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2. Διεύρυνση εμπορικού ελλείμματος

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

Δημοσιονομικό
Έλλειμμα

4,1%
4,4%

2,9% του ΑΕΠ

Χρέος
Διοίκησης

Κεντρικής 330,14 δισ.
RON
(69,4
δισ. ευρώ)
35% τουAEΠ
Πληθωρισμός
3,5%
Ανεργία %
3,9 %
Ισοτιμία Ευρώ/ Ron
4,7576
4,7538

Περίοδος
αναφοράς
2018/2017
β’ τρίμηνο
2019//β’
τρίμηνο 2018
2018
2018

Σεπτ. 2019
Σεπτ. 2019
31.10.2019
Μέση τιμή Οκτ.
2019
(δημ. Δεκ. 2018

Μέσος Μεικτός Μηνιαίος 893
Μισθός (Ευρώ)
τομέας)
553
(ιδιωτ.τομέας)
Κατώτατος Μισθός
446 ευρώ
Ιαν. 2019
(Ευρώ)
Άμεσες
Ξένες 76 δισ. ευρώ
Έως Δεκ. 2018
Επενδύσεις (συνολικό
επενδεδυμένο κεφάλαιο
από το 1990)

ΑΞΕ – μεταβολή

2,6%

2018 / 2017

ΑΞΕ (εισροές)

1,48 δισ.ευρώ

Ιαν. - Μάιος
2019
2018
2018/2017

4,9 δισ. ευρώ
Βιομηχανική παραγωγή
+3,5%
(Πηγή: ΙnvestRomania, ΒΝR, INS)

Σύμφωνα με στοιχεία του Ινστιτούτου Στατιστικής της
Ρουμανίας, τους πρώτους οκτώ μήνες του τρέχοντος έτους,
το εμπορικό έλλειμμα της χώρας αυξήθηκε κατά 20,8% σε
ετήσια βάση, διαμορφούμενο, σε απόλυτους αριθμούς, σε
σε 10,85 δισ., ως απόρροια των αδύναμων εξαγωγών και
των αυξανόμενων εισαγωγών Ευρώ.
Παράγοντας που συνέβαλλε στη μείωση αυτή των
εξαγωγών αποτελεί και το γεγονός ότι η βιομηχανική
παραγωγή της Ρουμανίας μειώθηκε κατά 0,9% σε ετήσια
βάση τους πρώτους 7 μήνες του τρέχοντος έτους.
(Πηγή: Romania-Insider)
3. Ανεργία στο 3,9% τον Αύγουστο στη Ρουμανία
Τον Αύγουστο η ανεργία στη Ρουμανία ανήλθε σε
3,9%, που συνιστά ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά της
Ευρωζώνης.
Ο συνολικός αριθμός των ανέργων ανέρχεται σε
343,000, με την ανεργία να πλήττει περισσότερο τις
γυναίκες (ποσοστό 4,3%) έναντι των ανδρών (ποσοστό
3,3%) .
Η Ρουμανία, συγκριτικά με τις υπόλοιπες χώρες
της ΕΕ, έχει χαμηλά ποσοστά ανεργίας, στοιχείο το οποίο
οφείλεται, σε μεγάλο βαθμό, στα υψηλά επίπεδα
μεταναστευτικών ροών από τη Ρουμανία προς πιο
προηγμένες χώρες της Ευρώπης. Λόγω της
μετανάστευσης, ωστόσο, υπάρχει και έλλειψη
εξειδικευμένου προσωπικού, πράγμα το οποίο αποτελεί
σημαντικό μειονέκτημα στο πλαίσιο της αναπτυξιακής
προσπάθειας της χώρας.
(Πηγή: Ινστιτούτο Στατιστικής Ρουμανίας)

4. Αύξηση αγοραστικής δύναμης Ρουμάνου
καταναλωτή
Αύξηση της αγοραστικής δύναμης του Ρουμάνου
καταναλωτή κατά 14% παρατηρήθηκε το δεκάμηνο του
2019, συγκριτικά με το ίδιο διάστημα του προηγούμενου
έτους, καταγράφοντας τέσσερις φορές ταχύτερους
ρυθμούς από τη μέση αύξηση στην Ευρώπη, η οποία είναι
της τάξης του 3,5%. Στο Βουκουρέστι παρατηρείται η
μεγαλύτερη άνοδος, καθώς η μέση κατά κεφαλήν
αγοραστική δύναμη είναι 10.452 ευρώ. Στην άλλη άκρη της
κατάταξης βρίσκεται η επαρχία Vaslui στην Περιφέρεια
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Μολδαβίας, όπου η μέση αγοραστική δύναμη είναι 3,706
ευρώ.
(Πηγή: Ινστιτούτο Στατιστικής Ρουμανίας)
5. Πληθωρισμός στη Ρουμανία
Λόγω της βραδύτερης, σε σχέση με τους
προηγούμενους μήνες, αύξησης των τιμών των τροφίμων,
ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού της Ρουμανίας
υποχώρησε σε 3,5% το Σεπτέμβριο από 3,9% τον
Αύγουστο.
Οι τιμές των μη εδώδιμων αγαθών
υποχώρησαν μεν, όμως η αύξηση που σημείωσαν σε
ετήσια βάση ήταν μικρότερη σε ετήσια βάση το Σεπτέμβριο
(2,8%) από ότι τον Αύγουστο (3,0%). Τέλος, αύξηση της
τάξεως του 4,2% κατά μ. ο. παρουσίασαν οι τιμές των
υπηρεσιών.
To ποσοστό του πληθωρισμού θεωρείται ακόμα
υψηλό, λαμβανομένου μάλιστα υπ’ όψιν ότι ο μέσος όρος
της ΕΕ και της ευρωζώνης διαμορφώθηκε στο 0,8% κατά
τον υπό εξέταση μήνα. Προσφάτως, η Κεντρική Τράπεζα
της Ρουμανίας (BNR) αναθεώρησε επί τα χείρω τις
εκτιμήσεις για τον πληθωρισμό, υπολογίζοντας ότι θα
ανέλθει σε 4,2 % ως το τέλος του 2019 (από 3,5% που
ήταν η προηγούμενη εκτίμηση).

γραμμής Brasov – Simeria, το οποίο εντάσσεται στον
Πανευρωπαϊκό Διάδρομο Μεταφορών Ρήνου – Δούναβη.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου
ανέρχεται σε 627 εκατ. ευρώ και η ολοκλήρωσή του
προβλέπεται εντός 48 μηνών.
Σημειώνεται ότι ο ΑΚΤΩΡ έχει αναλάβει επιπλέον
δύο ακόμα σιδηροδρομικά έργα (τμήματα Micasasa Coslariu» και «Gurasada - Ilteu 2C») και δύο οδικά
(αυτοκινητόδρομοι Baia Mare - Sighetu Marmatiei» και
«Sebes - Turda»), ενώ τον Απρίλιο υπέγραψε σύμβαση
για την κατασκευή τμήματος (Lot 3) της Περιφερειακής
Βουκουρεστίου.
(Πηγή: www.seenews.com)
2. 10,4 εκατ. τουρίστες στη Ρουμανία κατά το
9μηνο Ιαν- Σεπτ. 2019
Ο αριθμός των τουριστών που επισκέφθηκαν τη
Ρουμανία κατά το 9μηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2019
ανήλθαν σε 10,4 εκατ., εκ των οποίων μόνο το 20% είναι
ξένοι, σύμφωνα με στοιχεία του Ινστιτούτου Στατιστικής
της Ρουμανίας. Εξ αυτών πάλι, 75% προέρχονται από
ευρωπαϊκές χώρες, κυρίως από Γερμανία, Ιταλία, Γαλλία,
Ουγγαρία και ΗΒ.
Ο μέσος όρος παραμονής στη Ρουμανία κατά το υπό
εξέταση διάστημα ήταν 2,5 ημέρες. Οι πιο δημοφιλείς
περιοχές είναι το Βουκουρέστι, η Κωνστάντζα, το
Μπρασόβ και η Κλουζ.

(Πηγή: Ινστιτούτο Στατιστικής Ρουμανίας)

B. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
1. Η ελληνική εταιρία ΑΚΤΩΡ ανάδοχος για
σιδηροδρομικό έργο στη Ρουμανία
H ελληνική εταιρία ΑΚΤΩΡ αναδείχθηκε
ανάδοχος, ως επικεφαλής κοινοπραξίας στην οποία
συμμετέχουν η γαλλική Alstom και η ρουμανική Arcada,
για το έργο αποκατάστασης και αναβάθμισης του
τμήματος Apata – Cata (28,2 χμ) της σιδηροδρομικής

Ο τομέας του τουρισμού στη Ρουμανία δεν είναι
ιδιαίτερα ανεπτυγμένος εξ αιτίας των μη προηγμένων
υποδομών του, αν και έχει περιθώρια προβολής και
ανάπτυξης. Σύμφωνα μάλιστα με μελέτη του Global
Mastercard Index of Urban Destinations 2019, το
Βουκουρέστι θεωρείται ο ευρωπαϊκός προορισμός με τις
μεγαλύτερες προοπτικές τουριστικής ανάπτυξης.
((Πηγή:
Ινστιτούτο
Στατιστικής
Ρουμανίας,
romaniajournal.ro)
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3. Μείωση παραγωγής ενέργειας στη Ρουμανία
Σύμφωνα με μελέτη της Ομοσπονδίας Εργοδοτών
Εταιριών Παραγωγής Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
(FPPG), η Ρουμανία είναι η πρώτη χώρα παραγωγός
φυσικού αερίου στην Ανατολική Ευρώπη.
Σύμφωνα με την Ομοσπονδία, το φυσικό αέριο
αντιπροσωπεύει το σημαντικότερο καύσιμο της
ρουμανικής οικονομίας, με ποσοστό 31% της κύριας
ενέργειας. Η FPPG δηλώνει ότι με την τόνωση των
επενδύσεων στις βασικές υποδομές και με την ταυτόχρονη
υποστήριξη της χρήσης φυσικού αερίου στην παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας, ο εν λόγω κλάδος μπορεί να
συντελέσει σημαντικά στην αύξηση του ΑΕΠ της χώρας.
(Πηγή:business-review.eu)

4. Ημερίδα με θέμα: Demystifying GDPR &
Transfer Pricing (Βουκουρέστι, 23.10.2019)
Πραγματοποιήθηκε στις 23.10.2019 σε ειδικά
διαμορφωμένη αίθουσα του ξενοδοχείου Hilton στο
Βουκουρέστι ημερίδα για τον Κανονισμό για την
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) - 679/2016
(GDPR) και το νομοθετικό πλαίσιο για τη μεταβιβαστική
τιμολόγηση ενδοομιλικών συναλλαγών, που διοργάνωσε
το Διμερές Ελληνο - Ρουμανικό Εμπορικό Επιμελητήριο,
υπό την αιγίδα της ελληνικής Πρεσβείας στο Βουκουρέστι.
Στην εκδήλωση προσκεκλημένοι ομιλητές ήταν
εκπρόσωποι ελληνικών και κυπριακών δικηγορικών και
χρηματοοικονομικών εταιριών, ενώ τις παρουσιάσεις
παρακολούθησαν αρκετοί Έλληνες και Ρουμάνοι
επιχειρηματίες, δραστηριοποιούμενοι στη Ρουμανία.

Χριστόδουλος Σεφέρης και ο υπογράφων. Ο κ. Σεφέρης
αναφέρθηκε στην πρακτική χρησιμότητα που έχει για τις
επιχειρήσεις η διοργάνωση ημερίδων για παρουσίαση
και αποσαφήνιση νομοθετικών ρυθμίσεων που αφορούν
σε πολύπλοκες διαδικασίες, αφ’ ενός, καταγραφής
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και, αφ’ετέρου,
τιμολόγησης από πολυεθνικές εταιρίες, του δανεισμού
χρημάτων, της χρήσης πάγιου ενεργητικού και
παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών από ένα μέλος
του πολυεθνικού οργανισμού σε άλλο μέλος της ίδιας
οργάνωσης. Ο υπογράφων έκανε μια γενική παρουσίαση
των ισχυουσών νομοθετικών ρυθμίσεων, εκθέτοντας τα
ζητήματα που οι εξειδικευμένοι ομιλητές θα ανέλυαν
διεξοδικά.
Περισσότερες πληροφορίες για τα διαμειφθέντα
στην
ημερίδα:
http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeiaoikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-anaxora/infofile/68052

5. Διεθνής Έκθεση Γεωργίας, Ανθοκομίας,
Τροφίμων και Ποτών ΙΝDAGRA (Βουκουρέστι 30.103.11.2019) - Συμμετοχή του «Enterprise Greece» και
άλλων ελληνικών επιχειρήσεων
Πραγματοποιήθηκε από 30 Οκτωβρίου ως 3
Νοεμβρίου τ.έ στο Βουκουρέστι η Διεθνής Έκθεση
Γεωργίας και Ανθοκομίας INDAGRA, η μεγαλύτερη
αγροτική έκθεση στη Ρουμανία και στην ευρύτερη περιοχή
της ΝΑ Ευρώπης. Παράλληλα, έλαβε χώρα το ίδιο χρονικό
διάστημα η Διεθνής Έκθεση Τροφίμων, Οίνων-Ποτών και
Εξοπλισμού Τροφίμων «ΙNDAGRA FOOD, EXPO DRINK &
WINE».
Στις εν λόγω εκθέσεις συμμετέχουν άνω των 540
εκθετών από 25 χώρες, στις νέες εγκαταστάσεις της
ROMEXPO.

Την εκδήλωση προλόγισαν ο Πρόεδρος του
Διμερούς Ελληνο – ρουμανικού Επιμελητηρίου κ.
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Την έκθεση εγκαινίασαν ο Πρόεδρος της
Ρουμανίας κ. Klaus Johannis και ο Πρόεδρος του
Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ρουμανίας, κ.
Mihai Daraban.
Από ελληνικής πλευράς, επιτυχή παρουσία είχε η
αποστολή του Εnterprise Greece με δεκαπέντε εταιρείες σε
ισάριθμα περίπτερα. Επιπλέον, συμμετείχαν τρεις
ελληνικές εταιρίες εκτός αποστολής Enterprise Greece. Οι
εκπρόσωποι
των
συμμετεχουσών
επιχειρήσεων
εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την παρουσία τους
στην Έκθεση, την αρτιότητα της διοργάνωσης και την
ποιότητα των μέχρι στιγμής επαφών τους.
Από πλευράς μας, συνδράμαμε τη διοργάνωση με
την αποστολή σχετικής ενημέρωσης στη λίστα επαφών
μας με Ρουμάνους εισαγωγείς και Επιμελητήρια της
Ρουμανίας, προκειμένου να τους κινητοποιήσουμε να
επισκεφθούν τα ελληνικά περίπτερα.

Γ. ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ– ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΚΑΤΑ
ΤΟ 2018. ΑΥΞΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΚΑΤΑ
11,09%
1. Διμερές εμπόριο
Βάσει των τελευταίων στοιχείων του ρουμανικού
Ινστιτούτου Στατιστικής κατά το διάστημα Ιανουαρίου Ιουνίου 2019, ο συνολικός όγκος του διμερούς εμπορίου
Ελλάδος-Ρουμανίας διαμορφώθηκε σε 948,9 εκατ. ευρώ,
καταγράφοντας μείωση κατά 2,06% σε σχέση με το
αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους. Οι
ρουμανικές εξαγωγές προς την χώρα μας ανήλθαν σε
453,7 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 9,85%. Οι εισαγωγές
ελληνικών προϊόντων στην Ρουμανία σημείωσαν κατά το
α΄ εξάμηνο του έτους αύξηση κατά 6,36% και ανήλθαν σε
495,2 εκατ. ευρώ, έναντι 465,6 εκατ. ευρώ το 2018.
Συνοπτικά, η πορεία του διμερούς εμπορίου Ελλάδος Ρουμανίας τα τελευταία τρία χρόνια παρουσίασε την
ακόλουθη εικόνα:
Πίνακας Ι : Εξέλιξη διμερούς εμπορίου Ελλάδος Ρουμανίας
Ά εξάμηνα 2017 - 2019
Α'
Α'
Α'
Μεταβολ
εξάμην εξάμην εξάμην
ή
ο
ο
ο

2017
εκατ.
ευρώ

2018
εκατ.
ευρώ

2019
εκατ.
ευρώ

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ
ΑΠΟ
420,5
465,6
495,2
ΕΛΛΑΔΑ
ΕΞΑΓΩΓΕΣ
ΠΡΟΣ
416,6
503,3
453,7
ΕΛΛΑΔΑ
ΟΓΚΟΣ
837,1
968,9
948,9
ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ
3,9
-37,7
41,5
ΙΣΟΖΥΓΙΟ
Πηγή: INS / επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ

2019 /
2018
6,36%
-9,85%
-2,06%

2. : Ανάλυση εισαγωγών ελληνικών προϊόντων
στην Ρουμανία ανά κεφάλαιο Σ.Ο. κατά το α' εξάμηνο
του 2018 και 2019 αντιστοίχως
Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνονται τα
κυριότερα ελληνικά προϊόντα που εισήχθησαν στη
Ρουμανία το πρώτο εξάμηνο 2018 και 2019.
Πίνακας ΙΙ: εισαγωγές ελληνικών προϊόντων στη
Ρουμανία
Αξία
Αξία
εισαγωγ εισαγω
ών
γών
ελληνικ ελληνι
ών
κών
Μεταβολή
Κεφάλαιο
προϊόντ προϊόν
2019 /
Θέση συνδυασμένης
ων
των
2018
ονοματολογίας
Α'
Α'
εξάμηνο εξάμην
2019
ο 2018
(εκατ.
(εκατ.
ευρώ)
ευρώ)
72. Χυτοσίδηρος,
1
σίδηρος
&
64,2
49,3
30,22%
χάλυβας
2
3
4
5

08. Φρούτα
39. Πλαστικά &
πλαστικά
προϊόντα
74. Χαλκός και
προϊόντα χαλκού
95. Παιχνίδια

57,6

56,3

2,31%

51,7

47,9

7,93%

37,7

34,2

10,23%

33,4

26,4

26,52%
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07. Λαχανικά

21,4

16,3

31,29%

7

31. Λιπάσματα

20,7

13,3

55,64%

18,5

20,0

-7,50%

15,9

16,8

-5,36%

13,1

14,1

-7,09%

8
9

10

76. Αργίλιο &
προϊόντα
84.
Λέβητες,
μηχανές
&
συσκευές
20.
Παρασκευάσματα
λαχανικών,
καρπών
&
φρούτων

Όσον αφορά τις ρουμανικές εξαγωγές προς την
Ελλάδα κατά το α' εξάμηνο του 2019, παρατηρούμε ότι το
μεγαλύτερο μερίδιο (23,1%), καταλαμβάνουν τα προϊόντα
του κεφαλαίου 27 "Ορυκτά καύσιμα και ασφαλτώδεις
ύλες", των οποίων η αξία ανήλθε σε 104,9 εκατ. ευρώ,
καταγράφοντας ωστόσο μείωση σε σχέση με το αντίστοιχο
διάστημα του 2018 (113,4 εκατ. ευρώ). Ακολουθούν τα
προϊόντα του κεφαλαίου 72 "Χυτοσίδηρος, σίδηρος &
χάλυβας" των οποίων οι εξαγωγές προς την Ελλάδα
ανήλθαν σε 48,7 εκατ. ευρώ, καθώς και των προϊόντων του
κεφαλαίου 85 "Μηχανές & συσκευές. Ηλεκτρολογικό
υλικό" αξίας 31,2 εκατ. ευρώ. Τέλος, οι εξαγωγές σιτηρών
μειώθηκαν σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ανερχόμενες
σε 14,1 εκατ. ευρώ, έναντι 16, 1 εκατ. ευρώ το α' εξάμηνο
του 2018.
Συμπερασματικά, αξίζει να σημειώσουμε το
γεγονός ότι οι ελληνικές εξαγωγές προς την Ρουμανία,
βάσει των στοιχείων του Ινστιτούτου Στατιστικής της
Ρουμανίας, είναι ισορροπημένες, σταθερά ανοδικές και
περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα προϊόντων σε αντίθεση
με τις ρουμανικές εξαγωγές που επικεντρώνονται σε
συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων (πετρελαιοειδή,
δημητριακά, προϊόντα σιδήρου και ηλεκτροτεχνικό υλικό).

Οκτώβριο, στελέχη του Γραφείου συμμετείχαν στο
συνέδριο του περιοδικού Business Review στη Ρουμανία (
Foreign Investors’ Summit, 6th Ed., Βουκουρέστι, 2930.10.2019), το οποίο επικεντρώθηκε στους τομείς του real
estate, των μεταφορών, της ενέργειας, της πληροφορικής
και της υψηλής τεχνολογίας ως τομέων με προοπτικές για
την προσέλκυση επενδύσεων στη χώρα.
Τέλος, στις 23 Οκτωβρίου τ.έ έλαβε χώρα στο
Βουκουρέστι εκδήλωση που διοργάνωσε το Διμερές
Ελληνο –ρουμανικό Επιμελητήριο υπό την αιγίδα της
πρεσβείας για θέματα προστασίας δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα και τη μεταβιβαστική τιμολόγηση
ενδοομιλικών συναλλαγών.

Ε. ΤΡΕΧΟΝΤΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ
1. Η Περιφέρεια Bihor προκήρυξε διαγωνισμό για
την προμήθεια οχήματος τύπου Ν1G.
Στοιχεία επικοινωνίας αρμοδίων:
Liana Ardelean, Cristina Chelarescu Joca
E-mail: achizitii@cjbihor.ro
Telephone: +40 259441317
Fax: +40 259441317
Τα απαιτούμενα έγγραφα μπορεί να αρυσθεί κανείς σε
ιστότοπο: https://sicap-prod.e-licitatie.ro:8881/
Καταληκτική
ημερομηνία
για
υποβολή
προτάσεων: 14.11.2019.

Δ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΡ. ΟΕΥ: ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΚΛΑΔΙΚΕΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ – ΕΡΕΥΝΕΣ ΑΓΟΡΑΣ
Το Γρ. ΟΕΥ ανάρτησε στη διαδικτυακή πύλη
AGORA αναθεωρημένο «Οδηγό Επιχειρείν» για τη
Ρουμανία.
Αναφορικά με τις οικονομικού και επιχειρηματικού
ενδιαφέροντος εκδηλώσεις που έλαβαν χώρα τον
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