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Α. ΓΕΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ
1. Μακροοικονομικοί Δείκτες

Μακροοικονομικοί
Δείκτες
Μεταβολή ΑΕΠ %

Αξία

Έλλειμμα
προϋπολογισμού
Μηνιαίος
Πληθωρισμός
Ανεργία %
Ισοτιμία Ron / Ευρώ

2,88%

2017

4,7%

Φεβρουάριος
2018

4,9%
4,6618

2017
30.4.2018

Μέσος
Μεικτός
Μηνιαίος
Μισθός
(Ευρώ)
Άμεσες
Ξένες
Επενδύσεις
(δισ. ευρώ)
ΑΞΕ Μεταβολή
Βιομηχανική
Παραγωγή
(Πηγή : ΙnvestRomania)

725

Δεκ. 2017

4,59

2017

1,5%
9,6%

2017/ 2016
Φεβρ. 2018

6,9%

Περίοδος
αναφοράς
2017

2. Υπερδιπλασιασμός του ελλείμματος τρεχουσών
συναλλαγών της Ρουμανίας το πρώτο 2μηνο 2018.
Σύμφωνα με το ρουμανικό Ινστιτούτο Στατιστικής,
το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών της Ρουμανίας κατά το
δίμηνο 2018 ανήλθε σε 172 εκατ. ευρώ, υπερδιπλάσιο σε
σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017 που ήταν 72
εκατ. ευρώ (αύξηση 138,8%).
Το έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο ανήλθε σε 434
εκατ. ευρώ, ενώ οι υπηρεσίες και τα αγαθά δευτερογενούς
τομέα παρουσίασαν πλεονάσματα, χαμηλότερα, ωστόσο,
σε σχέση με τα αντίστοιχα του διμήνου 2017, κατά 4 και 2
εκατ. ευρώ αντίστοιχα.
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Τα έσοδα του πρωτογενούς τομέα παρουσίασαν
ένα πλεόνασμα της τάξεως των 170 εκατ. ευρώ, ενώ το
δίμηνο 2017 είχαν καταγράψει έλλειμμα ύψους 172 εκατ.
ευρώ.
Το εξωτερικό χρέος της χώρας κατά την ίδια
περίοδο αυξήθηκε κατά 1,5 δισ. ευρώ, φτάνοντας τα 95 δισ.
ευρώ. Το μακροπρόθεσμο εξωτερικό χρέος της χώρας, το
οποίο αντιπροσωπεύει τα 3/4 του συνόλου του εξωτερικού
χρέους ανήλθε σε 69,5 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση
1,3% έναντι του 2017, ενώ το βραχυπρόθεσμο εξωτερικό
χρέος αυξήθηκε κατά 2,7% φθάνοντας σε αξία τα 25,5 δισ.
ευρώ.
(Πηγή: Ινστιτούτο Στατιστικής Ρουμανίας)
4. Παρουσίαση της εξαμηνιαίας έκθεσης της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ρουμανία το 2018
Πραγματοποιήθηκε στις 11.4.2018, μετά από
πρωτοβουλία της Αντιπροσωπείας της Ε.Ε στην Ρουμανία η
παρουσίαση της εξαμηνιαίας έκθεση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για την ρουμανική οικονομία. Τα κυριότερα
πορίσματα της Έκθεσης συνοψίζονται στα εξής:
- Ο υψηλός ρυθμός ανάπτυξης στηρίζεται κατά
κύριο λόγο στην κατανάλωση, ωστόσο, αν δεν συνοδευτεί
από διαρθρωτικές αλλαγές και βιώσιμες δημόσιες
επενδύσεις, ειδικά σε επίπεδο υποδομών, δεν θα μπορεί να
υποστηριχθεί σε βάθος χρόνου.
- Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ αυξήθηκε αλλά υπάρχει
μεγάλη διαφορά μεταξύ περιφέρειας και πρωτεύουσας.
Συνολικά, τα επίπεδα φτώχειας στη χώρα παραμένουν σε
υψηλά επίπεδα (38,8%)
- Η επεκτατική δημοσιονομική πολιτική που
ακολουθείται από το 2016 αποπροσανατολίζει τη χώρα από
το στόχο της περαιτέρω μείωσης του ελλείμματός της.
- Ο τραπεζικός τομέας στη Ρουμανία είναι
επικερδής, με σταθερά καλά επίπεδα ρευστότητας και ο
αριθμός των μη εξυπηρετουμένων δανείων έχει μειωθεί
σημαντικά.
- Σε θεσμικό επίπεδο, απαιτούνται βελτιώσεις του
συστήματος προκήρυξης διαγωνισμών για δημόσια έργα.
- Οι μεταναστευτικές εκροές έχουν μεγάλη αρνητική
επίδραση στη δομή της αγοράς εργασίας..
- Χρειάζονται μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις στον
τομέα της υγείας.
(Πηγή:
Έκθεση
ΕΕ
για
τη
Ρουμανία:
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-europeansemester-country-report-romania-en.pdf )
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5. Αύξηση του τουριστικού ρεύματος από την
Ρουμανία κατά +12% το 2017 (άνω του 1,15 εκατ.
Ρουμάνοι τουρίστες το 2017)
Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος,
κατά το
2017 αφίχθησαν στην Ελλάδα 1.149.000
τουρίστες από την Ρουμανία έναντι 1.026.000 το 2016,
καταγράφοντας αύξηση της τάξεως του 12%. Βάσει
εκτιμήσεων επαγγελματιών του κλάδου (Ένωση
Τουριστικών Πρακτόρων Ρουμανίας-ΑΝΑΤ), το 2017 η
Ελλάδα απετέλεσε και πάλι τον πρώτο προορισμό
Ρουμάνων τουριστών, ενώ ο τελικός όγκος τουριστών
ξεπέρασε τα 1.300.000 άτομα, συμπεριλαμβανομένου του
αριθμού των τουριστών που μετακινούνται με ναυλωμένες
πτήσεις (charter) κατά τους θερινούς μήνες και αυτών που
ταξιδεύουν με ίδιο μέσο.
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κεφάλαιο, αυξημένες κατά 9,1% έναντι του 2016. Περίπου
215.600 επιχειρήσεις ήταν καταγεγραμμένες στο Εθνικό
Εμπορικό Μητρώο Εταιριών της Ρουμανίας από το 1991 έως
το 2017. Εξ αυτών 45.500 από αυτές είχαν Ιταλούς μετόχους
(περί το 1/5 του συνολικού αριθμού ξένων επιχειρήσεων),
ωστόσο το μεγαλύτερο μέρος ξένου επενδεδυμένου
κεφαλαίου προέρχεται από την Ολλανδία (5.112 τον αριθμό
επιχειρήσεις ολλανδικών συμφερόντων δραστηριοποιούνται
στη Ρουμανία, με συνολικό κεφάλαιο 8,1 δισ. ευρώ που
αντιστοιχεί στο 16,5% των συνολικών ΑΞΕ της χώρας).
Ακολουθούν οι αυστριακές (7.391 τον αριθμό, με
επενδεδυμένο κεφάλαιο 5,75 δισ. ευρώ και ποσοστό 11,6%
των ΑΞΕ στη χώρα) και οι γερμανικές (22.105 συνολικά
εταιρίες με κεφάλαιο 5,3 δισ. ευρώ).
(Πηγή: Εθνικό
Εμπορικό Μητρώο Ρουμανίας, Nine o' Clock)
B. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αφίξεις Ρουμάνων τουριστών στην Ελλάδα
2008
327.261
2009
307.596
2010
257.939
2011
223.698
2012
230.397
2013
278.873
2014
543.360
2015
540.289
2016
1.026.100
2017
1.149.000
(Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος)
6. Μείωση των άμεσων ξένων επενδύσεων κατά
3,17% στη Ρουμανία το πρώτο δίμηνο 2018.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα των τοπικών μέσων
ενημέρωσης, οι άμεσες ξένες επενδύσεις στην Ρουμανία
κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2018 σημείωσαν
πτώση κατά 3,17%, συγκρινόμενες με το αντίστοιχο δίμηνο
2017, και έφθασαν σε απόλυτη αξία τα 794 εκατ. ευρώ.
Παρόλα αυτά ο αριθμός των εγγεγραμμένων επιχειρήσεων
με ξένο κεφάλαιο κατά την εν λόγω περίοδο αυξήθηκε κατά
6,8%, καθώς 848 νέες επιχειρήσεις προστέθηκαν στις ήδη
υπάρχουσες.
Σημειώνεται ότι κατά το 2017 ενεγράφησαν
συνολικά στην Ρουμανία 5.837 νέες επιχειρήσεις με ξένο

1. Συμμετοχή της Ρουμανίας στην Ασιατική
Τράπεζα Επενδύσεων και Υποδομών.
Σύμφωνα με το ρουμανικό πρακτορείο ειδήσεων
Agerpress, το Υπουργείο Οικονομικών της Ρουμανίας θα
προβεί στην καταβολή της πρώτης δόσης της συνδρομής
της χώρας για τη συμμετοχή της στην Ασιατική Τράπεζα
Επενδύσεων και Υποδομών, η οποία ανέρχεται σε 6,12
εκατ. δολάρια.
Σημειώνεται πως η υποψηφιότητα της Ρουμανίας
έγινε δεκτή με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της
Ασιατικής Τράπεζας τον περασμένο Μάιο. Με τη συμμετοχή
της, η οποία εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο ενίσχυσης
των οικονομικών σχέσεών της με τις ασιατικές χώρες, η
Ρουμανία θα αγοράσει 1.530 μετοχές της Τράπεζας έναντι
30,6 εκατ. δολ., ποσό το οποίο θα καταβάλει τμηματικά σε
περίοδο πέντε ετών.
Η Τράπεζα, η οποία συστήθηκε τον Ιανουάριο
2016, με πρωτοβουλία της Κίνας, είναι ένας πολυμερής
χρηματοδοτικός και επενδυτικός οργανισμός, που στόχο
έχει την ενίσχυση της ανάπτυξης των ασιατικών χωρών.
Έχει έδρα το Πεκίνο και αριθμεί σήμερα 84 εγκεκριμένα
μέλη από όλον τον κόσμο, εκ των οποίων τα μισά περίπου
είναι από μη ασιατικές χώρες.
(Πηγές: AGERPRESS)
2. Αύξηση του κύκλου εργασιών της μεγάλης
αλυσίδας καταστημάτων Carrefour Romania κατά 10,6%
το πρώτο τρίμηνο 2018.
Σύμφωνα με την τριμηνιαία οικονομική αναφορά
της γαλλικών συμφερόντων αλυσίδας καταστημάτων
τροφίμων Carrefour Romania, η εταιρία αύξησε τον κύκλο
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εργασιών της κατά 10,6% το πρώτο τρίμηνο 2018, έναντι
της αντίστοιχης περιόδου του 2017.
Οι πωλήσεις του Ομίλου Carrefour Romania
ανήλθαν σε 486 εκατ. Ευρώ κατά το τρίμηνο 2018,
προσεγγίζοντας σε αξία τις αντίστοιχες πωλήσεις του
Ομίλου στην Πολωνία που άγγιξαν τα 511 εκατ. ευρώ κατά
το ίδιο χρονικό διάστημα, ενώ το σύνολο των πωλήσεων
του Ομίλου το τρίμηνο 2018 ανήλθε σε 20,8 δισ. ευρώ,
καταγράφοντας αύξηση κατά 2,6%, έναντι της αντίστοιχης
περιόδου του 2017.

Ο Όμιλος Carrefour Romania άνοιξε το πρώτο
κατάστημα στη Ρουμανία το 2001. Αποτελεί έναν από τους
σημαντικότερους παίκτες στον τομέα λιανεμπορίου στη
ρουμανική αγορά, διαθέτοντας 323 καταστήματα στη
Ρουμανία.
(Πηγή: Carrefour Romania, Romania - Insider)
3. Συμφωνία Δήμου Brasov με Παγκόσμια Τράπεζα
για την παροχή τεχνικής υποστήριξης στο πλαίσιο
πρωτοβουλιών για την αστική ανάπτυξη Brasov.
Σύμφωνα με ανακοίνωσή της, η Παγκόσμια
Τράπεζα υπέγραψε πρόσφατα με το Δήμο Brasov
συμφωνία παροχής τεχνικής βοήθειας για το σχεδιασμό
έργων αστικής ανάπτυξης.
Η επικεφαλής της Παγκόσμιας Τράπεζας στην
Ρουμανία κα Tatjiana Roskurakova, σε συνέντευξή της,
σημείωσε εμφατικά ότι η Παγκόσμια Τράπεζα θα συνδράμει
την πόλη του Brasov στην πολεοδομική και αστική της
ανάπτυξη, ούτως ώστε να αξιοποιήσει τις πραγματικές
οικονομικές
και
γεωγραφικές
της
δυνατότητες.

Πιο συγκεκριμένα η Παγκόσμια Τράπεζα θα
παράσχει χρηματοδοτική βοήθεια για περίοδο τριών ετών,
κυρίως σε επίπεδο μεταφοράς τεχνογνωσίας και βελτίστων
διεθνών πρακτικών, προκειμένου η πόλη να
επανακαθορίσει το αναπτυξιακό της μοντέλο και να
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αξιοποιήσει τη στρατηγική της θέση, στοχεύοντας κυρίως
στην ενίσχυση τριών αξόνων: τη δημιουργία πολυετούς
επενδυτικού σχεδίου για την ενδυνάμωση του
ανταγωνιστικού της πλεονεκτήματος ως περιοχής
προσέλκυσης διεθνών επενδυτών, την οικιστική ανάπλαση
παραδοσιακών γειτονιών της πόλης και, τέλος, την
ενίσχυση διαλόγου ιδιωτικού - δημοσίου τομέα, με στόχο
την δημιουργία φιλικού περιβάλλοντος για καινοτόμες
επιχειρήσεις (Innovative Brasov).
H πόλη του Brasov βρίσκεται στην Κεντρική
Ρουμανία. Είναι η 7η πληθυσμιακά πόλη της Ρουμανίας,
φιλοξενεί βιομηχανικές μονάδες, κυρίως του τομέα
αεροναυπηγικής, ενώ η γεωγραφική της θέση στην καρδιά
των Νοτίων Καρπαθίων την καθιστά σημαντικό και διαρκώς
ανερχόμενο τουριστικό προορισμό.
Το Brasov είναι η τρίτη πόλη, μετά την Κωνστάντζα
και το Βουκουρέστι (5ο διαμέρισμα) που υπογράφει
συμφωνία τεχνικής υποστήριξης για την αστική ανάπτυξη.
Σημειώνεται ότι η Παγκόσμια Τράπεζα από το
1991 που άνοιξε γραφεία της Αντιπροσωπείας της ως
σήμερα έχει χρηματοδοτήσει στην χώρα αναπτυξιακά
προγράμματα ύψους 13,6 δισ. $ (δάνεια και εγγυημένες
επιδοτήσεις) σε όλους σχεδόν τους τομείς οικονομικής
δραστηριότητος.
(Πηγή: World Bank)
4. Νέο κατάστημα της Amazon στη Ρουμανία
Η Amazon, η μεγαλύτερη εταιρία λιανικής
πώλησης παγκοσμίως, ανακοίνωσε την πρόθεσή της να
ανοίξει και δεύτερο κατάστημα στη Ρουμανία. Μετά το
Ιάσιο, όπου λειτουργεί κατάστημα από το 2005,
απασχολώντας άνω των 1.000 υπαλλήλων, πλέον και στο
Βουκουρέστι η εταιρία έκρινε ότι η αγορά είναι ώριμη για
ένα ακόμη κέντρο πώλησης των προϊόντων της. Για γραφεία
της επέλεξε τα κτήρια της ελληνικών συμφερόντων εταιρίας
ανάπτυξης Globalworth στα βόρεια προάστια της πόλης και
στις 9 Μαΐου αναμένονται τα εγκαίνια και οι πρώτες
συνεντεύξεις τύπου. Η Ρουμανία είναι μία από τις εννέα
ευρωπαϊκές χώρες όπου η Amazon διατηρεί καταστήματα.
(Πηγή: ROMANIA-INSIDER)
5. Αύξηση εξαγορών και συγχωνεύσεων στη
Ρουμανία το 2017.
Σύμφωνα με στοιχεία της Deloitte, οι αγορές και
συγχωνεύσεις στην Ρουμανία το 2017 παρουσίασαν
αύξηση της τάξης του 15%, συνεχίζοντας την ίδια ανοδική
πορεία που παρατηρείται την τελευταία δεκαετία. Οι
εξαγορές αξίας μεταξύ 100-500 εκατ. ανήλθαν στις 15,
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αριθμός ρεκόρ δεκαετίας. Ο τομέας της ενέργειας κατέχει
την πρώτη θέση, με πιο σημαντική εξαγορά αυτή της Enel, η
οποία απέκτησε πακέτο μετοχών 14% της E-Distribution
Muntenia και Enel Energie Muntenia, έναντι ποσού 104
εκατ. ευρώ (όπως καθορίστηκε από το Διαιτητικό
Δικαστήριο Παρισίων). Οι ειδικοί της Deloitte αναμένουν να
συνεχιστεί και το 2018 η αυξητική αυτή τάση στις
συγχωνεύσεις και αγορές.
(Πηγή: Deloitte Reports)
6. Εξαγορά της Helpnet και της Farmexim από τη
Phoenix Group και της Zentiva από τη Sanofi
Ο γερμανικός Όμιλος φαρμάκων Phoenix, από
τους μεγαλύτερους πανευρωπαϊκά, εξαγόρασε την αλυσίδα
φαρμακείων Helpnet, καθώς επίσης και την Farmexim, τον
τέταρτο μεγαλύτερο διανομέα φαρμάκων στη Ρουμανία.
Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες επιχειρηματικές
συμφωνίες του έτους, καθώς η Helpnet διαθέτει δίκτυο 220
καταστημάτων και πραγματοποιεί κέρδη 400 εκατ. ευρώ
ετησίως.
Περαιτέρω, γαλλικός Όμιλος Επιχειρήσεων Sanofi
εξαγόρασε μερίδιο 11,56% της ρουμανικής εταιρίας
παρασκευής φαρμάκων Zentiva που αντιστοιχεί σε 48,21
εκατ. μετοχές έναντι 168.7 εκατ. RON (EUR 36.3 εκατ.). Η
Zentiva αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους
παραγωγούς φαρμάκων στη Ρουμανία, με το συνολικό
κύκλο εργασιών να ξεπερνά τα 100 εκατ. ευρώ το 2017.
(Πηγή: ROMANIA-INSIDER)
7. Γιορτή της Τουλίπας στην πόλη του Pitesti Συμμετοχή του Δημάρχου Νίκαιας-Ρέντη - Συναντήσεις
με Νομάρχη της περιφέρειας Arges και Δημάρχου της
πόλης Mioveni (εργοστάσιο αυτοκινητοβιομηχανίας
Dacia-Renault)
Την
Παρασκευή,
20
Απριλίου
2018,
πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια των εκδηλώσεων για την
41η Γιορτή της Τουλίπας, όπου παρέστησαν η Π/Θ της
χώρας κα Viorica Dancila και οι Υπουργοί περιβάλλοντος κα
Graciela Leocada Gavrilescu και Εσωτερικών κα Carmen
Daniela Dan, οι οποίες και εκφώνησαν τις εναρκτήριες
ομιλίες. Περαιτέρω, λόγους εκφώνησαν ο Νομάρχης, ο
Δήμαρχος της πόλης Pitesti κ.Costantin Cornel Ionica και ο
Δήμαρχος Νίκαιας και Ρέντη, κ.Γιώργος Ιωακειμίδης.
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Αναφορικά με τη σημασία της εκδήλωσης για τις
διμερείς μας σχέσεις, συγκρατούνται τα εξής:
- Ο δήμαρχος Pitesti και ο Νομάρχης της ευρύτερης
Περιφέρειας Arges υπογράμμισαν τη σημασία της
περαιτέρω προώθησης των διμερών οικονομικών και
πολιτιστικών σχέσεων, με έμφαση στη μεταφορά
τεχνογνωσίας στον τομέα του τουρισμού από ελληνικούς
δήμους προς δομές τοπικής αυτοδιοίκησης της Ρουμανίας.
- Στην εκδήλωση συμμετείχε 20μελής ελληνική
αποστολή, σημαντικό μέρος της οποίας απαρτιζόταν από
επιχειρηματίες δραστηριοποιούμενους στον τομέα των
δομικών υλικών.
- Πραγματοποιήθηκε από ελληνική εταιρία δωρεά
μαρμάρινου επίγειου ωρολογίου για την εκκλησία της
πόλης, η οποία έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον για χρήση
ελληνικού μαρμάρου και σε άλλα κτίρια της πόλης, στοιχείο
το οποίο δύναται να αξιοποιηθεί για την αύξηση των
ελληνικών εξαγωγών μαρμάρου.
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
(Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ,
Βουκουρεστίου )

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

Επεξεργασία στοιχείων: Γραφείο ΟΕΥ Πρεσβείας

Προς αντιπαραβολή, παρατίθενται και προσωρινά
στοιχεία του ρουμανικού Ινστιτούτου Στατιστικής για το
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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%.
Συμπερασματικά, δύο πολύ σημαντικά στοιχεία
που παρατηρούμε είναι τα εξής: α) Εξετάζοντας το διμερές
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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, ΕξαγωγέςΑποστολές κατά χώρα και τετραψήφιο επίπεδο Σ.Ο. (CN4)
Επεξεργασία στοιχείων: Γραφείο ΟΕΥ Πρεσβείας
Βουκουρεστίου)
Δ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
1. Διοργάνωση επιχειρηματικών συναντήσεων
στην Ελλάδα για τον τομέα τροφίμων, χυμών και
αναψυκτικών. (Θεσσαλονίκη, 4-5 Ιουνίου 2018, Αθήνα 78 Ιουνίου 2018)
Στο πλαίσιο των δράσεων για την ενίσχυση της
εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων, σας γνωρίζουμε
ότι θα πραγματοποιηθεί επιχειρηματική αποστολή τριών
εκπροσώπων
ρουμανικών
εταιρειών
που
δραστηριοποιούνται στην εισαγωγή - διανομή τροφίμων,
χυμών και αναψυκτικών, οι οποίοι θα επισκεφθούν την εν
λόγω εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη (4-5 Ιουνίου 2018), όπου
θα συμμετάσχουν επιχειρήσεις της Βορείου Ελλάδος, και
στην Αθήνα (7-8 Ιουνίου 2018), όπου θα υπάρχει
αντίστοιχη συμμετοχή από επιχειρήσεις της Νοτίου
Ελλάδος. Η εν λόγω αποστολή διοργανώνεται από το
Enterprise Greece, φορέας ο οποίος θα καλύψει και τις
δαπάνες μετακίνησης και φιλοξενίας. Σημειώνουμε ότι το
Γραφείο μας απέστειλε τις σχετικές προσκλήσεις στις
επαφές του, συγκέντρωσε τους ενδιαφερόμενους και
προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες συνεννοήσεις με το
Enterprise Greece για τις λεπτομέρειες συμμετοχής τους
στις ως άνω συναντήσεις.
Υπογραμμίζεται ότι η συμμετοχή σε αντίστοιχες
αποστολές είναι ιδιαίτερης σημασίας, καθώς κάθε
εμπορικός
επισκέπτης
πραγματοποιεί
σειρά
επιχειρηματικών συναντήσεων με ελληνικές εξαγωγικές
επιχειρήσεις.
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Οι ευνοϊκές προοπτικές στον τομέα των τροφίμων στην
Ρουμανία λόγω της μείωσης του ποσοστού ΦΠΑ από 24%
σε 9% από 1.6.2015 η αύξηση του κύκλου εργασιών
λιανικής πώλησης κατά 14,1% το 2016, καθιστούν
ιδιαίτερης σπουδαιότητας την προσέλκυση εμπορικών
επισκεπτών για επιχειρηματικές συναντήσεις.
Σημειώνουμε, τέλος, ότι η Ρουμανία αποτελεί την
σημαντικότερη αγορά για την προώθηση των τροφίμων
καθώς οι εξαγωγές των εν λόγω προϊόντων υπολογίζεται ότι
αντιπροσωπεύουν το ¼ σχεδόν του συνόλου των εξαγωγών
μας στην Ρουμανία.
2. Προετοιμασία επιχειρηματικής αποστολής ΕΒΕΑ
στο Βουκουρέστι (23-25/5/2018)
Διοργανώνεται από το Εμπορικό και Βιομηχανικό
Επιμελητήριο Αθηνών, σε συνεργασία με το Γραφείο μας,
επιχειρηματική αποστολή στο Βουκουρέστι στις 23-25
Μαΐου 2018, εστιασμένη στους τομείς των τροφίμων ποτών, κατασκευών - δομικών υλικών και φαρμακευτικών καλλυντικών. Στις 24 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί
επιχειρηματικό φόρουμ, ακολουθούμενο από Β2Β
επιχειρηματικές συναντήσεις, ενώ θα πραγματοποιηθούν
και επί τόπου επισκέψεις στις έδρες ρουμανικών
εισαγωγικών εταιριών και μεγάλων αλυσίδων λιανικής.
Το Γραφείο μας βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία
με το ΕΒΕΑ, συμβάλλοντας στην οριστικοποίηση
οργανωτικών λεπτομερειών και έχοντας ξεκινήσει τις
προκαταρκτικές ενέργειες για διακανονισμό Β2Β
συναντήσεων των ελληνικών επιχειρήσεων με τις
ρουμανικές.
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το Κέντρο Προγραμμάτων Εκπαίδευσης και Αθλητισμού
«Proedus».
Η Ελλάδα θα συμμετέχει με περίπτερο, όπως κάθε
χρόνο, όπου θα διατίθενται δωρεάν ή θα πωλούνται
προϊόντα, στο πλαίσιο της ευρύτερης δυνατής προβολής
των ελληνικών προϊόντων και των τουριστικών μας
προορισμών. Το Γραφείο μας έχει το συντονισμό της
ελληνικής συμμετοχής στην εκδήλωση.
4. Επιχειρηματική αποστολή με τη συμμετοχή 6
στελεχών ρουμανικών εταιρειών εισαγωγής φρούτων
και λαχανικών και αγοραστών μεγάλων αλυσίδων
καταστημάτων τροφίμων στην έκθεση FRESKON
Πραγματοποιήθηκε 26-28/4 τ.έ επιχειρηματική
αποστολή 6 εκπροσώπων ρουμανικών εταιρειών που
δραστηριοποιούνται στην εισαγωγή - διανομή φρούτων και
λαχανικών, οι οποίοι επισκέφθηκαν την έκθεση FRESKON
στην Θεσσαλονίκη. Μεταξύ αυτών συμπεριλαμβάνονταν
μεγάλοι εισαγωγείς της κεντρικής λαχαναγοράς του
Βουκουρεστίου και αξιόλογοι εισαγωγείς φρούτωνλαχανικών και τροφίμων εν γένει. Παράλληλα τρεις
αγοραστές του τομέα φρούτων και λαχανικών της Μεγάλης
Αλυσίδας καταστημάτων τροφίμων Mega- Image
προσεγγίστηκαν από το Γραφείο για αγορές φρούτων και
λαχανικών και δήλωσαν συμμετοχή στην Έκθεση.
Η εν λόγω αποστολή διοργανώθηκε από την
HELEXPO και η προσέλκυση των εταιρειών έγινε σε
συνεργασία με το Γραφείο μας.
Σημειώνουμε, ότι η Ρουμανία αποτελεί την
σημαντικότερη αγορά για την προώθηση των ελληνικών
φρούτων και λαχανικών καθώς οι εξαγωγές των εν λόγω
προϊόντων υπολογίζεται ότι ανήλθαν σε 186.000 (κυρίως
πορτοκάλια, μανταρίνια, ροδάκινα, βερίκοκα, ακτινίδια,
φράουλες, καρπούζια, σταφύλια κ.λ.π.

3. Εκδήλωση προβολής ελληνικών προϊόντων
στο πλαίσιο εκδήλωσης για την Ημέρα της Ευρώπης
(Βουκουρέστι, 5/5/2018)
Για πέμπτη συνεχή χρονιά θα πραγματοποιηθεί η
εκδήλωση "EU Member States Market" στο πάρκο Cismigiu
του Βουκουρεστίου, το Σάββατο, 5 Μαΐου 2018, στο
πλαίσιο των εορτασμών για την ημέρα της Ευρώπης. Την
εκδήλωση διοργανώνει το Υπουργείο Εξωτερικών της
Ρουμανίας, σε συνεργασία με τον Δήμο Βουκουρεστίου και
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