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2. Αύξηση του ελλείμματος τρεχουσών
συναλλαγών της Ρουμανίας κατά το α' εξάμηνο του
2019

Α. ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
1. Μακροοικονομικοί Δείκτες

Μακροοικονομικοί
Δείκτες
Μεταβολή ΑΕΠ %

Περίοδος
αναφοράς
4,1%

2018/2017

2018
2,9% του ΑΕΠ
Δημοσιονομικό
Έλλειμμα
δισ. 2018
Χρέος
Κεντρικής 330,14
RON (69,4 δισ.
Διοίκησης

Πληθωρισμός
Ανεργία %
Ισοτιμία Ευρώ/ Ron

Μέσος
Μηνιαίος
(Ευρώ)

ευρώ)
35% τουAEΠ
4,1%
3%
4,7294
4,7286

Μεικτός 893
Μισθός (δημ.τομέας)

553
(ιδιωτ.τομέας)
446 ευρώ

Ιούλιος 2019
Απρ.2019
Μέση
τιμή
Αυγούστου
2019
Δεκ. 2018

Κατώτατος Μισθός
(Ευρώ)
Άμεσες
Ξένες 76 δισ. ευρώ
Επενδύσεις
(συνολικό
επενδεδυμένο
κεφάλαιο από το
1990)

Ιαν. 2019

ΑΞΕ – μεταβολή

2,6%

2018 / 2017

ΑΞΕ (εισροές)

1,48 δισ.ευρώ

Ιαν. - Μάιος
2019
2018

Βιομηχανική
παραγωγή

4,9 δισ. ευρώ
+3,5%

(Πηγή: Ιnvest Romania, ΒΝR, INS)

2018/2017

(Πηγή: Κεντρική Τράπεζα Ρουμανίας)

3. Μειώσεις στον κρατικό προϋπολογισμό

30.8.2019

Έως
2018

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της Κεντρικής
Τράπεζας Ρουμανίας, το έλλειμμα του ισοζυγίου
τρεχουσών συναλλαγών στη Ρουμανία το α’ εξάμηνο τ.έ
διευρύνθηκε κατά 38%, συγκρινόμενο με το αντίστοιχο
διάστημα του προηγούμενου έτους. Σε απόλυτους
αριθμούς ανήλθε σε 5,1 δισ. ευρώ. Η μεγάλη αυτή αύξηση
οφείλεται κατά κύριο λόγο στην άνοδο του εμπορικού
ελλείμματος, η οποία, το υπό εξέταση διάστημα, ήταν της
τάξεως του 24%, αγγίζοντας τα 7,6 δισ. ευρώ.
Συγκεκριμένα, οι εισαγωγές αγαθών, την εξεταζόμενη
περίοδο, ανήλθαν σε 42,6 δις. ευρώ, ενώ οι ρουμανικές
εξαγωγές άγγιξαν τα 34,9 δισ. ευρώ.

Δεκ.

Στις αρχές Αυγούστου, το Υπουργείο Οικονομικών
της Ρουμανίας ετοίμασε νομοσχέδιο για την εφαρμογή
υψηλών φορολογικών επιβαρύνσεων σε συντάξεις άνω
των 2.000 RON, σε αναψυκτικά με υψηλή περιεκτικότητα
σε ζάχαρη, τσιγάρα και σε bonus κρατικών υπαλλήλων, σε
μία προσπάθεια να αυξήσει τα δημόσια έσοδα και να
διατηρήσει το έλλειμμα κάτω από 3% (στόχος είναι το
2,76%), χωρίς να περικόψει μισθούς και χαμηλές
συντάξεις. Σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομίας κ.
Teodorovici, η κυβέρνηση προγραμματίζει να μειώσει τον
αριθμό κρατικών γραμματέων και των υπαλλήλων στα
υπουργεία. Στο ίδιο πλαίσιο, σχεδιάζει να μειώσει τις
δαπάνες για την εκπαίδευση, τις υποδομές, το
επιχειρηματικό περιβάλλον, τη γεωργία και την έρευνα και
καινοτομία.
Στις 12 Αυγούστου με πράξη νομοθετικού
περιεχομένου εγκρίθηκε από την κυβέρνηση με τη
διαδικασία του κατεπείγοντος το πρώτο μέρος της
αναθεώρησης του προϋπολογισμού, που προβλέπει
μεγάλη μείωση ιδίως στις δαπάνες για την παιδεία. Το
Οικονομικό Συμβούλιο της Ρουμανίας αντιτίθεται στην
αναθεώρηση του προϋπολογισμού, θεωρώντας τη μη
ρεαλιστική και εκτιμώντας ότι το έλλειμμα θα κυμανθεί
μεταξύ 3,4%-3,7% το 2019.
(Πηγή: Business Review)
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4. Δημοσιονομικό έλλειμμα
Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat που
δημοσιεύτηκαν στις 19.07.2019, η Ρουμανία κατέγραψε,
κατά το πρώτο τρίμηνο 2019, το υψηλότερο δημοσιονομικό
έλλειμμα στην Ευρωζώνη, το οποίο ανήλθε σε ποσοστό
4,6% του ΑΕΠ της, αυξημένο κατά 1,7% σε σχέση με το
αντίστοιχο διάστημα του 2018. Το ρουμανικό Υπουργείο
Οικονομίας αντέδρασε έντονα στην ανακοίνωση της
Eurostat, σημειώνοντας πως, σύμφωνα με την μέθοδο
υπολογισμού του ρουμανικού Ινστιτούτου Στατιστικής, το
έλλειμμα είναι κατά πολύ χαμηλότερο το α΄ τρίμηνο του
έτους, ενώ οι σχετικές προβλέψεις του ρουμανικού
Υπουργείου για το σύνολο του έτους τοποθετούν το
ποσοστό σε επίπεδα κάτω του 3%. Υπενθυμίζεται ότι,
σύμφωνα με τις πρόσφατες συστάσεις της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, θα
πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες προς περαιτέρω
περιστολή του δημοσιονομικού ελλείμματος έως το 2020 ιδανικά ως 2,9% - και μείωση των κρατικών δαπανών,
ώστε να μην υπερβαίνουν το 5,1% του ΑΕΠ, με το
επιχείρημα πως αν αυξηθεί ή έστω διατηρηθεί στα ίδια
επίπεδα το έλλειμμα, υπάρχει κίνδυνος συσσώρευσης
δημοσίου χρέους και δημιουργίας εσωτερικών και
εξωτερικών ανισορροπιών που θα επιβαρύνουν σημαντικά
την οικονομία στο μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.
(Πηγή: Eurostat)

5. Πληθωρισμός στη Ρουμανία
Ο πληθωρισμός ανήλθε σε 4,1% τον Ιούλιο,
παρουσιάζοντας αύξηση, τόσο σε σχέση με τον Ιούνιο,
που ήταν 3,9%, όσο και με τον ίδιο μήνα του
προηγούμενου έτους που ήταν 3,81%. Πιο συγκεκριμένα,
οι τιμές των τροφίμων σημείωσαν αύξηση κατά 5,15%, ενώ
οι τιμές των υπόλοιπων αγαθών (πλην τροφίμων) κατά
3,44%. Οι τιμές των υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 4,11%.
To ποσοστό του πληθωρισμού θεωρείται αρκετά
υψηλό, λαμβανομένου μάλιστα υπ’ όψιν ότι ο μέσος όρος
της ΕΕ και της ευρωζώνης διαμορφώθηκε στο 1,7% 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).
(Πηγή: Ινστιτούτο Στατιστικής Ρουμανίας)
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B. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
1. Ενδιαφέρον Rompetrol για μεταφορά
υγροποιημένου φυσικού αερίου από τον τερματικό
σταθμό της Αλεξανδρούπολης
Την πρόθεση της Rompetrol για εξαγορά μεριδίου
20% της ελληνικής Gastrade ανακοίνωσε προ ημερών ο
δ/νων σύμβουλος της ρουμανικής εταιρίας κ. Adrian
Volintiru. Σύμφωνα με τον κ. Volintiru, στο πλαίσιο των
προσπαθειών διαφοροποίησης των πηγών ενέργειας της
Ρουμανίας, η εταιρία του βλέπει θετικά το ενδεχόμενο να
μεταφέρει στη Ρουμανία φυσικό αέριο από την
Αλεξανδρούπολη, που συνδέεται ευθέως με το Νότιο
Διάδρομο. Το Σεπτέμβριο το ΔΣ της Rompetrol θα
συνέλθει προκειμένου να ληφθεί απόφαση υποβολής
προσφοράς για την εξαγορά μεριδίου της Gastrade.
(Πηγή: Energy Industry Review)

2. 9η στην Ευρώπη η Ρουμανία σε παραγωγή
μπύρας
Σύμφωνα με την Eurostat, η Ρουμανία
κατατάσσεται στην 9η θέση μεταξύ των παραγωγών
μπύρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιο συγκεκριμένα, η
παραγωγή της έφθασε τα 1,8 δισ. λίτρα (σε σύνολο 39
δισ. λίτρα αλκοολούχας μπύρας στην ΕΕ). Οι μεγαλύτεροι
παραγωγοί στην Ευρώπη είναι η Γερμανία (8,3 δισ. λίτρα),
η Μ. Βρετανία (4,5 δισ. λίτρα), η Πολωνία (4 δισ. λίτρα), η
Ισπανία (3,6 δισ. λίτρα), η Ολλανδία, το Βέλγιο και η
Γαλλία.
Οι μεγαλύτεροι εξαγωγείς είναι οι Ολλανδοί (1,9
δισ. λίτρα), οι Γερμανοί (1,6 δισ. λίτρα) και οι Γάλλοι (0,6
δισ. λίτρα).
Οι πιο αναγνωρίσιμες ρουμανικές μπύρες είναι
οι:
Timișoreana , Ursus,
Stejar , Bergenbier , Ciuc,
Azuga και Silva.
(Πηγή: business-review.eu)

3.
Αύξηση των
εργαζομένους εκτός ΕΕ

αδειών

διαμονής

σε

Την αύξηση του πλαφόν των 20.000 αδειών
διαμονής των ξένων εργαζομένων πλήν χωρών ΕΕ
αποφάσισε η ρουμανική κυβέρνηση, ανεβάζοντας σε
30.000 τον αριθμό των μη κοινοτικών εργαζομένων που η
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χώρα θα μπορέσει να φιλοξενήσει το 2019. Σύμφωνα με
τα σχετικά δημοσιεύματα, η απόφαση υπαγορεύτηκε από
τις ανάγκες των εταιριών που δραστηριοποιούνται στη
Ρουμανία και οι οποίες υφίστανται τις συνέπειες της
κρίσης στην αγορά εργασίας στη χώρα, καθώς λόγω των
μεγάλων μεταναστευτικών εκροών από τη χώρα,
παρατηρούνται ελλείψεις εξειδικευμένου (και σε ορισμένες
περιπτώσεις και ανειδίκευτου) εργατικού δυναμικού.
(Πηγή: Ziarul Financiar,Romania - Insider)

4. Αύξηση ρυθμού ανάπτυξης της αγοράς
υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας
Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία του Ινστιτούτου
Στατιστικής της Ρουμανίας, η αγορά υπηρεσιών υψηλής
τεχνολογίας και πληροφορικής στη Ρουμανία κατέγραψε
αύξηση της τάξεως του 13,5% το πρώτο εξάμηνο του
τρέχοντος έτους, συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα του
2018. Συγκεκριμένα, ο ρυθμός ανάπτυξης των εταιριών
ηλεκτρονικής αυξήθηκε κατά 18,5%, των εταιριών
τηλεπικοινωνίας κατά 5,5%, μεταφορών κατά 9,8%, ενώ οι
εταιρίας διανομής κινηματογραφικών ταινιών και
μετάδοσης τηλεοπτικών προγραμμάτων κατέγραψαν
μείωση δραστηριοτήτων κατά 3,1%.
(Πηγή: Ινστιτούτο Στατιστικής της Ρουμανίας)
Γ. ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΚΑΤΑ
ΤΟ 2018. ΑΥΞΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΚΑΤΑ
11,09%
1. Διμερές εμπόριο
Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής
Στατιστικής Αρχής, το διμερές εμπόριο Ελλάδος Ρουμανίας, κατά το 2018, ανήλθε σε 1,941 δισ. ευρώ,
καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 9,32%, σε σχέση με
το προηγούμενο έτος. Οι ελληνικές εξαγωγές προς την
Ρουμανία σημείωσαν αξιόλογη αύξηση κατά 10,62% και
ανήλθαν σε 967,79 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισαγωγές από την
Ρουμανία αυξήθηκαν κατά 8,05% και έφθασαν τα 973,58
εκατ. ευρώ. Συνοπτικά, η πορεία του διμερούς εμπορίου
Ελλάδος - Ρουμανίας τα τελευταία τρία χρόνια
παρουσίασε την ακόλουθη εικόνα:
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1. Διμερές εμπόριο Ελλάδας-Ρουμανίας 2016 2018
2016

ΕΞΑΓΩΓΕΣ
ΠΡΟΣ
ΡΟΥΜΑΝΙΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ
ΑΠΟ
ΡΟΥΜΑΝΙΑ
ΟΓΚΟΣ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ
ΙΣΟΖΥΓΙΟ

Ετήσια
μεταβο
λή
2018/20
17

2017

2018

Ευρώ

Ευρώ

Ευρώ

769.059.174

874.909.435

967.789.069

10,62%

769.908.881

901.004.879

973.576.106

8,05%

1.538.968.0
55

1.775.914.3
14

1.941.365.1
75

9,32%

-849.707

-26.095.444

-5.787.037

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ / επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ

2. Αναλυτικά στοιχεία ελληνικών εξαγωγών στη
Ρουμανία κατά το 2018 (σημαντικότερα εξαγώγιμα
προϊόντα)
Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνεται η
σύνθεση των ελληνικών εξαγωγών κατά το 2018 και η
μεταβολή
ανά
κατηγορία
προϊόντος
(4ψήφια
κατηγοριοποίηση) σε σχέση με το 2017.
Συμπερασματικά,
θα
μπορούσαμε
να
σημειώσουμε πως η αύξηση των ελληνικών εξαγωγών
κατά 10,62% οφείλεται κυρίως στη δυναμική των
ακόλουθων κατηγοριών:
α) 95.03 Παιχνίδια: συνεχίζεται η αύξηση των τελευταίων
χρόνων με 45,07% το 2018 και πλέον καταλαμβάνουν την
πρώτη θέση
β) 72.13 Χοντρόσυρμα από σίδηρο με αύξηση 32,78%
γ) 27.13 Οπτάνθρακας και άσφαλτος από πετρέλαιο:
αύξηση κατά 136,48%
δ) 08.03 Μπανάνες : αύξηση κατά 127,03%
ε) 34.02 Οργανικές ουσίες επιφανειακής δράσης (εκτός
από σαπούνια), αύξηση κατά 108,12%
στ) 84.71 Μηχανές επεξεργασίας δεδομένων, αυτόματες,
και μονάδες αυτών αύξηση 80,14%
ζ) 76.06 & 76.04, Ελάσματα και ράβδοι - Φύλλα
Αλουμινίου : αύξηση κατά 43,01% και 5,73% αντίστοιχα
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Δ. ΤΡΕΧΟΝΤΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ
2018
CN4

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ
1

ΑΞΙΑ
(ευρώ)

Ετήσια
μεταβολή
2018/2017

Βαρύτητα
ως προς
το σύνολο
2018

967.789.069

9503

Παιχνίδια

69.964.955

45,07%

7,23%

2

7213

Χοντρόσυρμα
από
σίδηρο ή από όχι σε
κράμα χάλυβα

58.909.821

32,78%

6,09%

3

7408

Σύρματα από χαλκό

48.604.619

-3,43%

5,02%

40.562.645

14,13%

4,19%

4

0805

5

8471

6

7

8

9

3903

7214

2713

2005

Εσπεριδοειδή, νωπά
ή ξερά
Μηχανές
επεξεργασίας
δεδομένων,
αυτόματες,
και
μονάδες αυτών
Πολυμερή
του
στυρολίου σε αρχικές
μορφές
Ράβδοι από σίδηρο ή
από όχι σε κράμα
χάλυβα
Οπτάνθρακας (κοκ)
από
πετρέλαιο,
άσφαλτος
από
πετρέλαιο
Λαχανικά
παρασκευασμένα ή
διατηρημένα χωρίς
ξίδι, μη κατεψυγμένα

10

0809

Βερίκοκα,
ροδάκινα

11

0803

Μπανάνες

12

13

14

15

3105

7606

3901

3920

27.835.289

80,14%

2,88%

27.595.292

-24,72%

2,85%

26.608.282

-11,33%

2,75%

22.129.377

136,48%

2,29%

21.813.270

-2,35%

2,25%

21.463.368

-7,15%

2,22%

21.169.631

127,03%

2,19%

18.348.640

14,43%

1,90%

16.074.581

43,01%

1,66%

15.590.088

28,45%

1,61%

13.803.341

-16,77%

1,43%

1. Το ρουμανικό Υπουργείο Μεταφορών
προκήρυξε διαγωνισμό για τον εκσυγχρονισμό του
λιμανιού της παραδουνάβιας πόλης Tulcea (περί τα 1.500
μ). Το ύψος των εργασιών ανέρχεται σε 40 εκατ. ευρώ.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων
ορίστηκε η 12η Σεπτεμβρίου 2019.
Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να
αναζητηθούν στον ιστότοπο:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:36612
7-2019:TEXT:EN:HTML&src=0
2. H Αρχή Οδικών Δικτύων και Γεφυρών
Ρουμανίας (CNAIR) προκήρυξε διαγωνισμό για την
κατασκευή τμήματος του περιφερειακού δρόμου Κραϊόβα –
Πιτέστι (Drum Expres Craiova - Pitești" Tronsonul 4),
έκτασης 31 χμ.
Καταληκτική
ημερομηνία
για
υποβολή
προτάσεων: 24.10.2019
Η αξία του συμβολαίου εκτιμάται σε 909.669.122 Ron
(192,32 εκατ. ευρώ).
Περισσότερες
πληροφορίες:
http://www.cnadnr.ro/sites/default/files/STADIULP
ROIECTELORINDERULARE.pdf

κεράσια,

Λιπάσματα ορυκτά ή
χημικά που περιέχουν
δύο ή τρία λιπαντικά
στοιχεία:
άζωτο,
φωσφόρο και κάλιο.
Ελάσματα και ταινίες,
από αργίλιο, με
πάχος > 0,2 mm
Πολυμερή
του
αιθυλενίου σε αρχικές
μορφές
Πλάκες,
φύλλα,
μεμβράνες, ταινίες και
λουρίδες,
από
πλαστικές ύλες α

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Εισαγωγές-Αφίξεις, Εξαγωγές-Αποστολές κατά χώρα
και τετραψήφιο επίπεδο Σ.Ο. (CN4)
Επεξεργασία στοιχείων: Γραφείο ΟΕΥ Πρεσβείας Βουκουρεστίου
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