ΡΟΥΜΑΝΙΑ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
Ιούνιος 2020
Επισκόπηση κυριότερων οικονομικών ειδήσεων και διμερών οικονομικών σχέσεων
Έρευνα–Σύνταξη: Ανδρονίκη Λιακοπούλου, Γραμματέας ΟΕΥ Α΄
Πρεσβεία της Ελλάδας στο Βουκουρέστι
Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων (αρμόδιο και για Μολδαβία)
Bd. PacheProtopopescu. 1-3, Sector 2, Bucharest – E-mail: ecocom-bucharest@mfa.gr
Website: www.agora.mfa.gr , Tel +4 021 210 07 48 Fax +4 021 211 98 93

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Α. ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ...................................................................2

1. Μακροοικονομικοί Δείκτες ....................................................................................................................... 2
2. Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών Ρουμανίας κατά το α’ τετράμηνο 2020. ............................................. 2
3. Μείωση των ΑΞΕ στη Ρουμανία το α΄τετραμηνο του 2020. .................................................................... 2
4.Πληθωρισμός ........................................................................................................................................... 2
5. Πρόσφατα μακροοικονομικά στοιχεία για τη Μολδαβία– Εκτιμήσεις της Παγκόσμιας
Τράπεζας για την οικονομία της Μολδαβίας. ...................................................................................... 2
6. Έκθεση Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τη Σύγκλιση.................................................................... 3

B. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ .....................................................................................3

1. Άρθρα στο ρουμανικό τύπο για τουρισμό σε Ελλάδα. ............................................................................ 3
2. Οι εισερχόμενοι από Ελλάδα στη Ρουμανία εξαιρούνται των περιοριστικών μέτρων
απομόνωσης. ...................................................................................................................................... 4
3. Υποψηφιότητες για την απόκτηση πλειοψηφικού μεριδίου της θυγατρικής της CEZ στη
Ρουμανία. ............................................................................................................................................ 4
4. H Tarom καταγράφει απώλειες ύψους 65 εκατ ευρώ το 2020. ................................................................ 4
5. Η Hidroelectrica σχεδιάζει τη δημιουργία νέου υδροηλεκτρικου σταθμού στο Δούναβη. ........................ 4

Γ. ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ– ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ...........................................................5

1. Διμερές εμπόριο 2019 ............................................................................................................................. 5
2. Ανάλυση ελληνικών εξαγωγών. ............................................................................................................... 5
3. Α’ τρίμηνο 2020 ....................................................................................................................................... 5

Δ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ..............................................................................5
Ε. ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΕΥ ..........................................................................................6

[Type text]

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

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

Πληθωρισμός
Ανεργία %
Ισοτιμία Ευρώ/ Ron

Περίοδος
αναφοράς
2019
α’ τρίμηνο
2020

4,1%
2,7%
2,3%
4,8%
4,8423
4,8393

Μέσος
Μισθός

Μάιος 2020
Απρίλιος 2020
30.6.2020
Μέση
τιμή
Ιουνίου 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
παραγωγή

-5,9%

Α’
τρίμηνο2020/
Α΄τρίμηνο2019

(Πηγή: Ιnvest Romania, ΒΝR, INS, Eurostat)

2. Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών Ρουμανίας
κατά το α’ τετράμηνο 2020.
Σύμφωνα με στοιχεία του Ινστιτούτου Στατιστικής της
Ρουμανίας, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών
συναλλαγών μειώθηκε κατά 21% το α’ τετράμηνο του
τρέχοντος έτους, συγκριτικά με το ίδιο διάστημα του 2019,
αγγίζοντας, σε απόλυτους αριθμούς το 1,8 δισ.ευρώ, παρά
την αύξηση του εμπορικού ελλείμματος της χώρας κατά
17% κατά το υπό εξέταση διάστημα.
Το ισοζύγιο πρωτογενών και δευτερογενών
εισοδημάτων βελτιώθηκε σημαντικά τους μήνες Ιανουάριο –
Απρίλιο (σε κάθε μία από τις δύο κατηγορίες παρατηρήθηκε
αύξηση εισροών άνω των 400 εκατ.ευρώ)
(Πηγές: Ινστιτούτο Στατιστικής της Ρουμανίας)

3. Μείωση των ΑΞΕ στη Ρουμανία το α΄τετραμηνο
του 2020.
Σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας
Ρουμανίας, οι ΑΞΕ στη χώρα παρουσίασαν αρνητικές
επιδόσεις την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2020, καθώς
παρατηρήθηκαν εκροές ύψους 456 εκατ. ευρώ, ενώ το ίδιο
τετράμηνο του 2019 οι ΑΞΕ ανέρχονταν σε 2,16 δισ.ευρώ.
Η αρνητική πορεία των ΑΞΕ αναμένεται να
αποτελέσει παράγοντα επιβράδυνσης της ανάκαμψης της
ρουμανικής οικονομίας στη μετά Covid εποχή.
(Πηγή: Κεντρική Τράπεζα της Ρουμανίας)
4.Πληθωρισμός
Σύμφωνα με στοιχεία του ρουμανικού Ινστιτούτου
Στατιστικής πληθωρισμός ανήλθε σε 2,3% το Μάιο,
έναντι 2,7% τον Aπρίλιο, στοιχείο το οποίο οφείλεται στις
μειωμένες (κατά 10%) τιμές ενέργειας κατά τους πέντε
πρώτους μήνες του τρέχοντος έτους, συγκριτικά με το ίδιο
διάστημα πέρυσι. Κατά τα λοιπά, οι τιμές των τροφίμων
σημείωσαν άνοδο κατά 5,3% (ενδεικτικά, οι τιμές φρούτων
αυξήθηκαν κατά 5,4% τον υπό εξέταση μήνα και κατά
18,7% το πεντάμηνο% - εντυπωσιακή ήταν η αύξηση στην
τιμή της πατάτας (κατά 20,8%) το πρώτο πεντάμηνο του
έτους), ενώ οι τιμές των υπόλοιπων αγαθών (πλην
τροφίμων) αύξηση κατά 1. Οι τιμές των υπηρεσιών
αυξήθηκαν κατά 2,6%.
Η Ρουμανία σημείωσε την τέταρτη υψηλότερη
απόδοση σε πληθωρισμό στην ΕΕ, μετά την Ουγγαρία, την
Πολωνία και την Τσεχία (M.O. Ευρωζώνης τον Mάιο ήταν
0,1%.
(Πηγή: Ινστιτούτο Στατιστικής Ρουμανίας, Eurostat)

5. Πρόσφατα μακροοικονομικά στοιχεία για τη
Μολδαβία– Εκτιμήσεις της Παγκόσμιας Τράπεζας για
την οικονομία της Μολδαβίας.
Σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της
Μολδαβίας, οι συνολικές μολδαβικές εξαγωγές το α' τρίμηνο
του 2020 ανήλθαν σε 674,4 εκατ. δολ., μειωμένες κατά 8%
σε σχέση με το ίδιο διάστημα πέρυσι. Οι μολδαβικές
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εισαγωγές ανήλθαν σε 1.365,8 εκατ. ευρώ, κινούμενες σε
παρόμοια επίπεδα με το α' τρίμηνο 2019. Ως εκ τούτου, το
α' τρίμηνο τρέχοντος έτους κατεγράφη εμπορικό έλλειμμα
της τάξεως των 691,4 εκατ. δολ., διευρυμένο κατά 9,3% σε
σχέση με το ίδιο χρονικό διάστημα του περυσινού έτους.
Συρρίκνωση του ΑΕΠ της Μολδαβίας κατά 3,1%
προβλέπει η Παγκόσμια Τράπεζα για το 2020. Οι
προβλέψεις του ΔΝΤ είναι ακόμα πιο δυσοίωνες,
τοποθετώντας την ύφεση στο 3,8%. To έλλειμμα του
προϋπολογισμού αναμένεται ότι θα αγγίξει το 7,6% το
2020
(Πηγή: Παγκόσμια Τράπεζα, Στατιστική Υπηρεσία Μολδαβίας)

6. Έκθεση Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τη
Σύγκλιση.
Αναρτήθηκε στις 10.6 στον ιστότοπο της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) η Έκθεση της ΕΚΤ
για τη Σύγκλιση. Οι χώρες της ΕΕ εκτός της ζώνης του
ευρώ, η οικονομική και νομική σύγκλιση των οποίων
εξετάστηκε στην εν λόγω Έκθεση, είναι, εκτός από τη
Ρουμανία, η Βουλγαρία, η Τσεχία, η Κροατία, η Ουγγαρία,
η Πολωνία και η Σουηδία. Και οι επτά χώρες δεσμεύονται
από τη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης να υιοθετήσουν το ευρώ, κατόπιν εκπλήρωσης των
προβλεπομένων κριτηρίων.
Συνοπτικά, τα κυριότερα ευρήματα της Έκθεσης
που αφορούν ειδικότερα τη Ρουμανία, η οποία δεν πληροί
κανένα από τα τέσσερα κριτήρια σύγκλισης (σταθερότητα
τιμών, δημοσίων οικονομικών, συναλλαγματικών ισοτιμιών
και μακροπρόθεσμων επιτοκίων), αποτυπώνονται στα
ακόλουθα σημεία:
Όσον αφορά το κριτήριο της σταθερότητας των
τιμών, ο μέσος δωδεκάμηνος ρυθμός πληθωρισμού ήταν
υψηλότερος από την τιμή αναφοράς 1,8% στη Βουλγαρία,
την Πολωνία, τη Ρουμανία, την Τσεχία και την Ουγγαρία.
Ειδικότερα, κατά το δωδεκάμηνο έως τον Απρίλιο του 2020,
ο πληθωρισμός βάσει του Ενιαίου Δείκτη Τιμών
Καταναλωτή (ΕνΔΤΚ) στη Ρουμανία ήταν κατά μέσο όρο
3,7%. Οι εθνικές αρχές της Ρουμανίας έλαβαν σημαντικά
μέτρα
δημοσιονομικής,
μακροπροληπτικής
και
νομισματικής πολιτικής προκειμένου να αντισταθμίσουν τη
ζημία που προξένησε στην οικονομία η πανδημία COVID19, ωστόσο υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα ως προς την
εξέλιξη αυτών των ρυθμών τους επόμενους μήνες.
Ενώ το χρέος της Ρουμανίας συμμορφωνόταν
προς το σχετικό κριτήριο του Μάαστριχτ, το δημόσιο
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έλλειμμα υπερέβη την τιμή αναφοράς 3% το 2019.
Συγκεκριμένα, το έλλειμμα αυξήθηκε από 2,6% του ΑΕΠ το
2017 σε 4,3% του ΑΕΠ το 2019, εξ αιτίας της χαλάρωσης
της δημοσιονομικής πολιτικής. Σημειώνεται ότι εντός του
2020 ξεκίνησε για τη Ρουμανία διαδικασία υπερβολικού
ελλείμματος.
Η ισοτιμία του Leu Ρουμανίας έναντι του ευρώ
παρουσίασε χαμηλή μεταβλητότητα, ενώ οι διαφορές των
βραχυπρόθεσμων επιτοκίων έναντι της ζώνης του ευρώ
διατηρήθηκαν σε σχετικά υψηλά επίπεδα σε όλη τη
διάρκεια της περιόδου αναφοράς. Με την εμφάνιση
εντάσεων στη χρηματοπιστωτική αγορά μετά την έξαρση
της επιδημίας COVID-19 τον Μάρτιο του 2020, το Leu
δέχθηκε πιέσεις υποτίμησης, αγγίζοντας το 4,8283 έναντι
του ευρώ τις 31.3.2020.
Όσον αφορά τη σύγκλιση των μακροπρόθεσμων
επιτοκίων, η Ρουμανία είναι η μόνη χώρα (από τις επτά υπό
εξέταση) όπου η διαφορά των μακροπρόθεσμων επιτοκίων
έναντι του μέσου όρου της ζώνης του ευρώ (2,9%) είναι
σημαντική. Συγκεκριμένα διαμορφώθηκε γύρω στις 440
μονάδες βάσης στο τέλος της περιόδου αναφοράς, ύστερα
από αύξηση που κατέγραψε επί τρία έτη, αντανακλώντας
εγχώριες και εξωτερικές ανισορροπίες.
Ολόκληρη η μελέτη βρίσκεται στον ακόλουθο
ιστότοπο:
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/conrep/ecb.cr202006~9f
efc8d4c0.en.pdf,

B. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
1. Άρθρα στο ρουμανικό τύπο για τουρισμό σε
Ελλάδα.
Στους νέους κανονισμούς που θα ισχύσουν από 1η
Ιουλίου, για τους Ρουμάνους που θα επισκεφθούν την
Ελλάδα αναφέρεται τις τελευταίες ημέρες το σύνολο του
ρουμανικού τύπου, παραθέτοντας στοιχεία για το νέο
ερωτηματολόγιο PLF που πρέπει να συμπληρωθεί 48 ώρες
πριν την αναχώρηση και τις περιπτώσεις κατά τις οποίες
θα ζητηθεί η απομόνωση του ταξιδιώτη για μία ημέρα.
Αναφορά γίνεται επίσης, στο άνοιγμα 18 περιφερειακών
αεροδρομίων, επτά μεθοριακών σταθμών και επτά λιμένων.
«Στην Ελλάδα οι ξενοδόχοι έχουν λάβει αυξημένα μέτρα για
την πρόληψη και καταπολέμηση του κορωνοϊού,
υπογραμμίζεται. Οι τόποι παραθέρισης επανέρχονται σιγά
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σιγά στην κανονική λειτουργία τους. Οι Ρουμάνοι,
σύμφωνα με τα εν λόγω δημοσιεύματα, ήταν από τους
πρώτους τουρίστες που ήδη, έχουν φτάσει στις παραλίες
των ελληνικών νησιών».
(Πηγές: Δελτίο Τύπου Γραφείου Δημόσιας Διπλωματίας
Πρεσβείας
Βουκουρεστίου
29.6.2020
Agerpress,
RomaniaInsider,).

2. Οι εισερχόμενοι από Ελλάδα στη Ρουμανία
εξαιρούνται των περιοριστικών μέτρων απομόνωσης.
Στις 13 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε συνάντηση της
Εθνικής Επιτροπής για Καταστάσεις Έκτακτης Ανάγκης,
για την έγκριση του καταλόγου των κρατών από τα οποία οι
πολίτες που φθάνουν στη Ρουμανία δεν θα απαιτείται να
εισέλθουν σε απομόνωση. Οι χώρες που εξαιρούνται κατά
την πρώτη φάση είναι η Ελλάδα, η Αυστρία, η Βουλγαρία,
η Τσεχική Δημοκρατία, η Κύπρος, η Κροατία, η Ελβετική
Συνομοσπονδία, η Γερμανία, η Ισλανδία, η Λετονία, το
Λιχτενστάιν, η Λιθουανία, η Μάλτα, η Νορβηγία, η
Σλοβακία, η Σλοβενία και ηΟυγγαρία.
Το πλήρες κείμενο της απόφασης (στην ρουμανική
γλώσσα) υπάρχει στην ακόλουθη ιστοσελίδα:
https://stirioficiale.ro/hotarari/hotarare-cnsu-nr-29-din-13-062020
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν και
την σελίδα της Πρεσβείας στο facebook όπου αναρτώνται
σημαντικές ανακοινώσεις και ειδήσεις:
https://www.facebook.com/GreeceinRomania/
3.
Υποψηφιότητες
για
την
απόκτηση
πλειοψηφικού μεριδίου της θυγατρικής της CEZ στη
Ρουμανία.
Η India Power Corporation, ο ουγγρικός όμιλος MVM,
η E.ON και ο γερμανικός όμιλος χρηματοπιστωτικών
υπηρεσιών Allianz και η ρουμανική κοινοπραξία
Hidroelectrica - Electrica - SAPE φερονται ως διεκδικητές
για την απόκτηση πλειοψηφικού μεριδίου της θυγατρικής
του τσεχικού ομίλου κοινής ωφέλειας CEZ στη Ρουμανία.
Σύμφωνα με ανεπίσημες πηγές της εφημερίδας Ziarul
Financiar, η ρουμανική κοινοπραξία υπέβαλε τη δεσμευτική
προσφορά της την τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου..
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Οι ίδιες πηγές εκτιμούν ότι ο κύκλος εργασιών της
της CEZ Romania ανέρχεται σε περίπου 500 εκατ. ευρώ,
ενώ η αξία του αιολικού πάρκου, το οποίο προκάλεσε το
ενδιαφέρον της Hidroelectrica, σε περίπου 400- 500 εκατ.
ευρώ.
(Πηγή: Ziarul Financiar)
4. H Tarom καταγράφει απώλειες ύψους 65 εκατ
ευρώ το 2020.
Ο ρουμανικός αερομεταφορέας Tarom αναμένει ότι
η καθαρή του ζημία θα αυξηθεί στα 315 εκατομμύρια Ron
(65 εκατομμύρια ευρώ) το 2020 από 171,4 εκατομμύρια
Ron που είχαν ήδη σωρευτεί ένα χρόνο νωρίτερα,
σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Μεταφορών της
Ρουμανίας.
Το τέλος του 2020 θα βρει την εταιρία με 400
περίπου εργαζομένους λιγότερους σε σχέση με το 2019
(1.233 από 1.607), ανέφερε το υπουργείο σε έκθεση που
δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα την Τετάρτη.
Η Tarom λειτουργεί σε διεθνή και εσωτερικά
δρομολόγια με στόλο 25 αεροσκαφών - επτά ATR-42-500,
δύο ATR-72, 4 Boeing 737-700, 4 Boeing 737-300, 4 Boeing
737-800 NG και 4 Airbus A318 -111.
Τον Απρίλιο, η κυβέρνηση της Ρουμανίας ενέκρινε
συνολικά 130 εκατομμύρια ευρώ (140 εκατομμύρια
δολάρια) σε δάνεια προς την Tarom και τον αερομεταφορέα
χαμηλού κόστους Blue Air για να τους βοηθήσει να
ξεπεράσουν τη μείωση των εσόδων λόγω της πανδημίας
COVID-19.
Για την εκταμίευση των δανείων εκκρεμεί έγκριση
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν είναι σαφές πώς θα
κατανεμηθεί η χρηματοδότηση μεταξύ των δύο
αεροπορικών εταιρειών.
(Πηγές: Romania-insider)

5. Η Hidroelectrica σχεδιάζει τη δημιουργία νέου
υδροηλεκτρικου σταθμού στο Δούναβη.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα στο ρουμανικό τύπο,
η ρουμανική κρατική εταιρεία Hidroelectrica σχεδιάζει να
αναπτύξει ένα νέο σταθμό παραγωγής υδροηλεκτρικής
ενέργειας στον Δούναβη, ως μέρος της στρατηγικής για την
απεξάρτηση της χώρας από τον άνθρακα.
Πρόκειται για το 380 MW Macin Hydropower
Complex, μια επένδυση αξίας 14 δισεκατομμυρίων RON
(2,9 δισεκατομμύρια ευρώ), που περιλαμβάνεται στη
στρατηγική ανάπτυξης της εταιρείας έως το 2030.
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Tα οφέλη του υδροηλεκτρικού σταθμού Macin είναι
πολλαπλά. Πρόκειται για έναν σταθμό παραγωγής ΑΠΕ
στο έδαφος της χώρας, ενώ παράλληλα οι υποδομές του θα
χρησιμεύσουν και για τη διαδικασία ψύχρανσης υδάτων
για τους αντιδραστήρες του πυρηνικού σταθμού
Cernavoda.
(Πηγή: Economica.net)

Γ. ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ– ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
1. Διμερές εμπόριο 2019
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.
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.
3. Α’ τρίμηνο 2020
Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία του Ινστιτούτου
Στατιστικής της Ρουμανίας, οι ελληνικές εξαγωγές προς τη
Ρουμανία το α' τρίμηνο του τρέχοντος έτους ανήλθαν σε
265,49 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 11% σε σχέση με την
ίδια περίοδο του 2019. Οι ρουμανικές εξαγωγές προς την
Ελλάδα κατέγραψαν μείωση της τάξεως του 17,6%,
ανερχόμενες σε 183,92 εκατ. ευρώ. Το εμπορικό ισοζύγιο
ήταν πλεονασματικό υπέρ της χώρας μας τους τρεις
πρώτους μήνες του έτους, με το πλεόνασμα να αγγίζει τα
81,57 εκατ. ευρώ.
Δ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
To Διμερές Ελληνο – Ρουμανικό Εμπορικό και
Βιομηχανικό Επιμελητήριο, με την υποστήριξη της
Ελληνικής Πρεσβείας στο Βουκουρέστι, διοργάνωσε στις
23.6 διαδικτυακό σεμινάριο (webinar) με θέμα «Μέτρα
αντιμετώπισης των οικονομικών συνεπειών της πανδημικής
κρίσης –
Προβλέψεις για επιχειρήσεις
που
δραστηριοποιούνται στη Ρουμανία». Το εν λόγω webinar
είναι το δεύτερο μιας σειράς διαδικτυακών παρουσιάσεων ,
απευθυνόμενων, κατά κύριο λόγο, σε ελληνικές
επιχειρήσεις, εγκατεστημένες στη Ρουμανία, με
θεματολογία σχετιζόμενη με τις δυνατότητες αξιοποίησης
των ρυθμίσεων της ρουμανικής νομοθεσίας για την
ανακούφιση των πληγεισών επιχειρήσεων.
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Το σεμινάριο παρακολούθησαν περί τους πενήντα
εκπροσώπους ελληνικών επιχειρήσεων. Τις κεντρικές
εισηγήσεις, οι οποίες εστιάστηκαν στη νομοθεσία για την
διαχείριση της τεχνικής ανεργίας, την αύξηση του ανώτατου
ορίου εξασφάλισης πιστώσεων για μικρομεσαίες
επιχειρήσεις, την αύξηση του ανώτατου ορίου επιστροφής
ΦΠΑ, τη δυνατότητα αναστολής της πληρωμής δόσεων
δανείων, τα μέτρα αναπροσαρμογής των ενοικίων και τα
νέα προσαρμοσμένα χρηματοδοτικά προγράμματα των
τραπεζών, πραγματοποίησαν υψηλόβαθμα στελέχη των
Deloitte και TGS Romania. Ακολούθησε τμήμα Q&A, όπου
δόθηκε η ευκαιρία στους συμμετέχοντες να υποβάλουν
συγκεκριμένες ερωτήσεις επί πιο τεχνικών ζητημάτων.
Το Γραφείο μας συνέδραμε την εν θέματι εκδήλωση,
αποστέλλοντας τις σχετικές προσκλήσεις στη λίστα
επαφών του. Πρόκειται για μια ακόμη πρωτοβουλία του
Διμερούς Επιμελητηρίου, σε συνεργασία με την Ελληνική
Πρεσβεία, με σημαντική προστιθέμενη αξία, τόσο σε
επίπεδο ενημέρωσης των ελληνικών εταιριών που
δραστηριοποιούνται στη Ρουμανία, όσο και ευρύτερης και
ουσιαστικής δικτύωσής τους, παρά τις δύσκολες συνθήκες
που η τρέχουσα συγκυρία έχει δημιουργήσει.
Ε. ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΕΥ
Το Γραφείο μας κατά το μήνα Μάιο συνέταξε
- Ετήσια Έκθεση για την Οικονομία της Ρουμανίας
http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikonupotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/71203
- Ετήσια Έκθεση για την Οικονομία της Μολδαβίας
http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikonupotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/70903
- Οδηγό Επιχειρείν για τη Ρουμανία
http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikonupotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/71228 και
- Μελέτη για τον κλάδο των Κατασκευών στη Ρουμανία
http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikonupotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/71078
Disclaimers:
Σε περίπτωση αναδημοσίευσης, παρακαλείστε να αναφέρετε την
πηγή.
Το Γραφείο μας τηρεί επιφύλαξη ως προς τις ειδησεογραφικές
πηγές.
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