζας Ρουμανίας, αγγίζοντας τα 116 δισ. ευρώ.
Εξ αυτών, το μακροπρόθεσμο εξωτερικό χρέος
(71,5% του συνολικού εξωτερικού χρέους) στα
τέλη Αυγούστου υπολογίζεται σε 83.073
εκατ.ευρώ, αυξημένο κατά 11,8% σε σχέση με το
τέλος του 2019, ενώ το βραχυπρόθεσμο (71,5% του
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συνολικού) υπολογίζεται σε 33.049 εκατ.ευρώ,
μειωμένο κατά 6,8% σε σχέση με το τέλος του 2019.
4.
Έλλειμμα
εμπορικού
ισοζυγίου
αγροτικών προϊόντων, ύψους 968,2 εκατ.
ευρώ το α’ εξάμηνο 2020 στη Ρουμανία.
Έλλειμμα στο
εμπορικό
ισοζύγιο
αγροτικών προϊόντων κατεγράφη στη Ρουμανία το
α΄ εξάμηνο του τρέχοντος έτους. Σε απόλυτους
αριθμούς άγγιξε τα 968,2 εκατ. ευρώ, μειωμένο
κατά 11% σε σχέση με το έλλειμμα που
παρατηρήθηκε το αντίστοιχο διάστημα του
προηγούμενου έτους, σύμφωνα με στατιστικά
στοιχεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.
Έλλειμμα παρατηρήθηκε στο ενδοκοινοτικό
εμπόριο αγροτικών προϊόντων, που άγγιξε τα 1,74
δισ.ευρώ, ενώ αντιθέτως, με τρίτες χώρες το
ισοζύγιο ήταν θετικό για τη Ρουμανία,
καταγράφοντας πλεόνασμα 781,4 εκατ.ευρώ.

5. Πάνω από 1 εκατ. εκτάρια καλλιεργειών
σιτηρών θα επηρεαστούν από τη φετινή
ξηρασία.
Σύμφωνα με δηλώσεις του Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Adrian Oros, πάνω από ένα
εκατ. εκτάρια σιτηρών επλήγησαν από τη σφοδρή
φετινή ξηρασία.
Στο πλαίσιο αντιμετώπισης των δυσμενών
οικονομικών συνεπειών για τους αγρότες, η
κυβέρνηση παρέσχε οικονομικό βοήθημα ύψους
850 εκατ. Ron (περί τα 208 εκατ.ευρώ). Ο Υπουργός
σημείωσε, περαιτέρω, πως η ρουμανική αγροτική
οικονομία θα πρέπει να παύσει να είναι εξαρτημένη
από τις καιρικές συνθήκες και, ως εκ τούτου, είναι
σημαντικό να πραγματοποιήσει επενδύσεις στον
τομέα της διαχείρισης υδάτων. Σε ερώτηση αν η
ξηρασία θα επηρεάσει τις τιμές των τροφίμων, ο κ.
Oros απάντησε αρνητικά.

Γ. ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. Υπογραφή Συμφωνιών Ρουμανίας-ΗΠΑ
σε τομείς ενέργειας και υποδομών.
Κατά
Ρ/Υπουργού

την πρόσφατη επίσκεψη
Οικονομικών,
Ενέργειας

του
και

Επιχειρηματικότητας, κ. Popescu, στις ΗΠΑ
(9.10.20) υπεγράφησαν σημαντικές συμφωνίες
στους τομείς ενέργειας και υποδομών: α) Συμφωνία
συνεργασίας για το πυρηνικό εργοστάσιο
Cernavoda και το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας
για πολιτικούς σκοπούς, β) Συμφωνία για την
κατασκευή του οδικού δικτύου Via Carpatica και
της σιδηροδρομικής γραμμής Rail2Sea
γ)
Συμφωνία με την τράπεζα ΕΧΙΜ για αξιοποίηση
χρηματοδοτικών εργαλείων της τελευταίας ύψους
ως και 7 δισ.δολ για έργα ενέργειας και υποδομών.
2. Υπογραφή Μνημονίων Κατανόησης για
την
κατασκευή
δύο
πυρηνικών
αντιδραστήρων στην Cernavoda.
Μετά τις ΗΠΑ και την υπογραφή στις 14.10.20,
Μνημονίου Κατανόησης για συνεργασία στον
τομέα της πυρηνικής ενέργειας για πολιτικές (μη
στρατιωτικές) εφαρμογές μεταξύ του Ρουμανικού
Φόρουμ Ατομικής Ενέργειας (ROMATOM) και του
Αμερικανικού Ινστιτούτο Ατομικής Ενέργειας
(ΝΕΙ), στις 28.10, η ρουμανική Nuclearelectrica
υπέγραψε με την γαλλική κρατική εταιρία εξόρυξης
ουρανίου Orano Διακήρυξη Προθέσεων για
συνεργασία στο σχεδιασμό και την κατασκευή των
πυρηνικών αντιδραστήρων 3 και 4 στην Cernavoda
και τον εκσυγχρονισμό του αντιδραστήρα 1, στο
πλαίσιο της Στρατηγικής Συνεργασίας Ρουμανίας Γαλλίας.
Το συντονισμό του εν λόγω project, συνολικού
προϋπολογισμού 8 δισ.ευρώ, θα έχει η αμερικανική
πολυεθνική AECOM και την εκτέλεση θα αναλάβει
κοινοπραξία εταιριών από τη Ρουμανία, τις ΗΠA, τη
Γαλλία και τον Καναδά.
3. Η Transgaz ολοκλήρωσε το έργο
εκσυγχρονισμού του σταθμού συμπίεσης
της Silistea.
Σύμφωνα με Δελτίο Τύπου της Transgaz, η
ρουμανική
εταιρία
ολοκλήρωσε
το
έργο εκσυγχρονισμού του σταθμού συμπίεσης της
Silistea, συνολικού κόστους 74 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα ης
κυβέρνησης κ. Antonel Tanase, ο οποίος συνέδεσε
το έργο με την αξιοποίηση κοιτασμάτων φυσικού
αερίου στη Μαύρη Θάλασσα "Τα στρατηγικά
σχέδια διασύνδεσης αποτελούν προτεραιότητα για
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τη Ρουμανία. Η διασύνδεση του Εθνικού Αγωγού
Μεταφορών με τον διεθνή αγωγό μεταφοράς
φυσικού αερίου Τ1 και αντίστροφης ροής Isaceea
είναι απαραίτητη για την αξιοποίηση του φυσικού
αερίου που βρέθηκε στην περιοχή της Μαύρης
Θάλασσας.
4. Η Ρουμανία είναι η δεύτερη χώρα με
φτηνότερο καύσιμο πετρελαίου και diesel
στην ΕΕ.
Μετά τη Βουλγαρία, η Ρουμανία είναι η
χώρα με το φτηνότερο καύσιμο στην ΕΕ, σύμφωνα
με το ενημερωτικό Oil Bulletin της ΕΕ, όπως
αναπαράγεται
σε
ρουμανικά
μέσα
ενημέρωσης. Συγκεκριμένα, το καύσιμο πετρελαίου
κοστίζει στη Ρουμανία 0,934 ευρώ το λίτρο κατά μ.ο,
ενώ ο ευρωπαϊκός μ.ο είναι 1,265 ευρώ/λίτρο (στη
Βουλγαρία 0,897 ευρώ/λίτρο). Αντιστοίχως το
καύσιμο ντήζελ κοστίζει 0.906/λίτρο, ενώ ο
ευρωπαϊκός μ.ο είναι 1,105 ευρώ/λίτρο (στη
Βουλγαρία είναι 0,866 ευρώ/λίτρο).

Δ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
1. Οι ρουμανικές τράπεζες χορήγησαν
βοήθεια ύψους 2,85 δισ. ευρώ για τη
στήριξη ΜΜΕ που επλήγησαν από την
πανδημική κρίση.
Οι ρουμανικές τράπεζες χορήγησαν περί τα
20.000 δάνεια σε επιχειρήσεις εγκατεστημένες στη
Ρουμανία που υπέστησαν πλήγμα λόγω της
πανδημικής
έξαρσης,
στο
πλαίσιο
του
προγράμματος ΙΜΜ Romania. Το ύψος των
χορηγηθέντων δανείων, σύμφωνα με τον κ. Stefan
Nancu, επικεφαλής του Εθνικού Ταμείου
Εγγυοδοσίας (FNGCIMM), ανέρχεται σε 14 δισ.RON
(2,85 δισ.ευρώ). Ο συνολικός προϋπολογισμός του
εν λόγω προγράμματος ανέρχεται σε 15 δισ.ευρώ ,
με το ρουμανικό δημόσιο να εγγυάται το 90%
αυτών. Πρόσφατα, το ρουμανικό κοινοβούλιο
ανέβασε τον σχετικό προϋπολογισμό σε 30
δισ.ευρώ και αναμένεται να υποβληθεί σε έγκριση
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το επιπλέον
ποσό.
2. Η Χρηματοδότηση ύψους 250 εκατ. ευρώ
από
την
Ευρωπαϊκή
Τράπεζα

Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης για το
Περιφερειακό Νοσοκομείο Ιασίου.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργού
Οικονομίας κ. Florin Citu, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων θα παράσχει στη ρουμανική
κυβέρνηση χρηματοδότηση ύψους 250 εκατ. ευρώ
για
την
κατασκευή
του
Περιφερειακού
Νοσοκομείου Ιασίου. Η συνολική αξία της
επένδυσης ανέρχεται σε 500 εκατ. Ευρώ, με τα
υπόλοιπα 250 εκατ. ευρώ να προέρχονται από τον
κρατικό προϋπολογισμό.

3. Έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
του project υποδομών Varianta de ocolire
Bacau.
Σημαντική είδηση στα ρουμανικά μέσα
ενημέρωσης αποτέλεσε η έγκριση από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή του σχεδίου κατασκευής
παρακαμπτηρίας οδού 30,8 χμ στο Bacau (“Varianta
de ocolire Bacau”), η οποία εντάσσεται στον
ευρύτερο αυτοκινητόδρομο Autostrada Moldavei
που θα οδηγεί στη Μολδαβία. Το έργο υπολογίζεται
σε 968,781 εκατ.lei (περί τα 206 εκατ.ευρώ), εκ των
οποίων το 85% θα χρηματοδοτηθεί από
κοινοτικούς πόρους.

4. Περισσότερες από 300.000 ρουμανικές
επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο
χρεωκοπίας το ερχόμενο έτος.
Σύμφωνα με ανάλυση της REI Finance,
300.000 επιχειρήσεις στη Ρουμανία έχουν πληγεί
τόσο σοβαρά από την οικονομική κρίση που
προκάλεσε η πανδημία, ώστε τους επόμενους μήνες
να αντιμετωπίζουν ζήτημα επιβίωσης. Αν
επαληθευτεί αυτό το σενάριο, 500.000 εργαζόμενοι
θα χάσουν οριστικά τις δουλειές τους.
5. Σε 5 εκατ. τ.μ. υπολογίζονται ως το τέλος
του έτους οι χώροι που διατίθενται για
βιομηχανικούς και διαμετακομιστικούς
σκοπούς στη Ρουμανία.

οι

Σύμφωνα με μελέτη της Colliers International,
σύγχρονοι
χώροι
αποθήκευσης
για
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βιομηχανικούς σκοπούς θα φτάσουν ως και 5
εκατ.τ.μ στη Ρουμανία ως το τέλος του έτους. Το α’
εξάμηνο του 2020 ήταν 4,72 εκατ. τ.μ, αυξημένα
κατά 5% σε σχέση με το ίδιο χρονικό διάστημα του
2019, αντιστοιχώντας στο 9% περίπου των
αποθηκευτικών χώρων των 17 μεγαλύτερων
κεντρικών και ανατολικών αγορών της Ευρώπης.
Υπολογίζεται ότι την τελευταία πενταετία έχουν
τριπλασιαστεί στη Ρουμανία οι εκτάσεις που
χρησιμοποιούνται
για
βιομηχανικούς
και
αποθηκευτικούς σκοπούς, με το ήμισυ περίπου
αυτών να βρίσκεται στην περιοχή Βουκουρεστίου –
Ilfov. Μόλις το α’ εξάμηνο υπεγράφησαν 81
καινούργιες συμβάσεις leasing τέτοιων χώρων που
ανήλθαν σε 250.000 τ.μ.

E. ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ - ΗΜΕΡΙΔΕΣ
1. 7o Συνέδριο Foreign Investors Summit
(Βουκουρέστι, 21-22/10/2020).
Πραγματοποιήθηκε κατά το διήμερο 2122/10/2020 διήμερο το 7ο Συνέδριο Foreign
Investors Summit στο Βουκουρέστι, με θέμα
«Άμεσες Ξένες Επενδύσεις στη Ρουμανία κατά την
περίοδο της πανδημικής κρίσης και προοπτικές
επενδύσεων σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα». Το
Συνέδριο, το οποίο έλαβε χώρα διαδικτυακά, λόγω
αυξημένου αριθμού κρουσμάτων στη ρουμανική
πρωτεύουσα, διοργανώθηκε με πρωτοβουλία του
οικονομικού περιοδικού Business Review.
Εισαγωγικές ομιλίες πραγματοποίησαν ο
επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της ΕΕ στη
Ρουμανία κ. Istvan Jakab, η διευθύντρια του
Γραφείου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων
στη Ρουμανία, κα Lara Tassan Zanin, η Πρόεδρος
του Διεθνούς Συμβουλίου Επενδυτών, κα Ramona
Jurubita και ο επικεφαλής του τμήματος Κεντρικής
και ΝΑ Ευρώπης του Διεθνούς Χρηματοδοτικού
Οργανισμού κ. Ary Raim. Όλοι οι ομιλητές
επεσήμαναν την ιδιαίτερα δυσμενή συγκυρία
διεθνώς, σημειώνοντας πως στη Ρουμανία οι ΑΞΕ
ήδη παρουσίαζαν στασιμότητα τη διετία 2018-19,
οπότε η κρίση επέτεινε την κατάσταση (σύμφωνα
με εκτιμήσεις του ΟΟΣΑ, η μείωση των ΑΞΕ στη
Ρουμανία το 2020 υπολογίζεται σε -30%). Οι τομείς

που θεωρούν ότι θα συνεχίζουν να παρουσιάζουν
ενδιαφέρον για επενδυτές είναι των υποδομών, της
υγείας, της αγροτικής παραγωγής και της πράσινης
οικονομίας. Αναφορικά με τις προσπάθειες
βελτίωσης του επενδυτικού περιβάλλοντος στη
χώρα, πρόοδος σημειώθηκε στον τομέα της
ψηφιοποίησης της δημόσιας διοίκησης, ενώ και το
επίπεδο
των
εξειδικευμένων
εργαζομένων
εμφανίζεται υψηλό, σε σχέση με μία τριετία πριν.
Αντιθέτως, πάσχει ακόμα η χώρα σε επίπεδο
υποδομών
και
καταπολέμησης
της
γραφειοκρατίας.
Ακολούθησαν τρεις κύκλοι συζητήσεων με
θεματικές
γύρω
από
τον
τομέα
της
Έρευνας/Τεχνολογίας και Πληροφορικής, της
Αυτοκινητοβιομηχανίας
και
των
Χρηματοοικονομικών, με ομιλητές στελέχη
μεγάλων επιχειρήσεων, δραστηριοποιούμενων στη
χώρα (Dacia, Bosch, Ericsson, Vodafone, Impetum,
Microsoft).
(Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. σχετική
ανάρτηση Γραφείου μας σε http://agora.mfa.gr/tagrafeia-oikonomikon-emporikonupotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/72513)

2. Παρουσίαση της Έκθεσης Βusiness Integrity
Country Agenda Romania 2020 από τη ΜΚΟ
Transparency International (Βουκουρέστι,
7.10.2020).
Πραγματοποιήθηκε στις 7.10.2020 στο
κτήριο της Deutsche Bank στο Βουκουρέστι, η
Έκθεση Βusiness Integrity Country Agenda
Romania 2020 της ΜΚΟ «Διεθνής Διαφάνεια»
(Transparency International). Πρόκειται για την
πρώτη Έκθεση Αξιολόγησης της Ρουμανίας από την
εν λόγω οργάνωση για την πρόοδο της χώρας στους
τομείς της καταπολέμησης της διαφθοράς στην
οικονομική ζωή της χώρας. Η Έκθεση βασίζεται στη
μελέτη της ρουμανικής νομοθεσίας που αφορά
στην καταπολέμηση των εγκλημάτων της
δωροδοκίας, του «ξεπλύματος χρήματος», της
διαπλοκής και του αθέμιτου ανταγωνισμού.
Εισαγωγικές
ομιλίες
στην
εκδήλωση
παρουσίασης, πραγματοποίησαν ο Πρόεδρος του
Ελεγκτικού Συνεδρίου κ. Mihai Busuioc, ο οποίος
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υπογράμμισε ότι, παρά τη σημαντική πρόοδο που
έχει πραγματοποιήσει η Ρουμανία στον τομέα της
καταπολέμησης της διαφθοράς, σημαντικά βήματα
μένουν ακόμα να γίνουν σε επίπεδο νομοθετικό, και
η επικεφαλής του Προγράμματος Συντονισμού της
Έρευνας της Transparency International για τη
Ρουμανία κα Irem Roentgen, η οποία τόνισε την
σημασία των πορισμάτων της έρευνας και της
υιοθέτησης των συστάσεων, στις οποίες καταλήγει.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα
ευρήματα της μελέτης, μπορείτε να δείτε την
ανάρτηση του Γραφείου μας στην ιστοσελίδα
agora.mfa.gr.

Disclaimer:
Σε περίπτωση αναδημοσίευσης, παρακαλείστε όπως
αναφέρετε την πηγή.
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