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Α. ΓΕΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ
1. Μακροοικονομικοί Δείκτες

Μακροοικονομικοί
Δείκτες
Μεταβολή ΑΕΠ %

Αξία

Δημοσιονομικό
Έλλειμμα
Εξωτερικό χρέος
Μηνιαίος
Πληθωρισμός
Ανεργία %
Ισοτιμία Ευρώ/ Ron

2,2%

Οκτ. 2018

634 εκατ. ευρώ
3,2%

Ιαν-Οκτ. 2018

4%
4.7391
4.7037

Nοεμ. 2018

Μέσος
Μηνιαίος
(Ευρώ)

4,3 %

Q3 2018/ Q3
2017

553
(ιδιωτ.τομέας)
446

ΑΞΕ (ως ποσοστό 2,3%
επί του ΑΕΠ)
10%
ΑΞΕ - μεταβολή
4,9%

Nοεμ. 2018

7.2.2019

(δημ.
Μεικτός 893
τομέας)
Μισθός

Κατώτατος Μισθός
(Ευρώ)
Άμεσες
Ξένες 76,15
ευρώ
Επενδύσεις
(συνολικό
επενδεδυμένο
κεφάλαιο από το
1990)

Βιομηχανική
Παραγωγή

Περίοδος
αναφοράς

Μέση
τιμή
Ιαν. 2019
Δεκ. 2018

Ιαν. 2019

δισ. Εως

2018

Nοεμ.

Ιαν.-Οκτ.
2018
10μηνο
2018/10μηνο
2017
Nοεμ. 2018

(Πηγή : Ιnvest Romania, ΒΝR, INS)

2. Αύξηση κατά 60% του ελλείμματος του ισοζυγίου
τρεχουσών συναλλαγών την περίοδο Ιανουαρίου Νοεμβρίου 2018 - Αύξηση και του εμπορικού ελλείμματος
Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία του Εθνικού
Ινστιτούτου Στατιστικής της Ρουμανίας (INS), το έλλειμμα
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ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών της Ρουμανίας
παρουσίασε αύξηση κατά 60% την περίοδο Ιανουαρίου Νοεμβρίου 2018 σε σύγκριση με το αντίστοιχο ενδεκάμηνο
του προηγούμενου έτους. Σε απόλυτους αριθμούς ανήλθε σε
8,73 δισ. ευρώ κατά την υπό εξέταση περίοδο. Η αύξηση αυτή
οφείλεται εν μέρει και στην διόγκωση του εμπορικού
ελλείμματος της χώρας κατά 18% σε σχέση με το ενδεκάμηνο
2017.
Οι ρουμανικές εξαγωγές την περίοδο Ιανουαρίου Νοεμβρίου αυξήθηκαν κατά 8,6%, ανερχόμενες σε 63,1 δισ.
ευρώ, ενώ οι εισαγωγές κατέγραψαν αύξηση της τάξεως του
10,1% κατά το ίδιο διάστημα, αγγίζοντας τα 76,5 δισ. ευρώ,
διαμορφώνοντας το εμπορικό έλλειμμα στα 13,4 δισ. ευρώ.
(Πηγή: Ινστιτούτο Στατιστικής Ρουμανίας, Eurostat)

3.
Προϋπολογισμός 2019 – Προβλέψεις της
ρουμανικής κυβέρνησης για ρυθμό
Αναρτήθηκε την 31.1 στον ιστότοπο του ρουμανικού
Υπουργείου Οικονομικών σχέδιο προϋπολογισμού 2019.
Σύμφωνα με αυτό, προβλέπεται ότι τα κρατικά έσοδα θα
ανέλθουν σε 341,4 δισ. RON (71,7 δισ. ευρώ), σημειώνοντας
ιστορικό υψηλό 6ετίας, ενώ οι δαπάνες υπολογίζονται σε
367,5 δισ. RON (77,2 δισ. ευρώ).
Το σχέδιο του προϋπολογισμού βασίζεται στην εκτίμηση
της Εθνικής Επιτροπής Προγνώσεων, του αρμοδίου
οργανισμού του Υπουργείου Οικονομικών για την μελέτη των
μακροοικονομικών στοιχείων της χώρας, ότι το ΑΕΠ της
Ρουμανίας θα αυξηθεί κατά 5,5% το 2019. Η εν λόγω εκτίμηση
είναι μάλλον υπερβολικά αισιόδοξη σύμφωνα με τους
περισσότερους οικονομικούς αναλυτές, οι οποίοι προβλέπουν
επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης και σταθεροποίησής του
στο 3%, λόγω της πρόσφατης υιοθέτησης πρόσθετων μέτρων
φορολόγησης
για
τράπεζες
και
επιχειρήσεις,
δραστηριοποιούμενες στους τομείς της ενέργειας και των
τηλεπικοινωνιών. Σύμφωνα με την κυβέρνηση, ο
πληθωρισμός θα ακολουθήσει πτωτική πορεία το 2019,
διαμορφούμενος σε 2,8% στο τέλος του 2019, έναντι 3,3% στο
τέλος του 2018.
Το μείγμα δημοσιονομικής πολιτικής υλοποιείται μέσω
των ακόλουθων μέτρων: Σε ό,τι αφορά τα έσοδα, οι
μεγαλύτερες εισροές αναμένονται από τις εισφορές
εργαζομένων (11,5% του ΑΕΠ, ποσοστό κατά 1,4%
υψηλότερο σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2018),
αύξηση των εσόδων από τον ΦΠΑ (6,8% του ΑΕΠ, σε
παρόμοια επίπεδα με τις σχετικές προβλέψεις του 2018),
έμμεσους φόρους σε συγκεκριμένα προϊόντα και υπηρεσίες
και αύξηση φόρου εισοδημάτων (2,8% ΑΕΠ), χωρίς ωστόσο
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να προσδιορίζονται πηγές εσόδων που αντιστοιχούν στο
9,8% του ΑΕΠ.
Από την πλευρά των δαπανών, ιδιαίτερη έμφαση φαίνεται
να δίνει η κυβέρνηση στις δημόσιες επενδύσεις, οι οποίες
εκτιμάται ότι θα αυξηθούν κατά 36% σε σχέση με το 2018,
ανερχόμενες σε απόλυτους αριθμούς σε 46,8 δισ. Ron (10
δισ.ευρώ).
(Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών Ρουμανίας)
4. Πληθωρισμός Δεκεμβρίου στη Ρουμανία
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που δημοσίευσε
η Eurostat, η Ρουμανία συνεχίζει να καταγράφει τον δεύτερο,
μετά την Εσθονία, υψηλότερο πληθωρισμό στην ΕΕ, καθώς ο
σχετικός δείκτης ανήλθε σε 3,27% τον Δεκέμβριο 2018, έναντι
3,4% τον προηγούμενο μήνα. Ο μέσος όρος της ΕΕ και της
ευρωζώνης διαμορφώθηκε σε 1,7%.
Σημειώνεται ότι στις αρχές Μαΐου η Κεντρική
Τράπεζα της Ρουμανίας (BNR) είχε τροποποιήσει τις
προβλέψεις της για αύξηση του πληθωρισμού στο 3,6% μέχρι
τα τέλη του 2018, από 3,5% που προβλεπόταν αρχικά, ενώ
για τα τέλη του 2019 εκτιμά ότι ο πληθωρισμός θα
σταθεροποιηθεί στο 3%.
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Βουλγαρία), οι οποίες παράγουν ένα πλήρες φάσμα
γαλακτοκομικών και φυσικών χυμών.
(Πηγή: Magazinul Progressiv)
2. Άνοιγμα νέων καταστημάτων της ελληνικής
εταιρίας παιχνιδιών Jumbo.
Την επέκταση των δραστηριοτήτων της και στη Βραΐλα
διερευνά η ελληνικών συμφερόντων εταιρία παιχνιδιών
Jumbo, καθώς, σύμφωνα με δημοσιεύματα στο ρουμανικό
τύπο, η εταιρία σκοπεύει να ανοίξει το 13ο κατάστημά της
στην πόλη αυτή τον προσεχή Απρίλιο. Το περασμένο
φθινόπωρο η εταιρία αγόρασε το παλιό εμπορικό κέντρο
Macro Mall στο Μπρασόβ, προκειμένου να ανοίξει και εκεί
κατάστημα. Το 2018 άνοιξε καταστήματα στις πόλεις
Κωνστάντζα και Suceava, ενώ φιλοδοξεί να έχει 22
καταστήματα σε όλη τη χώρα ως το 2022.

(Πηγή: Ινστιτούτο Στατιστικής Ρουμανίας, Eurostat)

B. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
1. Η ελληνική εταιρία γαλακτοκομικών OLYMPUS
ξεπέρασε τα 100 εκατ. ευρώ κύκλο εργασιών στη
Ρουμανία το 2018
Σύμφωνα με δημοσίευμα του ρουμανικού περιοδικού
Progressiv, ο κύκλος εργασιών της ελληνικών συμφερόντων
βιομηχανίας OLYMPUS, η οποία θεωρείται σημαντικός
παίκτης την αγορά γαλακτοκομικών της Ρουμανίας, ξεπέρασε
τα 100 εκατ. ευρώ το 2018.
Πέρυσι, η εταιρία επένδυσε 30 εκατ. Ευρώ για το
άνοιγμα νέων γραμμών παραγωγής Straghisto ελληνικού
γιαουρτιού (20 εκατ. Ευρώ) και φρέσκου τυριού (10 εκατ.
ευρώ).
Ο όμιλος Olympus δραστηριοποιείται στη Ρουμανία
από το 1999. Μεταξύ του 1999 και του 2018, η συνολική
επένδυση του Ομίλου στη Ρουμανία ανήλθε σε 130
εκατομμύρια ευρώ. Ο όμιλος εταιρειών, που ανήκει σε
οικογένεια γαλακτοκομικών προϊόντων τρίτης γενιάς, εδρεύει
στα Τρίκαλα της Ελλάδας και λειτουργεί σε 43 χώρες σε όλο
τον κόσμο. Επί του παρόντος, η Olympus διαθέτει πέντε
παραγωγικές μονάδες σε τρεις χώρες (Ελλάδα, Ρουμανία και

Σημειώνεται ότι ο πρώτο εξάμηνο του 2018, η εταιρία
Jumbo σημείωσε κύκλο εργασιών 185,8 εκατ.ευρώ και είναι
αυτή τη στιγμή ο σημαντικότερος παίκτης στην αγορά
παιχνιδιών στη Ρουμανία.
(Πηγή: Business- Review, Brasovromania.net)

3. Άδεια του Υπουργού Ενέργειας για έναρξη
εργασιών προς δημιουργία υποδομών εξόρυξης στη
Μαύρη Θάλασσα
Το Υπουργείο Ενέργειας της Ρουμανίας εξέδωσε
άδεια για εργασίες υποδομών την εξόρυξη φυσικού αερίου
στο κοίτασμα Midia που βρίσκεται στα 120 χιλιόμετρα, στα
ανοικτά της Μαύρης Θάλασσας. Το έργο της εξόρυξης έχει
αναλάβει η Black Sea Oil & Gas, σε κοινοπραξία με την
ιταλική εταιρεία παραγωγής υδρογονανθράκων Gas Plus
International B.V. και τον επενδυτικό όμιλο Petro Ventures
Resources, οι οποίες διατηρούν μερίδια επί του έργου 15%
και 20%, αντίστοιχα. Οι εργασίες δημιουργίας υποδομών
εξόρυξης αναμένεται να ξεκινήσουν εντός του 2019 και να
ολοκληρωθούν το α’ εξάμηνο 2021.
Σύμφωνα με πληροφορίες του πρακτορείου Reuters,
τα αποθέματα φυσικού αερίου προς εξόρυξη υπολογίζονται σε
10 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα, ενώ σύμφωνα με δηλώσεις
του Γενικού Διευθυντή της Black Sea, Mark Beacom, με την
ολοκλήρωση του έργου, το οποίο εκτιμάται ότι θα αποφέρει
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- 20.114.562
20.103.817
στην εταιρία κέρδη 500 εκατ.δολ, υπολογίζεται ότι θα ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ
καλυφθεί το 10% της κατανάλωσης στη Ρουμανία για πέντε
(Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία στοιχείων: Γραφείο ΟΕΥ Πρεσβείας
έτη.
Βουκουρεστίου )
(Πηγή: Reuters, romaniajournal.ro, economynews247)
Από τα ανωτέρω παρατηρούμε ότι ο όγκος του
4. Αύξηση του τουριστικού ρεύματος από την διμερούς εμπορίου συνεχίζει να παρουσιάζει αξιόλογη
αύξηση (+16,40%) και κατά το α' εξάμηνο του 2018 αγγίζοντας
Ρουμανία στην Ελλάδα κατά 19,4% το 9μηνο 2018
πλέον τα 930 δισ. ευρώ. Οι εξαγωγές μας αυξήθηκαν κατά
Σύμφωνα με τα δημοσιευθέντα στοιχεία της Τράπεζας της
11,09% και ανήλθαν σε 454,94 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισαγωγές
Ελλάδος, κατά το 9μηνο 2018 αφίχθησαν στην Ελλάδα
μας από τη Ρουμανία αυξήθηκαν κατά 21,98% με αποτέλεσμα
1.281.500 τουρίστες από την Ρουμανία έναντι 1.073.500
να δημιουργηθεί έλλειμμα ύψους 20,1 εκατ. ευρώ. Εξαιρώντας
την αντίστοιχη περίοδο του 2017, καταγράφοντας αύξηση της
ωστόσο τα πετρελαιοειδή, που καταλαμβάνουν το 23% των
τάξεως του 19,4%. Βάσει εκτιμήσεων επαγγελματιών του
εισαγωγών μας από την Ρουμανία, προκύπτει πλεόνασμα
κλάδου (Ένωση Τουριστικών Πρακτόρων Ρουμανίας-ΑΝΑΤ),
ύψους 85,5 εκατ. ευρώ. Σε αντίθεση με τις ρουμανικές
το 2017 η Ελλάδα απετέλεσε και πάλι τον πρώτο προορισμό
εξαγωγές οι οποίες επικεντρώνονται στα πετρελαιοειδή και τα
Ρουμάνων τουριστών, ενώ ο τελικός όγκος τουριστών
πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο, οι εξαγωγές ελληνικών
αναμένεται να ξεπεράσει τα 1.400.000 άτομα,
προϊόντων είναι περισσότερο διαφοροποιημένες και
συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των τουριστών που
μοιράζονται μεταξύ αρκετών κατηγοριών.
μετακινούνται με πτήσεις charter κατά τους θερινούς μήνες και
αυτών που ταξιδεύουν με ίδιο μέσο.
Σύμφωνα πάντα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος,
2.
Ελληνικές εξαγωγές στη Ρουμανία –
οι τουριστικές εισπράξεις από Ρουμάνους τουρίστες, το 9μηνο σημαντικότερα προϊόντα (στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ)
2018 άγγιξε τα 417 εκατ. ευρώ, ενώ ολόκληρο το 2017 ήταν
374 εκατ. ευρώ (έναντι 373,0 εκατ. ευρώ το 2016).
Αξία σε
Μεταβ
% επί
Η Ρουμανία αποτελεί σημαντική αγορά στον τομέαΔασμ. Περιγραφή
ευρώ (α'
ολή
α' εξάμηνο
συνόλο
κλάση
εξαμ.2018) 2018 /
τουρισμού για την Ελλάδα, κατατασσόμενη στην 8η θέση
2018
υ
2017
μεταξύ των χωρών προέλευσης εισερχόμενου στην Ελλάδα
Χοντρόσυρμα
30.641.221 44,50%
6,74%
τουρισμού κατά τους θερινούς μήνες του 2018. Η βελτίωση7213
από σίδηρο
Σύρματα από
του βιοτικού επιπέδου των Ρουμάνων τα τελευταία χρόνια, οι7408
25.350.668 -5,66%
5,57%
χαλκό
οποίοι προτιμούν την Ελλάδα ως κοντινό, οικείο και προσιτό
24.384.533 54,31%
9503
Παιχνίδια
5,36%
οικονομικά μεσογειακό προορισμό, έχει συντελέσει σημαντικά0805
19.504.023 34,29%
Εσπεριδοειδή
4,29%
στην αύξηση του εξερχόμενου τουρισμού
14.658.879
Ράβδοι
από
7214
3,22%
σίδηρο
(Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδας)
19,74%
8471

Γ. ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2018. ΑΥΞΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ3903
ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΚΑΤΑ 11,09%
1. Διμερείς εμπορικές σχέσεις

2005

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής
Στατιστικής Αρχής, σας γνωρίζουμε ότι η πορεία του διμερούς
0803
εμπορίου παρουσίασε κατά το α' εξάμηνο 2018 την ακόλουθη
εικόνα σε σχέση με το αντίστοιχο του 2017:
3105

E ΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑ
EΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟ ΡΟΥΜΑΝΙΑ
ΟΓΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

6μηνο
2018
(σε Ευρώ)

6μηνο
2017
(σε Ευρώ)

409.542.910

11,09%

475.055.608
929.996.654

389.439.093
798.982.003

21,98% 7606
16,40%

454.941.046

μεταβολή

0809

Μηχανές
επεξεργασίας
δεδομένων
Πολυμερή του
στυρολίου σε
αρχικές μορφές
Λαχανικά
παρασκευασμέ
να
ή
διατηρημένα
χωρίς ξίδι
Μπανάνες

Λιπάσματα
ορυκτά
ή
χημικά
Βερίκοκα,
κεράσια,
ροδάκινα
Ελάσματα και
ταινίες,
από
αργίλιο,
με
πάχος > 0,2

12.984.497
12.344.777

54,83%

2,85%

26,99%

2,71%

7,07%

2,41%

145,16
%

2,29%

13,98%

2,17%

17,69%

2,08%

40,03%

2,00%

10.967.727

10.401.459
9.850.434
9.454.480
9.100.070
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mm

7604

3920

0810
7411
3004

3923

3901
8415

Ράβδοι και είδη
με καθορισμένη
μορφή,
από
αργίλιο,
π.δ.κ.α.
Πλάκες, φύλλα,
μεμβράνες,
ταινίες
και
λουρίδες, από
πλαστικές ύλες
Φράουλες,
σμέουρα,
βατόμουρα
Σωλήνες από
χαλκό
Φάρμακα
Είδη
μεταφοράς ή
συσκευασίας,
από πλαστικές
ύλες
Πολυμερή του
αιθυλενίου σε
αρχικές μορφές
Συσκευές
τεχνητού
κλίματος

7.497.236
18,36%

1,65%

12,84%

1,63%

28,08%

1,54%

6.959.782

56,82%

1,53%

5.759.976

13,84%

1,27%

40,75%

1,24%

23,80%

1,12%

14,56%

0,98%

7.422.259

7.023.129

5.629.010

5.101.448
4.479.156

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

Δ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ – EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ/ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1. Επιχειρηματική Αποστολή του Επιμελητηρίου
Σερρών (Βουκουρέστι, 18.1.2019)
Στο πλαίσιο του προγράμματος ενίσχυσης της
εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων, διοργανώθηκαν
στις 18.1.2019 δύο επιχειρηματικές αποστολές στο
Βουκουρέστι˙ η πρώτη απαρτίστηκε από εταιρίες - μέλη του
Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Σερρών,
δραστηριοποιούμενες στον τομέα τροφίμων και ποτών και η
δεύτερη από ελληνικές εταιρίες που συμμετείχαν στην έκθεση
ελληνικής γαστρονομίας και τουρισμού GRECIA PANORAMA
υπό το συντονισμό της εταιρίας North Events. Συνολικά, ο
αριθμός των συμμετεχουσών ελληνικών εταιριών ανήλθε σε
24.
Το Γραφείο μας, σε συνεργασία με το Διμερές
Ελληνο – ρουμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο,
καθώς επίσης και με το Επιμελητήριο Βουκουρεστίου, είχε τη
μέριμνα για την διοργάνωση Β2Β συναντήσεων με ρουμανικές
εισαγωγικές εταιρίες τροφίμων και ποτών, προς διερεύνηση
ενδιαφέροντος για επιχειρηματικές συνέργειες. Οι
επιχειρηματικές συναντήσεις, μεταξύ των εκπροσώπων των
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24 ελληνικών εταιριών και των 30 περίπου ρουμανικών
εταιριών που αποδέχθηκαν την πρόσκληση του Γραφείου μας,
έλαβαν χώρα στην κεντρική αίθουσα του Επιμελητηρίου
Βουκουρεστίου. Διεξήχθησαν χωρίς απρόοπτα και ξεπέρασαν
τις 150.

Μετά το πέρας των χαιρετισμών υπεγράφη μεταξύ
των Επιμελητηρίων Σερρών και Βουκουρεστίου Μνημόνιο
Συνεργασίας, το οποίο σηματοδοτεί την έναρξη
εντατικοποίησης των προσπαθειών δημιουργίας ενός
συγκεκριμένου πλαισίου δράσεων προς ενίσχυση των
διμερών εμπορικών ροών.
2. Διοργάνωση Έκθεσης ελληνικών τροφίμων
GRECIA PANORAMA (19-20.1.2019)
Το διήμερο 19-20.1.2019 πραγματοποιήθηκε σε ειδικά
διαμορφωμένη αίθουσα του Ξενοδοχείου Pullman World
Trade Center του Βουκουρεστίου εκδήλωση προβολής
ελληνικής γαστρονομίας και τουρισμού, υπό την αιγίδα της
ελληνικής πρεσβείας στο Βουκουρέστι. Στην Έκθεση
περίπτερα είχαν η Περιφέρεια Πελοποννήσου, η Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας, το Επιμελητήριο Σερρών, οι ελληνικών
συμφερόντων εταιρίες τροφίμων Creta Farm, Varmazis,
MEVGAL, ΜΕΤΕΟRA, Οικογένεια Μπέκα, Σπιτικό και
SALUTO, η εταιρία οινοπνευματωδών Alexandrion Group, η
ελληνική εταιρία ανάπτυξης ακινήτων Belize Development και
ελληνικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις από Πελοπόννησο και
Μακεδονία.
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3. Διεθνής Έκθεση DETROP (Θεσσαλονίκη, 23/3/2019) και OENOS (Θεσσαλονίκη, 2-4/3/2019)
Στο πλαίσιο των εν θέματι εκθέσεων, το Γραφείο μας έχει
αποστείλει σε ρουμανικές εταιρίας εισαγωγής τροφίμων και
οινοπνευματωδών ενημερωτικό υλικό, προκειμένου να
συμμετάσχουν σε αυτές.
Ε. ΤΡΕΧΟΝΤΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ
1. Ο Δήμος Βουκουρεστίου ανακοίνωσε διαγωνισμό
για την αγορά 100 τραμ, των οποίων η αξία εκτιμάται σε 98
εκατ. ευρώ (μ/σ ΦΠΑ). Η καταληκτική ημερομηνία για την
υποβολή αιτήσεων ενδιαφέροντος είναι η 14.2.2019.
2. Για τις νεοφυείς καινοτόμες επιχειρήσεις (startups), που δραστηριοποιούνται κυρίως στον τομέα των
ιατρικών τεχνολογιών, της ασφάλειας διαδικτύου, των
εφαρμογών ψηφιακής μεταμόρφωσης και των τεχνολογιών
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, προβλέπεται, στο πλαίσιο
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα,
Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» 2014-2020, χρηματοδότηση
ύψους ως και 1 εκατ. ευρώ. Μέρος της χρηματοδότησης έχει
αναλάβει το επενδυτικό fund Gapminder VC.
3. Στο πλαίσιο του ίδιου Επιχειρησιακού
Προγράμματος, προβλέπεται χρηματοδότηση σε νεοφυείς
επιχειρήσεις, δραστηριοποιούμενες στον τομέα τεχνολογιών
«πράσινων
κτηρίων»,
«έξυπνων
πόλεων»
και
ψηφιοποιημένων
κτηματομεσιτικών
υπηρεσιών.
Το
πρόγραμμα υποστηρίζει, με παροχή τεχνογνωσίας, η
ελληνικών συμφερόντων εταιρία ανάπτυξης ακινήτων
Globalworth.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων
ενδιαφέροντος και για τις δύο παραπάνω κατηγορίες start-ups
είναι η 25.2.2019 (βλ. σύνδεσμο:
https://www.f6s.com/techcelerator32019/apply
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 οι Έλληνες εξαγωγείς, θα πρέπει να αποφεύγουν να
αποστέλλουν προκαταβολικά προϊόντα για πρώτη
φορά σε αγνώστους, οι οποίοι ομιλούν πολλές
φορές την ελληνική, χωρίς να υπάρχει προηγούμενη
ενέγγυος πίστωση και άνευ ελέγχου στην ελληνική
τράπεζα ότι το ποσό έχει ήδη κατατεθεί στον
λογαριασμό της εξαγωγικής εταιρείας.
 Κατόπιν έρευνας συνεργατών του Γραφείου μας,
διαπιστώθηκε σε πρόσφατες περιπτώσεις ότι οι
αποστολές e-mail πλαστών ‘SWIFT’ προέρχονται
από τις εξής ηλεκτρονικές
διευθύνσεις με
καταληκτική δ/νση .nu
 Server-e email:
sitemail2.everyone.net

1

sitemail.everyone.net

1

sitemail4.everyone.net
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sitemail3.everyone.net
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Zona Georgafica Sitemail.everyone.net
Country:
United States»
Το Γραφείο μας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του,
δύναται να ελέγξει τη λειτουργία και ενδεχομένως τη μετοχική
σύνθεση οποιασδήποτε εταιρείας είναι εγγεγραμμένη στο
Εμπορικό Μητρώο Ρουμανίας (ONRC), μέσω της διαθέσιμης
ηλεκτρονικής εφαρμογής. Επίσης, με βάση τις διαθέσιμες σε
εμάς ανοιχτές πηγές πληροφόρησης (ιστοσελίδα Υπουργείου
Οικονομικών Ρουμανίας, Εμπορικού Μητρώου-ONRC,
Εφορίας-ANAF), μπορεί να διαπιστωθεί η ύπαρξη, η
λειτουργία, αλλά και η εγγραφή στο σύστημα VIES κάθε
ρουμανικής εταιρείας, όχι όμως η εγκυρότητα ενός SWIFT.

ΣΤ. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΕ
ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ
Δεδομένου ότι παρατηρήθηκαν το τελευταίο διάστημα
περιστατικά αφερεγγυότητας ρουμανικών εισαγωγικών
εταιριών που συνεργάστηκαν με ελληνικές εξαγωγικές, και
προκειμένου να αποφευχθούν στο μέλλον, εφιστούμε την
προσοχή στα ακόλουθα σημεία:
 συνιστάται υπογραφή συμβολαίου μεταξύ των
μερών και έλεγχος της ταυτότητος του ‘SWIFT’.
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