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Α. ΓΕΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ
1. Μακροοικονομικοί Δείκτες

Μακροοικονομικοί
Δείκτες
Μεταβολή ΑΕΠ %

Αξία

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

2,88%

2017

4,2%

Απρίλιος 2018

4,5%
4.6554
725

Απρίλιος 2018
2.6.2018
Απρ. 2018

4,59

2017

1,5%
8,4%

2017/ 2016
Ιαν.-Απριλ. 2018

6,9%

Περίοδος
αναφοράς
2017

(Πηγή : Ιnvest Romania)
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Οι εισαγωγές από χώρες ΕΕ ήταν 14,85 δισ.
ευρώ, ενώ οι εξαγωγές προς χώρες ΕΕ ανήλθαν σε 13,01
δισ. ευρώ, με το συνολικό όγκο του εξωτερικού εμπορίου
της Ρουμανίας σε ενδοκοινοτικό πλαίσιο να
αντιπροσωπεύει το 76% του εξωτερικού εμπορίου της
χώρας. Παράλληλα η αξία του εμπορίου της Ρουμανίας με
τις τρίτες χώρες (εκτός ΕΕ 28) κατά τη συγκεκριμένη
περίοδο έφθασε περί τα 4 δισ. ευρώ για τις εξαγωγές και
4,9 δισ. ευρώ για τις εισαγωγές.
Εξετάζοντας τις εξαγωγές της χώρας ανά
κατηγορία προϊόντων παρατηρείται ότι το μεγαλύτερο
μερίδιο κατέχουν τα οχήματα (κυρίως τα αυτοκίνητα) και ο
εξοπλισμός μεταφορικών μέσων (48,4%) και ακολουθούν
τα μεταποιημένα βιομηχανικά προϊόντα (32,2%). Οι ίδιες
κατηγορίες συναντώνται και στις πρώτες θέσεις των
εισαγωγών, όπου καταλαμβάνουν ποσοστό 37% και 30,6%
αντίστοιχα.
Σημειώνεται ότι το εμπορικό έλλειμμα της χώρας
το 2017 είχε ανέλθει σε 13 δισ. ευρώ περίπου, αυξημένο
κατά 30%, σε σχέση με το 2016. Συγκριτικά με χώρες της
Κεντρικής και ΝΑ Ευρώπης με παρόμοια επίπεδα
οικονομικής ανάπτυξης (Βουλγαρία, Ουγγαρία, Τσεχία,
Πολωνία, Κροατία), το εμπορικό έλλειμμα της Ρουμανίας
είναι υψηλότερο.
(Πηγή: Ινστιτούτο Στατιστικής Ρουμανίας)

2. Αύξηση κατά 18,2% του εμπορικού ελλείμματος
της Ρουμανίας κατά το α΄ τρίμηνο 2018
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Ινστιτούτου
Στατιστικής της Ρουμανίας (INS), το εμπορικό έλλειμμα της
χώρας το πρώτο τρίμηνο 2018 άγγιξε τα 2,71 δισ. ευρώ,
σημειώνοντας αύξηση κατά 18,2%. Σε απόλυτους αριθμούς
παρατηρήθηκε αύξηση κατά 416,2 εκατ. ευρώ σε σχέση με
το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2017 που ήταν 2,29
δισ. ευρώ.
Αναλυτικότερα, οι ρουμανικές εξαγωγές το α΄
τρίμηνο 2018 ανήλθαν σε 16,99 δισ. ευρώ σημειώνοντας
αύξηση σε ετήσια βάση της τάξης του 9,8%, ενώ οι
εισαγωγές ανήλθαν σε 19,7 δισ. ευρώ καταγράφοντας
αύξηση κατά 17,3%, συγκρινόμενες με το α΄ τρίμηνο 2017.

3. Αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής στη
Ρουμανία την περίοδο Ιανουαρίου - Απριλίου 2018
Σύμφωνα με στοιχεία του Εθνικού Ινστιτούτου
Στατιστικής της Ρουμανίας, η βιομηχανική παραγωγή στη
χώρα, από τους κυριότερους δείκτες εξέλιξης της εγχώριας
οικονομίας, συνέχισε και το πρώτο τετράμηνο 2018 την
ανοδική της πορεία, λόγω κυρίως της μεγάλης αύξησης που
παρατηρήθηκε κατά τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο του
2018 (+8,4%). Τον Απρίλιο, αντιθέτως, η αύξηση της
παραγωγής ήταν αισθητά μικρότερη (3,6%) λόγω της
ύφεσης στους τομείς της παραγωγής ενέργειας. Σε κάθε
περίπτωση, ωστόσο, η παραγωγή της Ρουμανίας τον
Απρίλιο ήταν αρκετή, ώστε να την κατατάξει στη δεύτερη
θέση ανάμεσα στις χώρες της ΕΕ, μετά τη Σλοβενία.
Αναλυτικότερα, η κατασκευαστική βιομηχανία
παρουσίασε αύξηση της τάξης του 7,6% κατά το υπό
εξέταση τετράμηνο, αποτελώντας τον κινητήριο μοχλό για
την αύξηση του δείκτη, ενώ ο τομέας μεταλλουργίας και
ενέργειας σημείωσε θετική μεταβολή σε χαμηλότερα
επίπεδα, της τάξεως του 3,7%.
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Η αξία των νέων παραγγελιών του βιομηχανικού
τομέα αυξήθηκε κατά 18,2% το α΄ τετράμηνο του 2018
έναντι του αντίστοιχου διαστήματος του 2017.
(Πηγή: Ινστιτούτο Στατιστικής Ρουμανίας))

4. Άνοδος υπηρεσιών αναψυχής και εσωτερικού
τουρισμού στη Ρουμανία
Η αγορά τουρισμού στη Ρουμανία παρουσιάζει
ανοδική πορεία τα τελευταία χρόνια και καταβάλλονται
συστηματικές προσπάθειες, ώστε ο τουρισμός να
αποτελέσει έναν από τους κερδοφόρους τομείς της
ρουμανικής οικονομίας ως το 2021, σύμφωνα με δηλώσεις
στελεχών του Υπουργείου Τουρισμού της Ρουμανίας.
Σύμφωνα με έρευνα της PwC η μείωση της
φορολογίας στο 9% στο τομέα του τουρισμού θα επιφέρει
θετικά αποτελέσματα, όπως είναι
η ανάπτυξη της
βιομηχανίας και η προσέλκυση επενδύσεων στη χώρα.
Αυτή η πρακτική οδηγεί στη συλλογή τελών και φόρων
μέσω της ανάπτυξης νέων συναφών δραστηριοτήτων.

Ενδιαφέρον έχει η σύνδεση του τουρισμού με την
κατανάλωση αλκοόλ, τροφίμων και καπνού. Σύμφωνα με
δημοσκοπήσεις, το ποσοστό των Ρουμάνων που
αφιερώνουν χρόνο εβδομαδιαίως σε αθλητικές και
ψυχαγωγικές δραστηριότητες ανέρχεται στο 15,6%
συγκριτικά με το πάνω από 50% της ΕΕ, ενώ το ποσοστό
των καπνιστών και όσων καταναλώνουν αλκοόλ είναι
υψηλότερο από το ποσοστό του συνολικού αριθμού των
πολιτών της Ένωσης. Αξίζει να αναφερθεί ότι τα τελευταία
δύο χρόνια η αύξηση της κατανάλωσης έχει διπλασιαστεί.
Από αυτό προκύπτει ότι οι Ρουμάνοι δαπανούν
περισσότερα για την κατανάλωση ποτού και τσιγάρου
παρά για την ευεξία τους.
Σύμφωνα με στελέχη της PwC Ρουμανίας η
μείωση του φόρου θα προσελκύσει πάνω από 1,1
εκατομμύρια επισκέπτες. Ενδιαφέρουσες είναι και οι
δηλώσεις του εκπροσώπου της PwC Ρουμανίας σχετικά με
την εφαρμογή του μέτρου και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες
όπως είναι η Γαλλία, η Πολωνία, η Γερμανία, η Τσεχία και
η Φιλανδία.
Συμπερασματικά, καταλήγει η έρευνα, η αύξηση των
υπηρεσιών αναψυχής αναμένεται να αγγίξει το ποσοστό 615% ανά έτος.
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(Πηγή: PwC Tourism Report Romania)

5. Στο 4,5% η ανεργία στη Ρουμανία
Σε 4,5% ανήλθε η ανεργία τον Απρίλιο τ.έ στη
Ρουμανία, μειωμένη κατά 0,1% σε σχέση με τον
προηγούμενο μήνα και κατά 0,2% σε ετήσια βάση,
ευρισκόμενη αρκετά χαμηλότερα του κοινοτικού μέσου
όρου που άγγιξε το 7,1% .
Η Ρουμανία, με αυτές τις επιδόσεις, κατατάσσεται,
σύμφωνα με τη Eurostat, στην 8η θέση ανάμεσα στις χώρες
ΕΕ με τη χαμηλότερη ανεργία.
(Πηγή: Eurostat)

B. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
1. H μεγάλη αλυσίδα καταστημάτων τροφίμων
Mega Ιmage συνεχίζει την επέκτασή της στην χώρα,
ανοίγοντας το πρώτο κατάστημα της στην δυτική
Ρουμανία
Σύμφωνα με δημοσιεύματα των τοπικών μέσων
ενημέρωσης, η μεγάλη αλυσίδα καταστημάτων τροφίμων
“Mega Image’ άνοιξε το πρώτο κατάστημα της επιφάνειας
900 περίπου τ.μ. στην πόλη της Τιμισοάρας στη δυτική
Ρουμανία.
Σημειώνουμε ότι η εν λόγω αλυσίδα διαθέτει
πλέον στην Ρουμανία 620 καταστήματα στην πρωτεύουσα
της χώρας, αλλά και στις πόλεις Cluj – Napoca, Contanta,
Ploiesti, Brasov και Targoviste. Η αλυσίδα, εκτός από την
επωνυμία "Mega Image" έχει επιπλέον και τις επωνυμίες
"Shop & Go" (καταστήματα μικρά, της γειτονιάς) και
"Gusturi Romanesti" (Γεύσεις Ρουμανίας, με παραδοσιακά
ρουμανικά προϊόντα). Σημειώνουμε ότι η Mega Image
αποτελεί μέλος του Ολλανδο-Βελγικού Ομίλου Ahold
Delhaize Group, όπου ανήκει και η ελληνική Αλυσίδα ΑΒ
Βασιλόπουλος , ενώ ο γενικός δ/ντής στην Ρουμανία είναι
Έλληνας.
Το 2017 η εταιρία άνοιξε 69 νέα καταστήματα,
ξεπερνώντας συνολικά τα 600. Επίσης, η εταιρία αύξησε
κατά την τελευταία χρονιά το προσωπικό της κατά 1.300
άτομα, με το συνολικό αριθμό των εργαζομένων να
ανέρχεται πλέον σε 10.000, ενώ αναμένεται να
απασχολήσει μέχρι το τέλος του έτους επιπλέον 1000
άτομα. Σημειώνουμε, επίσης, ότι ο κύκλος εργασιών της
εταιρείας αυξήθηκε κατά 20% το πρώτο τρίμηνο 2018, ενώ
η συγκεκριμένη αλυσίδα διαθέτει στα ράφια της την
μεγαλύτερη γκάμα ελληνικών τροφίμων.
(Πηγή: AGERPRESS)
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2. Αύξηση - ρεκόρ του αριθμού πωλήσεων των
αυτοκινήτων στη Ρουμανία το πρώτο τετράμηνο 2018
Άνοδο της τάξης του 27,3% παρουσίασαν οι
πωλήσεις αυτοκινήτων την περίοδο Ιανουαρίου - Απριλίου
2018 στη Ρουμανία σε σχέση. Σε απόλυτους αριθμούς, τα
αυτοκίνητα που πωλήθηκαν ήταν 51.853, καταγράφοντας
επιδόσεις ρεκόρ δεκαετίας.
Επί του συνόλου των πωληθέντων αυτοκινήτων, τα
43.131 ήταν ιδιωτικής χρήσεως, ενώ τα 8.722 δημοσίας.

Το 30,3% των πωλήσεων των ΙΧ αφορούσε σε Dacia,
ενώ ακολουθούν τα Volkswagen, με 10,6%, τα Skoda με
9,3% και τα Ford (7%). Το 64% του συνολικού αριθμού των
αυτοκινήτων αγοράστηκε από εταιρίες και το υπόλοιπο
36% από ιδιώτες. Ο αριθμός των μεταχειρισμένων ανήλθε
σε 157.120 το υπό εξέταση τετράμηνο, σημειώνοντας
μείωση κατά 6,1% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του
2017. Η Ένωση Κατασκευαστών και Εισαγωγέων
Αυτοκινήτων της Ρουμανίας εκτιμά ότι το 2018 συνολικά
500.000 μεταχειρισμένα αυτοκίνητα θα εισαχθούν στη
χώρα.
(Πηγή: ΑΡΙΑ, Ένωση Κατασκευαστών και Εισαγωγέων
Αυτοκινήτων)

3. Η Ρουμανία κατέχει τη χαμηλότερη θέση
ανάμεσα στις χώρες ΕΕ σε επίπεδο επιδόσεων
καινοτόμων επιχειρήσεων
Σύμφωνα με τη μελέτη EU Innovation 2018
Scoreboard της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ρουμανία
κατατάσσεται στις χώρες με χαμηλές επιδόσεις σε
δημιουργία
συνθηκών
λειτουργίας
καινοτόμων
επιχειρήσεων.
Στην εν λόγω μελέτη, τα κράτη - μέλη διακρίνονται
σε τέσσερις κατηγορίες: χώρες με ιδιαίτερα επιδόσεις σε
καινοτόμες επιχειρήσεις, πολύ άνω του μέσου όρου (Δανία,
Ολλανδία, Σουηδία, Λουξεμβούργο, Ην. Βασίλειο), χώρες
που προσεγγίζουν τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (Αυστρία,
Βέλγιο, Γερμανία, Σλοβενία, Ιρλανδία, Γαλλία), χώρες
μέτριας απόδοσης, κατώτερης του μέσου όρου (Κύπρος,
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Κροατία, Τσεχία, Ελλάδα, Εσθονία, Ουγγαρία, Λεττονία,
Λιθουανία, Μάλτα, Πορτογαλία κλπ) και χώρες με αρκετά
κατώτερες επιδόσεις του μέσου όρου (Βουλγαρία,
Ρουμανία).

Σε μία ανάλυση των αδυναμιών και δυνατών
σημείων της Ρουμανίας στον εν λόγω τομέα, διαπιστώθηκε
πως η χώρα πάσχει από σχετικές επενδύσεις και
καινοτόμα στελέχη (innovators), ενώ ως δυνατό σημείο
θεωρείται το φιλικό προς καινοτόμες επιχειρήσεις
περιβάλλον΄.
Ολόκληρη η μελέτη είναι δημοσιευμένη στον
κάτωθι ιστότοπο:
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/30233
(Πηγή: ROMANIA-INSIDER)

4. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε κονδύλιο
ύψους 146 εκατ. ευρώ για τον αυτοκινητόδρομο της
Τρανσυλβανίας Targu Mures – Orga – Campia- Turzii.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, η οποία αναπαρήχθη σε δημοσιεύματα των
τοπικών μέσων ενημέρωσης, η Ρουμανία θα λάβει
χρηματοδότηση ύψους 246 εκατ. ευρώ από Ταμείο Συνοχής
για την κατασκευή αυτοκινητόδρομου ταχείας κυκλοφορίας
έκτασης 56.5 χιλιομέτρων που θα συνδέει τις πόλεις Targu
Mures – Orga – Campia- Turzii.
To εν λόγω έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί,
σύμφωνα με εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ως το
τέλος του Οκτωβρίου 2019. Με την περάτωσή του θα
ελαττωθεί ο χρόνος διαδρομής από 62 σε 36 λεπτά, όπως
ανακοίνωσε το Ρουμανικό Υπουργείο Μεταφορών. Το
τμήμα αυτό του αυτοκινητόδρομου στα Καρπάθια αποτελεί
μέρος του ευρύτερου δικτύου Ρήνου- Δούναβη που θα
συνδέει το Στρασβούργο με την Μαύρη Θάλασσα και το
λιμάνι της Κωστάντζας.
Το έργο αποτιμάται σε 386 εκατ. ευρώ, εκ των
οποίων το 75% καλύπτεται από κοινοτική χρηματοδότηση
και τα υπόλοιπα από εθνικά κονδύλια προϋπολογισμού. Η
Ρουμάνα Επίτροπος για τα Κοινοτικά Κονδύλια κα Corina
Cretu τόνισε ότι πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σημαντικό
έργο, στρατηγικής σημασίας για την Ευρώπη, από το
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οποίο η Ρουμανία, και ειδικότερα η περιοχή της
Τρανσυλβανίας, θα έχει σημαντικό όφελος.
Σημειώνεται ότι Ρουμανία για την περίοδο 20142020 θα επωφεληθεί από κοινοτικά χρηματοδοτικά
εργαλεία ύψους 22 δισ. ευρώ. Παράλληλα, τα μεγάλα έργα
υποδομής αναμένεται να προσελκύσουν χρηματοδότηση
επιπλέον 5,1 δισ. Ευρώ
(Πηγή: EU Commission)
5. Παρουσίαση Μελέτης της Ευρωπαϊκής
Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης για τη
Ρουμανία (Transition Report 2017-2018)
Πραγματοποιήθηκε στις 12.6 τ.έ από στελέχη της
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης
παρουσίαση της εν θέματι μελέτης σε διπλωμάτες ξένων
Πρεσβειών στο Βουκουρέστι.
Τα βασικά σημεία της παρουσίασης συνοψίζονται
στα ακόλουθα σημεία:
1. O ρυθμός ανάπτυξης της χώρας είναι σε υψηλά
επίπεδα (6,9% το 2018). Ο θετικός ρυθμός αύξησης του
ΑΕΠ, ωστόσο, στηρίζεται κατά κύριο λόγο στην
κατανάλωση και όχι στην αύξηση της παραγωγής ή
στις επενδύσεις.
2. Το έλλειμμα διατηρήθηκε για το 2017 οριακά κάτω
από το στόχο του 3%, πράγμα το οποίο επιτεύχθηκε σε
βάρος των δημοσίων επενδύσεων. Εκτιμάται ότι το 2017
επενδύθηκαν 26,7 δισ. RON (5,84 δισ. ευρώ), δαπάνη
μικρότερη κατά 10,5% συγκριτικά με το 2016 και κατά 33%
χαμηλότερη σε σχέση με τις προβλέψεις του αρχικού
προϋπολογισμού.
3. Η έλλειψη σταθερότητας στο πολιτικό σκηνικό
επηρεάζει αρνητικά την πορεία των διαρθρωτικών
αλλαγών. Ειδικά οι παλινωδίες στις νομοθετικές ρυθμίσεις
κατά της διαφθοράς δημιουργούν επιπλέον αίσθημα
ανασφάλειας στο επενδυτικό περιβάλλον.
Ως εκ τούτου, σύμφωνα με τα πορίσματα της Έκθεσης,
οι προσπάθειες της κυβέρνησης θα πρέπει να
επικεντρωθούν στους ακόλουθους τομείς:
- πάταξη της γραφειοκρατίας, απλοποίηση
διαδικασιών, διαφάνεια στους δημόσιους διαγωνισμούς
- καταπολέμηση διαφθοράς.
- επιτάχυνση των ιδιωτικοποιήσεων
Ολόκληρο το κείμενο της Έκθεσης βρίσκεται στον
ιστότοπο http://2017.tr-ebrd.com/countries/
(Πηγή: ΕΒRD)
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6. Οι εισαγωγές πετρελαίου της Ρουμανίας
σημείωσαν άνοδο το α΄ τετράμηνο 2018.
Αύξηση παρουσίασαν οι συνολικές εισαγωγές της
Ρουμανίας σε πετρέλαιο κατά 15,1% το α΄ τετράμηνο 2018
σε σύγκριση με το ίδιο διάστημα της προηγούμενης
χρονιάς, αγγίζοντας τους 2.655 εκατ. τόνους, κατά
343.3000 τόνους αυξημένο σε σχέση με το 2017 (α'
τετράμηνο).
Η παραγωγή πετρελαίου στη Ρουμανία ανήλθε σε
1.107 εκατ. τόνους, μειωμένη κατά 3% σε σχέση με πέρυσι.
Σύμφωνα με την Έκθεση για την Ενεργειακή Στρατηγική
του Υπουργείου Οικονομίας της Ρουμανίας, ως το 2030
αναμένεται η παραγωγή να έχει πέσει στο ήμισυ των
σημερινών επιπέδων, ενώ τα μέχρι σήμερα εντοπισμένα
κοιτάσματα πετρελαίου αναμένεται να εξαντληθούν ως σε
15 χρόνια, διατηρουμένων των σημερινών ρυθμών
εκμετάλλευσης.
(Πηγή:
Ινστιτούτο Στατιστικής
Οικονομίας Ρουμανίας)

Ρουμανίας,

Υπουργείο

Γ. ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ 2017 –
ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΚΑΤΑ 13,3%
1. Διμερείς εμπορικές σχέσεις
Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής
Στατιστικής Αρχής, το διμερές εμπόριο Ελλάδος Ρουμανίας, το 2017, ανήλθε σε 1,766 δισ. ευρώ,
καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 14,77%, σε σχέση με
το προηγούμενο έτους. Οι ελληνικές εξαγωγές προς την
Ρουμανία σημείωσαν αξιόλογη αύξηση κατά 13,31% και
ανήλθαν σε 871,43 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισαγωγές από την
Ρουμανία αυξήθηκαν κατά 16,22% και έφθασαν τα 894,81
εκατ. ευρώ. Συνοπτικά, η πορεία του διμερούς εμπορίου
Ελλάδος - Ρουμανίας παρουσίασε την ακόλουθη εικόνα:
2017
ΕΞΑΓΩΓΕΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ
ΑΠΟ
ΡΟΥΜΑΝΙΑ
ΟΓΚΟΣ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ
ΙΣΟΖΥΓΙΟ

2016
Ευρώ

Μεταβολή
2017 / 2016

871.427.485

769.092.832

13,31%

894.809.994

769.908.881

16,22%

1.766.237.479

1.539.001.713

14,77%

-23.382.509

-816.049

(Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία στοιχείων: Γραφείο ΟΕΥ Πρεσβείας
Βουκουρεστίου )
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Προς αντιπαραβολή, παρατίθενται και προσωρινά
στοιχεία του ρουμανικού Ινστιτούτου Στατιστικής για το
2017, όπου ο όγκος του διμερούς εμπορίου Ελλάδας Ρουμανίας φαίνεται να ανήλθε σε 1.775,81 εκατ. ευρώ,
παρουσιάζοντας αύξηση κατά 13,97%. Οι ρουμανικές
εξαγωγές προς τη χώρα μας, σύμφωνα με τα στοιχεία του
ρουμανικού Ινστιτούτου, έφτασαν τα 895,02 ευρώ,
σημειώνοντας αύξηση κατά 17,06%, ενώ οι εισαγωγές από
την Ελλάδα κατέγραψαν αξιόλογη αύξηση κατά 11%,
ανερχόμενες σε 880,9 εκατ. ευρώ. Το πλεόνασμα της
Ρουμανίας ανήλθε σε μόλις 14,23 εκατ. ευρώ.
2. Διμερές εμπόριο – σημαντικότερα προϊόντα
(στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ)
Η αύξηση των ελληνικών εξαγωγών κατά
+13,31% οφείλεται κυρίως στην αύξηση των εξαγωγών
των ακόλουθων κατηγοριών:
α) 72.14 και 72.13 Ράβδοι και χοντρόσυρμα από σίδηρο:
αύξηση 100,69% και 68,79% αντιστοίχως
β) 27.13 Οπτάνθρακας και άσφαλτος από πετρέλαιο:
αύξηση κατά 307%
γ) 31.05 Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά: αύξηση κατά
136,36%
δ) 39.07 Πολυακετάλες, πολυαιθέρες και ρητίνες σε αρχική
μορφή: αύξηση κατά 93,73%
ε) 27.10 Πετρελαιοειδή: αύξηση κατά 81,16%
στ) 08.03 μπανάνες : αύξηση κατά 64,41%
ζ) 95.03 Παιχνίδια: συνεχίζουν να καταγράφουν αύξηση
52,24%
η) 30.04 Φάρμακα: αύξηση κατά 51,12%
θ) 03.02 Ψάρια: αύξηση κατά 27,75%
ι) 74.08 Σύρματα χαλκού: αύξηση κατά 28,57%
κ) 76.06 & 76.04, Ελάσματα και ράβδοι - Φύλλα Αλουμινίου
: αύξηση κατά 20,51% και 19,72% αντίστοιχα
λ) 39.03 Πολυμερή του στυρολίου: αύξηση κατά 22,19%
Αύξηση των ρουμανικών εξαγωγών προς την
Ελλάδα παρουσίασαν οι ακόλουθες κατηγορίες:
α) 72.09, 72.10 Πλατέα προϊόντα από σίδηρο: 148,29% και
109,58% αντίστοιχα
β) 85.17 Συσκευές ενσύρματης τηλεφωνίας: 60,88%
γ) 04.06 Τυριά: αύξηση κατά 66,02%
δ) 01.04 Προβατοειδή: αύξηση 35,32%
Αντιθέτως, μείωση των ρουμανικών εξαγωγών
κατέγραψαν τα σύρματα και καλώδια (-10,15%) καθώς και
τα απορρίμματα σιδήρου κατά -20,95% και, τέλος, το
κριθάρι κατά -50%.
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Συμπερασματικά, δύο πολύ σημαντικά στοιχεία
που παρατηρούμε είναι τα εξής: α) Εξετάζοντας το διμερές
εμπόριο, αφαιρουμένων των πετρελαιοειδών, η χώρα μας
έχει σημαντικό πλεόνασμα στο εμπορικό ισοζύγιο της
τάξεως των 159,31 εκατ. ευρώ περίπου, έναντι ελλείμματος
23,38 εκατ. ευρώ, όπως προκύπτει από την εξέταση του
διμερούς
εμπορίου,
συμπεριλαμβανομένων
των
πετρελαιοειδών, β) αναλύοντας τη διάρθρωση του διμερούς
εμπορίου, συνάγουμε το συμπέρασμα ότι οι ελληνικές
εισαγωγές από τη Ρουμανία είναι συγκεντρωμένες σε μία
κατηγορία προϊόντων (εν προκειμένω στα πετρελαιοειδή),
ενώ οι ελληνικές εξαγωγές προς την Ρουμανία είναι καλά
ισορροπημένες, σταθερά ανοδικές σε συγκεκριμένες
κατηγορίες και περιλαμβάνουν προϊόντα διαφόρων
δασμολογικών κλάσεων.
(Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Εισαγωγές-Αφίξεις, Εξαγωγές-Αποστολές κατά χώρα
και τετραψήφιο επίπεδο Σ.Ο. (CN4), Επεξεργασία στοιχείων: Γραφείο
ΟΕΥ Πρεσβείας Βουκουρεστίου)

Δ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
1. Εκδήλωση αφιέρωμα στις σημαντικότερες
χώρες - επενδυτές στη Ρουμανία του αγγλόφωνου
ρουμανικού περιοδικού Business Review "Country
Focus" (Sheraton Hotel Bucharest, 5-6 Ιουνίου 2018)
Στο πλαίσιο εκδήλωσης - αφιερώματος στις
σημαντικότερες χώρες - επενδυτές στη Ρουμανία, που
διοργανώθηκε με πρωτοβουλία του μεγαλύτερου
αγγλόφωνου οικονομικού περιοδικού που κυκλοφορεί στη
χώρα, Business Review (5-6 Ιουνίου τ.έ.) και με την
υποστήριξη των Πρεσβειών των ΗΠΑ, της Γαλλίας, της
Γερμανίας, της Ολλανδίας, του Βελγίου, της Αυστρίας και
της Ελλάδας στο Βουκουρέστι, πραγματοποιήθηκε από το
Γρ. ΟΕΥ Βουκουρεστίου παρουσίαση των ελληνικών
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη Ρουμανία.
Κατά την παρουσίαση, αναφορά έγινε στους
σημαντικότερους τομείς ελληνικής επιχειρηματικής
παρουσίας στη Ρουμανία, ενώ έμφαση δόθηκε στους
κλάδους που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για περαιτέρω
ενίσχυση εμπορικής και επιχειρηματικής συνεργασίας
(υψηλή τεχνολογία, κλάδος κατασκευών και δομικών
υλικών, παιχνίδια, φαρμακευτικά - καλλυντικά).
Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε από τον
επικεφαλής του Γρ. ΟΕΥ Βουκουρεστίου παρουσίαση του
ελληνικού επενδυτικού περιβάλλοντος στη χώρα μας, για
ενημέρωση πιθανών επενδυτών από τη Ρουμανία.
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2. Ημερίδα για τα Διαρθρωτικά Ταμεία στη
Ρουμανία (Βουκουρέστι, 12.6.2018)
Πραγματοποιήθηκε στις 12.6 σε ειδικά
διαμορφωμένη αίθουσα του ξενοδοχείου Mariott στο
Βουκουρέστι η εν θέματι ημερίδα, η οποία
συνδιοργανώθηκε από το Διμερές Ελληνο – ρουμανικό
Εμπορικό Επιμελητήριο και το Γραφείο ΟΕΥ Πρεσβείας
Βουκουρεστίου υπό την αιγίδα της Ελληνικής και της
Κυπριακής Πρεσβείας, με τη στήριξη του αυστριακού
οργανισμού Advantage Austria. Η εκδήλωση, στην οποία
παρέστησαν
στελέχη
ελληνικών
επιχειρήσεων
εγκατεστημένων στη Ρουμανία, εκπρόσωποι ελληνικών,
ρουμανικών, ευρωπαϊκών και διεθνών χρηματοπιστωτικών
φορέων (Alpha Bank, Piraeus Bank, EximBank, UniCredit,
Banca Transylvania, EBRD), μέλη των ξένων
αντιπροσωπειών στο Βουκουρέστι και εκπρόσωποι
ρουμανικών παραγωγικών υπουργείων, εκπλήρωσε σε
σημαντικό βαθμό το στόχο της ενημέρωσης της ελληνικής
επιχειρηματικής κοινότητας που δραστηριοποιείται στη
Ρουμανία σχετικά με την αξιοποίηση χρηματοδοτικών
προγραμμάτων και επενδυτικών εργαλείων για την
ανάπτυξη των επιχειρήσεών τους.
Τις
κεντρικές
ομιλίες
στην
εκδήλωση
πραγματοποίησαν η Υφυπουργός Κοινοτικών Κονδυλίων
του Υπουργείου Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Ρουμανίας
κα Mihaela Toader, ο Έλληνας Πρέσβης στο Βουκουρέστι
κ. Βασίλης Παπαδόπουλος, ο Κύπριος Πρέσβης στη
Ρουμανία κ. Δημήτρης Χατζηαργυρού και ο επικεφαλής του
εμπορικού τμήματος της Αυστριακής Πρεσβείας κ. Gerd
Bommer.
3. Εκδήλωση - αφιέρωμα στην Ελλάδα της
εκπομπής Femei de 10 της κρατικής τηλεόρασης TVR
(Βουκουρέστι, 14/6/2018)
Στις 14 Ιουνίου το απόγευμα, στον κήπο του
δημοφιλούς εστιατορίου Casa Doina στο Βουκουρέστι
πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη εκδήλωση της κρατικής
τηλεόρασης TVR "Femei de 10", η οποία απευθύνεται στο
γυναικείο κοινό, και η οποία αυτή τη φορά ήταν
αφιερωμένη στην Ελλάδα. Ελληνικές εταιρίες τροφίμων,
ποτών, ενδυμάτων και καλλυντικών, καθώς επίσης και
τουριστικά γραφεία με εισερχόμενο στην Ελλάδα τουρισμό
είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τα προϊόντα και τις
υπηρεσίες τους στην εν λόγω εκδήλωση, η οποία
συνδιοργανώθηκε από το Γραφείο OEY Βουκουρεστίου, το
Ελληνο -Ρουμανικό Διμερές Εμπορικό και Βιομηχανικό
Επιμελητήριο και το Γραφείο ΕΟΤ Βουκουρεστίου. Οι
εταιρίες ελληνικών συμφερόντων που συμμετείχαν στην
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εκδήλωση ήταν οι: BSB, Lynne, Top Line, Silhouette, Avra,
Olympus, Chipita, Alexandrion, Valvis Holdings, Premium
Fashion, Amuse Entertainment, Emerald και Emporio
Egnatia, ενώ το τουριστικό γραφείο Cocktail και
δημοσιογράφοι που συμμετείχαν κατά καιρούς στα ταξίδια
εξοικείωσης του ΕΟΤ στην Ελλάδα (fam trips)
παρουσίασαν τις σχετικές τους εμπειρίες, προβάλλοντας
εκτενώς πολλούς ελληνικούς προορισμούς.

Στην εκδήλωση παρούσες ήταν άνω των 150
γυναικών, επιχειρηματίες, διπλωμάτες, δημοσιογράφοι,
ακαδημαϊκοί και καλλιτέχνιδες από διάφορες χώρες, οι
οποίες, εκτός από τις παρουσιάσεις ελληνικών προϊόντων,
υπηρεσιών
και
τουριστικών
προορισμών,
παρακολούθησαν επιδείξεις μόδας ελληνικών εταιριών
(Lynne του Ομίλου BSB, Premium) και καλλιτεχνικό
πρόγραμμα αφιερωμένο στην Ελλάδα.
Πρόκειται για μία ακόμη επιτυχημένη εκδήλωση, την
πρωτοβουλία για την οποία είχε το Γραφείο μας, η οποία
εντάσσεται στο πλαίσιο προβολής ελληνικών προϊόντων
και υπηρεσιών στη Ρουμανία.
4. Προσεχείς δράσεις του Γραφείου ΟΕΥ
- Στις 5 Ιουλίου το Επιμελητήριο Εύβοιας διοργανώνει
επιχειρηματική αποστολή στο Βουκουρέστι. Το
διακανονισμό των επιχειρηματικών συναντήσεων των
Ελλήνων συμμετεχόντων, οι οποίοι δραστηριοποιούνται
στον τομέα των τροφίμων και ποτών με Ρουμάνους
εισαγωγείς έχει αναλάβει το Γρ. ΟΕΥ Βουκουρεστίου.
- Προγραμματίζεται επίσης για τις 11 Ιουλίου από το
Γραφείο μας, σε συνεργασία με το Ελληνο-ρουμανικό
Διμερές Εμπορικό Επιμελητήριο, ενημερωτική ημερίδα για
το νέο Κανονισμό για την Προστασία Προσωπικών
Δεδομένων (GDPR).
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