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

Πληθωρισμός
Ανεργία %
Ισοτιμία Ευρώ/ Ron

Μέσος
Μισθός

Περίοδος
αναφοράς
2019
δ’ τρίμηνο 2019/
δ’ τρίμηνο 2018

4,1%
4,3%
3%
3,9 %
4,8254
4,8263

Φεβρ. 2020
Φεβρ. 2020
31.3.2020
Μέση
τιμή
Μαρτίου 2020
1.088 Ιαν. 2020

μηνιαίος Μικτά:
ευρώ
(5.225 lei)
Καθαρά: 664
ευρώ
(3.189 lei)
Κατώτατος Μισθός
467 ευρώ
Ιαν. 2020
(2.230 lei)
ΑΞΕ – μεταβολή
2,4 %
2019 /.2018
ΑΞΕ (εισροές)

5,29 δισ.ευρώ

2019

Βιομηχανική
4,7%
Ιαν. 2019/
παραγωγή
Ιαν..2018
(Πηγή: Ιnvest Romania, ΒΝR, INS, Eurostat)
2.
Εκτιμήσεις διεθνών χρηματοοικονομικών
οργανισμών για τις επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης
λόγω εξάπλωσης COVID-19 στη ρουμανική οικονομία.
Σύμφωνα με τον αυστριακό τραπεζικό όμιλο Erste, ο
ρυθμός ανάπτυξης της ρουμανικής οικονομίας αναμένεται να
παρουσιάσει επιβράδυνση της τάξεως του 4,7%, ενώ το
έλλειμμα προβλέπεται ότι θα ξεπεράσει το 7%. Η μείωση
αυτή εκτιμάται ότι θα είναι μόνο για το 2020, ενώ το 2021 η
Ρουμανία θα ξαναμπεί σε τροχιά ανάπτυξης. Σε κάθε
περίπτωση, σύμφωνα με τους ίδιους αναλυτές, η
επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης για το τρέχον έτος θα
είναι ομαλότερη για τη Ρουμανία, συγκριτικά με την
Πολωνία, Ουγγαρία και την Τσεχία, που αναμένεται να
υποστούν μεγαλύτερες πιέσεις. Περαιτέρω, προβλέπεται
πτώση του ρουμανικού νομίσματος, η ισοτιμία του οποίου με
το ευρώ αναμένεται να αγγίξει το 4,9. Σε παρόμοιο μήκος

κύματος κινούνται οι προβλέψεις του Ομίλου ING, που μέσα
σε δύο εβδομάδες αναθεώρησαν επί τα χείρω τις
προβλέψεις τους, κάνοντας πλέον λόγο για μείωση του
ρουμανικού ΑΕΠ κατά 6,6%, ενώ τοποθετούν την αύξηση του
ελλείμματος μεταξύ 7%-9% (μόλις στις 11 Μαρτίου, η σχετική
πρόβλεψη της ING για το έλλειμμα ήταν 5%). Λιγότερο
απαισιόδοξες είναι προς το παρόν οι προβλέψεις της
Raiffeisenbank που προβλέπει συρρίκνωση του ΑΕΠ κατά
2,5% το 2020 (τελευταίες εκτιμήσεις της δημοσιεύτηκαν στις
12.3) και της BRD - Société Générale που εκτιμά μείωση του
ρυθμού ανάπτυξης σε 3,9%.
(Πηγές: ιστότοποι ERSTE, ING, Reiffaisen, BRD)
3. Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη
Ρουμανία, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου .
Αναρτήθηκε στην διαδικτυακή πύλη της ΕΕ η Έκθεση
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Ρουμανία, στο πλαίσιο
του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Στην Έκθεση δεν
περιλαμβάνονται προβλέψεις για τις οικονομικές επιπτώσεις
της παγκόσμιας υγειονομικής κρίσης στη ρουμανική
οικονομία, δεδομένου ότι η σύνταξή της ολοκληρώθηκε τον
Φεβρουάριο. Συμπερασματικά, παρατηρούνται τα εξής:
Θετικές επιδόσεις έχει η Ρουμανία στο ρυθμό ανάπτυξης - αν
και κύριος μοχλός ώθησης της ανάπτυξης είναι η
κατανάλωση- στα χαμηλά επίπεδα ανεργίας και στο χαμηλό
σχετικά με την υπόλοιπη ΕΖ δημόσιο χρέος. Αντιθέτως, το
έλλειμμα προϋπολογισμού παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με
την προηγούμενη χρονιά, ο πληθωρισμός είναι από τους
υψηλότερους στην ΕΕ, ενώ και το εμπορικό έλλειμμα της
χώρας είναι διαρκώς διευρυνόμενο. Τα λοιπά ευρήματα της
Έκθεσης συνοψίζονται στον εντοπισμό καθυστερήσεων σε
διαρθρωτικές αλλαγές στον τομέα της υγείας, της
εκπαίδευσης, της καινοτομίας, της απορροφητικότητας
κοινοτικών κονδυλίων και της καταπολέμησης της φτώχειας.
Το τραπεζικό σύστημα φαίνεται σταθερό, με επαρκή
επίπεδα ρευστότητας. Βήματα έχουν γίνει στην πάταξη
φοροδιαφυγής και στον εκσυγχρονισμό του πλαισίου
δημοσίων διαγωνισμών.
Υπενθυμίζεται ότι στις 4.3.2020, η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή εξέδωσε σύσταση για εκκίνηση διαδικασίας
υπερβολικού ελλείμματος για τη Ρουμανία.
Ολόκληρη η μελέτη για το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο
βρίσκεται στον ακόλουθο ιστότοπο:
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2020european_semester_country-report-romania_en.pdf
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4. Πληθωρισμός
Ο πληθωρισμός ανήλθε σε 3% τον Φεβρουάριο,
παρουσιάζοντας μείωση σε σχέση με τον Ιανουάριο που
ήταν 3,8%, η οποία οφείλεται στις συγκρατημένες τιμές
ενέργειας κατά το υπό εξέταση διάστημα και στη μικρή
αύξηση των υπολοίπων αγαθών. Κατά τα λοιπά, οι τιμές των
τροφίμων σημείωσαν αύξηση κατά 1,6%, ενώ οι τιμές των
υπόλοιπων αγαθών (πλην τροφίμων) κατά 1,2%. Οι τιμές
των υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 0,4%.
Στις πιο πρόσφατες εκτιμήσεις της η Κεντρική
Τράπεζα Ρουμανίας προβλέπει ότι το πρώτο τρίμηνο του
έτους ο πληθωρισμός θα σταθεροποιηθεί στο 2,8%, μη
συνυπολογιζομένου του αντικτύπου από την εξάπλωση του
COVID-19.
(Πηγή: Ινστιτούτο Στατιστικής Ρουμανίας)

5.
Μέτρα ρουμανικής κυβέρνησης για την
αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών της
πανδημίας.
Τα βασικά μέτρα που έλαβε η ρουμανική κυβέρνηση
μέσα στο Μάρτιο για την αντιμετώπιση των οικονομικών
συνεπειών της εξάπλωσης του COVID-19 συνίστανται
συνοπτικά στα ακόλουθα:
- Καταβολή του 75% του μικτού μηνιαίου μισθού (στο
βαθμό που το ποσό αυτό δεν ξεπερνά το 75% του
μέσου μηνιαίου μισθού) σε εργαζομένους που
βρίσκονται σε τεχνική ανεργία.
- Αναστολή των αναγκαστικών εκτελέσεων και
συντηρητικών κατασχέσεων (εξαιρείται η ποινική
συντηρητική κατάσχεση), επιστροφή ΦΠΑ εντός
του Μαρτίου για περαιωμένες υποθέσεις, έναρξη
από 1.4.2020 νέων ρυθμίσεων για την επιτάχυνση
των διαδικασιών περαίωσης (απόφαση ANAF
17.3.2020).
- Αναστολή των δόσεων των εξυπηρετούμενων
δανείων όλων των φυσικών και νομικών
προσώπων έως εννέα μήνες, απλοποιώντας

-

σημαντικά τη σχετική διαδικασία. Εκτός από τις
δόσεις αναστέλλεται και η καταβολή των
τόκων. Επιπροσθέτως, προβλέπεται, σύμφωνα με
τις
ανακοινώσεις,
ελάφρυνση
των
φορολογουμένων
εάν
καταβάλουν
τους
απαιτούμενους φόρους μέχρι τις 25 Απριλίου
(ανακοίνωση Υπ. Οικονομικών 26.3.2020).
Αύξηση του ανώτατου ορίου παροχής εγγύησης
από το Εθνικό Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρομεσαίων
Επιχειρήσεων (FNGCIMM) προς τις MME (πράξη
νομοθετικού περιεχομένου 29/21.3.2020, το
ανώτατο όριο παροχής εγγύησης ορίστηκε

(Πηγή: Nine o’ Clock, Romania-Insider,Reuters,
ρ/Υπουργεία Οικονομίας, Εργασίας και Υγείας)

6. Πτώση ρουμανικού νομίσματος.
Σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα υποχώρησε το
ρουμανικό νόμισμα έναντι του ευρώ στις 27.3 με τη σχετική
ισοτιμία να διαμορφώνεται σε 4,8332. Η μέση ισοτιμία το
Μάρτιο ήταν 4,8263. Εκτός από την πτωτική του πορεία τους
τελευταίους μήνες λόγω του διευρυνόμενου ελλείματος του
ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, κύρια αιτία του οποίου
είναι η αύξηση του εμπορικού ελλείμματος, πλέον η
επέκταση της υγειονομικής κρίσης λόγω COVID-19 φαίνεται
να έχει επιφέρει ένα ακόμη πλήγμα στο ρουμανικό νόμισμα.
(Πηγή: ΒΝR, Romania-insider)
7. Μείωση επιτοκίου αναφοράς.
Σε μία προσπάθεια να αντιμετωπιστεί η οικονομική
κρίση, συνεπεία της υγειονομικής, και να ενισχυθεί η
ρευστότητα στην αγορά, η Κεντρική Τράπεζα της Ρουμανίας
αποφάσισε την μείωση του βασικού επιτοκίου αναφοράς
από 2,5% σε 2%. Σημειώνεται, τέλος, ότι το διάστημα 11-20
Μαρτίου τ.έ. σημειώθηκε ρεκόρ αναλήψεων από τις
ρουμανικές τράπεζες (4,4 δισ.Ron, που αντιστοιχεί σε 0,91
δισ.ευρώ περίπου). H κατάσταση σήμερα φαίνεται, ωστόσο,
να έχει ομαλοποιηθεί, σύμφωνα με δηλώσεις του Διοικητή
της Κεντρικής Τράπεζας κ Mugur Isarescu.
Το τελευταίο δελτίο τύπου του διοικητή της BNR είναι
αναρτημένο
στον
ιστότοπο
της
Τράπεζας:
https://www.bnr.ro/page.aspx?prid=17697
B. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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1. Κινητοποίηση ελληνικών επιχειρήσεων –
Δωρεές στα νοσοκομεία της Ρουμανίας.
Στο πλαίσιο της προσφοράς και αλληλεγγύης των
Ελλήνων επιχειρηματιών της Ρουμανίας προς το ιατρικό
προσωπικό, τους νοσηλευόμενους και τις ευπαθείς ομάδες
του πληθυσμού της Ρουμανίας, ελληνικών συμφερόντων
εταιρίες πραγματοποίησαν σημαντικές δωρεές σε
νοσοκομειακά ιδρύματα της χώρας. Συγκεκριμένα, η Aqua
Carpatica προέβη στη δωρεά μασκών, γαντιών και
προστατευτικών για το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό
του νοσοκομείου Marie Curie και μπουκαλιών νερού σε
νοσοκομεία σε όλη τη χώρα, η Alumil σε δωρεά μασκών σε
νοσοκομεία Polizu και Coltea, η Fatrom σε δωρεά κρέατος
για γεύματα στα νοσοκομεία Urziceni και Buzau και η Best
Foods στην αγορά ενός απολυμαντικού μηχανήματος για το
νοσοκομείο Victor Babes και δύο μηχανημάτων για το
δημοτικό νοσοκομείο του Βουκουρεστίου.
Σε παρόμοιες κινήσεις προέβησαν και άλλα μέλη του
Διμερούς Ελληνο -Ρουμανικού Επιμελητηρίου, όπως η One
Properties, η Unicredit και η Deloitte.
(Πηγές: forbes.ro, Linkedin )
2. Ανάληψη από την κοινοπραξία Railworks
Association (Alstom, Aktor, Arcada Company και
Euroconstruct Trading 98) του έργου εκσυγχρονισμού
σιδηροδρομικών γραμμών Brasov - Apaţa και Caţa Sighişoara.
Στις 5 Μαρτίου τ.έ η κρατική εταιρία διαχείρισης
σιδηροδρομικών υποδομών CFR (Compania de Căi Ferate
Romana) υπέγραψε σύμβαση ύψους 620 εκατ. ευρώ με την
Railworks Association, την οποία απαρτίζουν η γαλλική
Alstom, η ελληνική ΑΚΤΩΡ και οι ρουμανικές ARCADA
Euroconstruct Trading 98, για τον εκσυγχρονισμό των
σιδηροδρομικών γραμμών Brasov - Apaţa και Caţa –
Sighişoara, συνολικού μήκους 86 χμ.
Η ολοκλήρωση του έργου θα επιτρέψει τη διέλευση
στην εν λόγω γραμμή τρένων με ταχύτητα ως και 160 km/h.
Σημειώνεται
ότι
σήμερα,
στην
απαρχαιωμένη
σιδηροδρομική γραμμή Brasov – Sighişoara, τα διερχόμενα
τρένα δεν μπορούν να αναπτύξουν ταχύτητα πάνω από 50
km/h.
(Πηγή: railwaypro.com)

3. Επιχειρηματικές κινήσεις στο πλαίσιο κοινών
προσπαθειών αντιμετώπισης της εξάπλωσης του
COVID-19 – Παραγωγή μασκών και ιατρικού υλικού.
- Ο Υπουργός Οικονομίας κ. Virgil Popescu ανακοίνωσε ότι
έχει ξεκινήσει ήδη η παραγωγή των πρώτων εγκεκριμένων
ιατρικών μασκών από ρουμανική εταιρία. Πρόκειται για την
Tedtech, η οποία μπορεί να παραγάγει 15.000 μάσκες την
ημέρα και από μέσα Απριλίου και 500.000 μάσκες.
-Σύμφωνα με την ΥΑ 525/2020 δόθηκε εντολή στη χημική
βιομηχανία Chimcomplex SA Borzesti να παραγάγει για
περίοδο 180 ημερών βιοκτόνα τύπου ΤΡ 2.
- Η ηλεκτρονική πλατφόρμα Medici pentru Romania (Γιατροί
για τη Ρουμανία), η οποία ξεκίνησε τη λειτουργία της με
πρωτοβουλία καθιερωμένων Ρουμάνων γιατρών και
επιχειρηματιών τον περασμένο Οκτώβριο, εγκαινίασε την
καμπάνια "Δεν ξεχνάμε τους άλλους", μέσω της οποίας
εθελοντές γιατροί διαφόρων ειδικοτήτων από τη Ρουμανία,
προσφέρουν δωρεάν συμβουλές σε ασθενείς με χρόνια
νοσήματα από Ρουμανία και από τη ρουμανική Διασπορά,
στο πλαίσιο ενημέρωσης και υποστήριξης των πολιτών,
κατά τη νέα πραγματικότητα που δημιουργείται με την
εξάπλωση της πανδημίας COVID-19.
- Ο Πρόεδρος της Ρουμανίας ανακοίνωσε, ε, πως η
Ρουμανία είναι το πρώτο κράτος – μέλος ΕΕ που θα
αξιοποιήσει το μηχανισμό rescEU της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, προκειμένου να δημιουργήσει στο έδαφός της
στρατηγικό απόθεμα ιατρικού εξοπλισμού έκτακτης ανάγκης
(αναπνευστήρες, προστατευτικές στολές και μάσκες, κατά
κύριο λόγο).
(Πηγές: Romania-insider, Nine o’ Clock, bursa.ro)
4. H Romgaz αποσύρει το ενδιαφέρον της από τη
διεκδίκηση 20% της Gastrade.
Με ανακοίνωσή της στο Χρηματιστήριο Αξιών του
Βουκουρεστίου, η εταιρία Romgaz ενημερώνει τους
μετόχους και επενδυτές ότι «στην παρούσα οικονομική
συγκυρία δεν θεωρείται σκόπιμη η εξαγορά του 20% της
Gastrade», της εταιρίας που έχει αναλάβει την κατασκευή
του τερματικού σταθμού φυσικού αερίου της
Αλεξανδρούπολης. Την απόφαση έλαβε κατά τη συνεδρίαση
του ΔΣ της εταιρίας στις 19.3. τ.έ.
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Σημειώνεται πως στις 26.9.2019, η τακτική ΓΣ των
μετόχων της ρουμανικής εταιρίας είχε εγκρίνει κατ’ αρχήν,
την εξαγορά από τη Romgaz του 20% των μετοχών της
Gastrade S.A για τη διαφοροποίηση των πηγών φυσικού
αερίου της Ρουμανίας. Οι μέχρι στιγμής τέσσερις μέτοχοι
στην Gastrade, με μερίδιο 20% έκαστος είναι ο Όμιλος
Κοπελούζου, η ΔΕΠΑ, η Gaslog (συμφερόντων Π. Λιβανού)
και η βουλγαρική Bulgartransgaz.
(Πηγή: Χρηματιστήριο Αξιών Βουκουρεστίου, gastrade.gr)

5. Οικονομικές επιπτώσεις της εξάπλωσης του
COVID-19 στη Ρουμανία.
Η παγκόσμια υγειονομική κρίση λόγω της εξάπλωσης
της πανδημίας COVID-19 έχει ήδη ξεκινήσει να επιφέρει
σημαντικές επιπτώσεις στη ρουμανική οικονομία. Σύμφωνα
με μελέτη της PWC, το 37% των ρουμανικών επιχειρήσεων
έχουν αναστείλει πλήρως ή μερικώς τις δραστηριότητές τους
λόγω κορωνοϊού, ενώ, βάσει εκτιμήσεων του ρουμανικού
Υπουργείου Εργασίας, οι ανασταλείσες συμβάσεις
εργασίας δεν αποκλείεται να αγγίξει το εκατομμύριο. Ο
αριθμός των νεοϊδρυθεισών εταιριών μειώθηκε κατά 69% το
δεύτερο δεκαπενθήμερο του Μαρτίου, συγκριτικά με το ίδιο
διάστημα του προηγούμενου έτους, σύμφωνα με στοιχεία
του Εθνικού Μητρώου Εμπορικών Εταιριών, ενώ αναμένεται
σημαντική στασιμότητα των ΑΞΕ στη χώρα για μεγάλο
διάστημα.
Σε δήλωσή του στο Reuters, ο Υπουργός
Οικονομικών Florin Citu σημείωσε πως η Ρουμανία μπορεί
να καλύψει τις χρηματοδοτικές της ανάγκες για πέντε
τουλάχιστον μήνες, ωστόσο, τα μειωμένα έσοδα και η
αναθεώρηση του προϋπολογισμού για περαιτέρω παροχές
στην υγεία και την ανακούφιση της τεχνικής ανεργίας, το
πακέτο των οποίων αντιστοιχεί, μέχρι στιγμής, στο 3% του
ΑΕΠ, θα οδηγήσουν σε σημαντική αύξηση του ελλείμματος
του προϋπολογισμού το 2020, που αναμένεται να ξεπεράσει
το 5% του ΑΕΠ.
(Πηγές: Reuters, PWC)
6. Αναβολή Διεθνών Εκθέσεων.
Στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης της
εξάπλωσης της πανδημίας COVID-19, η Romexpo, ο
μεγαλύτερος φορέας διοργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων
της Ρουμανίας, αναβάλλει όλες τις προγραμματισμένες
Διεθνείς Εκθέσεις του Απριλίου για τα μέσα και τέλη Μαΐου.
Το πρόγραμμα των εν λόγω διεθνών Εκθέσεων, ως εκ τούτου
και πλην περαιτέρω αλλαγών, διαμορφώνεται ως εξής:

-

Οι Εκθέσεις Construct/Ambient Expo (κατασκευές/
διακόσμηση), Romtherm (εξοπλισμός ψύξης/
θέρμανσης), Mobila Expo (Έπιπλα), Expo Flowers
and Garden (ανθοκομία/ κηπουρική) και Antique
Market Expo (αντίκες) μετατίθενται για 14-17 Μαΐου
2020.

-

Οι Εκθέσεις Tibco Expo (διακοσμητικά/είδη
δώρων/ένδυση), BioLife & Style (βιολογικά
προϊόντα), Senior Expo (προϊόντα και εξοπλισμός
για ηλικιωμένους) μετατίθενται για 28-31 Μαΐου
2020.

(Πηγή: Romexpo)

7. Ιστότοποι ρουμανικής και μολδαβικής
συνοριακής αστυνομίας για την ενημέρωση των οδηγών
– Διαδραστικοί χάρτες.
Για την πληρέστερη εικόνα των συνοριακών σταθμών
διέλευσης που παραμένουν ανοιχτοί στη Ρουμανία,
παραθέτουμε ιστότοπο της συνοριακής αστυνομίας
Ρουμανίας, όπου φαίνονται τα σημεία διέλευσης που
λειτουργούν καθώς και οι χρόνοι αναμονής.
https://www.politiadefrontiera.ro/ro/traficonline/?vt=2&dt=1)
Η εφαρμογή ανανεώνεται σε πραγματικό χρόνο και παρέχει
δυνατότητα επιλογής οχήματος (Ι.Χ ή μεταφορές) καθώς και
την κατεύθυνση (είσοδο-έξοδο).
Αντίστοιχο ιστότοπο διαθέτει και η μολδαβική
συνοριακή αστυνομία:
http://www.border.gov.md/index.php/ro/harta-punctelor-detrecere.
8. Εξαγορά από την Aegean μεριδίου της Animawings.
Στις αρχές του μηνός, η Aegean, σύμφωνα με
ανακοίνωσή της, προέβη στην αγορά του 25% της
Animawings, μίας ρουμανικής αεροπορικής που εκτελεί
πτήσεις charter, μέλος του Ομίλου Memento, ενός από τους
σημαντικότερους ταξιδιωτικούς προορισμούς στη Ρουμανία.
Η Animawings ιδρύθηκε το 2019 και θα ξεκινήσει πτήσεις, με
δύο Airbus A320, τον ερχόμενο Μάιο, συνδέοντας τα έντεκα
μεγαλύτερα αεροδρόμια της Ρουμανίας με τουριστικούς
προορισμούς που περιλαμβάνουν την Κέρκυρα, τη Ζάκυνθο
και την Πρέβεζα και άλλους διεθνείς προορισμούς.
Γ. ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ– ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ 2019
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1. Διμερές εμπόριο
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
Μεταβ
2017
2018
2019
ολή
2019 /
ευρώ
Ευρώ
ευρώ
2018
ΕΞΑΓΩΓΕΣ
1.040.
875.040 969.537.
425.92
7,31%
ΠΡΟΣ
.539
567
8
ΡΟΥΜΑΝΙΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ
901.005 978.299. 830.99
ΑΠΟ
.659
645
6.040 15,06%
ΡΟΥΜΑΝΙΑ
ΟΓΚΟΣ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ

1.776.0
46.198

1.947.83
7.212

1.871.
421.96
8

ΕΜΠΟΡΙΚΟ
ΙΣΟΖΥΓΙΟ

25.965.
120

8.762.07
8

209.42
9.888

-3,92%

(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.

Δ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΕΥ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ
Το Γρ. ΟΕΥ Βουκουρεστίου αναρτά στην ιστοσελίδα agora
συνεχείς ενημερώσεις για τα λαμβανόμενα στη Ρουμανία
μέτρα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και των
εργαζομένων στη χώρα και τις οικονομικές επιπτώσεις της
εξάπλωσης της πανδημίας, έχοντας απ’ ευθείας επικοινωνία
με ελληνικά επιμελητήρια και επιχειρηματίες.
Ενδεικτικά παραθέτουμε τους ακόλουθους συνδέσμους:
http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikonupotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/69889
(2.4.2020: πληροφορίες για την κατάσταση στους
συνοριακούς σταθμούς της Ρουμανίας)
http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikonupotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/69888
(31.3.2020: Οικονομικές επιπτώσεις της εξάπλωσης της
πανδημίας Cοvid-19 στη ρουμανική οικονομία/Εκτιμήσεις
διεθνών χρηματοοικονομικών ομίλων)
http://www.agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/69854
(26.3.2020: Πρόσφατα μέτρα ρουμανικής κυβέρνησης για
αντιμετώπισης οικονομικών συνεπειών πανδημίας)
http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikonupotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/69830
(24.3.2020: Μέτρα στον τομέα εμπορευματικών
μεταφορών)
http://www.agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/69790
(20.3.2020 Μέτρα ενίσχυσης εργαζομένων και
επιχειρήσεων)
http://www.agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/69853
(ρυθμίσεις μολδαβικής κυβέρνησης στον τομέα μεταφορών)
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Disclaimers:
Σε περίπτωση αναδημοσίευσης, παρακαλείστε να αναφέρετε την
πηγή.
Το Γραφείο μας τηρεί επιφύλαξη ως προς τις ειδησεογραφικές
πηγές.
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