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Α. ΓΕΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ
1. Μακροοικονομικοί Δείκτες

Μακροοικονομικοί
Δείκτες
Μεταβολή ΑΕΠ %

Αξία

Έλλειμμα
προϋπολογισμού
Μηνιαίος
Πληθωρισμός
Ανεργία %
Ισοτιμία Ron / Ευρώ
Μέσος
Μεικτός
Μηνιαίος
Μισθός
(Ευρώ)
Άμεσες
Ξένες
Επενδύσεις
(δισ. ευρώ)
ΑΞΕ Μεταβολή
Βιομηχανική
Παραγωγή

2,88%

2017

4,2%

Απρίλιος 2018

4,5%
4.6566
725

Απρίλιος 2018
31.5.2018
Απρ. 2018

4,59

2017

1,5%
7,4%

2017/ 2016
Μάρτιος 2018

6,9%

Περίοδος
αναφοράς
2017

(Πηγή : ΙnvestRomania)
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Οι εισαγωγές από χώρες ΕΕ ήταν 14,85 δισ.
ευρώ, ενώ οι εξαγωγές προς χώρες ΕΕ ανήλθαν σε 13,01
δισ. ευρώ, με το συνολικό όγκο του εξωτερικού εμπορίου
της Ρουμανίας σε ενδοκοινοτικό πλαίσιο να
αντιπροσωπεύει το 76% του εξωτερικού εμπορίου της
χώρας. Παράλληλα η αξία του εμπορίου της Ρουμανίας με
τις τρίτες χώρες (εκτός ΕΕ 28) κατά τη συγκεκριμένη
περίοδο έφθασε περί τα 4 δισ. ευρώ για τις εξαγωγές και
4,9 δισ. ευρώ για τις εισαγωγές.
Εξετάζοντας τις εξαγωγές της χώρας ανά
κατηγορία προϊόντων παρατηρείται ότι το μεγαλύτερο
μερίδιο κατέχουν τα οχήματα (κυρίως τα αυτοκίνητα) και ο
εξοπλισμός μεταφορικών μέσων (48,4%) και ακολουθούν
τα μεταποιημένα βιομηχανικά προϊόντα (32,2%). Οι ίδιες
κατηγορίες συναντώνται και στις πρώτες θέσεις των
εισαγωγών, όπου καταλαμβάνουν ποσοστό 37% και 30,6%
αντίστοιχα.
Σημειώνεται ότι το εμπορικό έλλειμμα της χώρας
το 2017 είχε ανέλθει σε 13 δισ. ευρώ περίπου, αυξημένο
κατά 30%, σε σχέση με το 2016. Συγκριτικά με χώρες της
Κεντρικής και ΝΑ Ευρώπης με παρόμοια επίπεδα
οικονομικής ανάπτυξης (Βουλγαρία, Ουγγαρία, Τσεχία,
Πολωνία, Κροατία), το εμπορικό έλλειμμα της Ρουμανίας
είναι υψηλότερο.
(Πηγή: Ινστιτούτο Στατιστικής Ρουμανίας)

2. Αύξηση κατά 18,2% του εμπορικού ελλείμματος
της Ρουμανίας κατά το α΄ τρίμηνο 2018
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Ινστιτούτου
Στατιστικής της Ρουμανίας (INS), το εμπορικό έλλειμμα της
χώρας το πρώτο τρίμηνο 2018 άγγιξε τα 2,71 δισ. ευρώ,
σημειώνοντας αύξηση κατά 18,2%. Σε απόλυτους αριθμούς
παρατηρήθηκε αύξηση κατά 416,2 εκατ. ευρώ σε σχέση με
το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2017 που ήταν 2,29
δισ. ευρώ.
Αναλυτικότερα, οι ρουμανικές εξαγωγές το α΄
τρίμηνο 2018 ανήλθαν σε 16,99 δισ. ευρώ σημειώνοντας
αύξηση σε ετήσια βάση της τάξης του 9,8%, ενώ οι
εισαγωγές ανήλθαν σε 19,7 δισ. ευρώ καταγράφοντας
αύξηση κατά 17,3%, συγκρινόμενες με το α΄ τρίμηνο 2017.

3.
Πρόσφατα δημογραφικά στοιχεία για τη
Ρουμανία
Ο συνολικός πληθυσμός της Ρουμανίας, σύμφωνα με
την τελευταία απογραφή έτους 2011, ανήρχετο σε
20.121.641 κατοίκους. Την 1.1.2018, βάσει στοιχείων του
Εθνικού Ινστιτούτου Στατιστικής (INS), o μόνιμος
πληθυσμός είχε ανέλθει σε 21,595 εκ. κατοίκους
Σημειώνεται ότι την τελευταία πενταετία, ο πληθυσμός της
Ρουμανίας παρουσιάζει μείωση της τάξης του 0,32% κατά
μέσο όρο ετησίως, αφ' ενός, λόγω των μεταναστευτικών
εκροών και αφ' ετέρου λόγω της υπογεννητικότητας.
Υπολογίζεται ότι 3,4 εκατ. Ρουμάνοι έχουν μεταναστεύσει
στο εξωτερικό την τελευταία δεκαετία.
Αναφορικά με την ηλικιακή σύνθεση του
πληθυσμού, παρατηρούνται ότι το 2017 αυξήθηκε ο
αριθμός των πολιτών άνω των 65 ετών κατά 0,3% σε
σχέση με την περυσινή χρονιά, ενώ, αντιθέτως, μειώθηκε ο
αριθμός των παιδιών και εφήβων (ηλικιακή κατηγορία 0-14
ετών). Κατεγράφησαν 269.000 περισσότεροι ηλικιωμένοι
σε σχέση με την ηλικιακή ομάδα των κάτω των 14 ετών,
στοιχείο που ανέβασε το μέσο όρο ηλικίας στα 41,1 έτη,
κατά 0,2% υψηλότερα σε σχέση με το 2016.
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Παρατηρείται, λοιπόν, ότι ο πληθυσμός της
Ρουμανίας εκτός από μειούμενος βαίνει και γηράσκων.
Σε περαιτέρω ανάλυση, τo 51,2% του πληθυσμού
απαρτίζεται από γυναίκες και το 48,8% από άνδρες, ενώ η
κατανομή σε αστικό και αγροτικό, δείχνει ότι το κύριο
ποσοστό διαβιοί στα αστικά κέντρα (55%). Η ηλικιακή
ομάδα με τη μεγαλύτερη πληθυσμιακή εκπροσώπηση είναι
αυτή των 45-49 ετών (9% του συνολικού πληθυσμού)
(Πηγή: Ινστιτούτο Στατιστικής Ρουμανίας))

4.
Κοινές
προσπάθειες
των
δήμων
Βουκουρεστίου, Μπρασόβ και Κωνστάντζας για την
προώθηση του ρουμανικού τουριστικού προϊόντος
Συνένωση των δυνάμεών τους αποφάσισαν να
πραγματοποιήσουν οι τρεις δημοφιλέστεροι τουριστικά
δήμοι της Ρουμανίας, προκειμένου να ενισχύσουν το ρεύμα
του εισερχόμενου στη Ρουμανία τουρισμού. Προς το σκοπό
αυτό, η δήμαρχος Βουκουρεστίου κα Gabriela Firea
ανακοίνωσε στις 17.5 τη δημιουργία ενός κοινού
τουριστικού οργανισμού για την αποτελεσματικότερη
προβολή του τουριστικού αυτού τριγώνου της χώρας και
την ευχερέστερη πρόσβαση σε χρηματοδοτικά
προγράμματα.
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1. Υπογραφή δανείου ύψους 1 δισ. ευρώ από την
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
Σύμφωνα με δημοσιεύματα των τοπικών μέσων
ενημέρωσης, ο Πρόεδρος της χώρας κ. Klaus Iohannis
προσυπέγραψε τον νόμο - πλαίσιο για παροχή δανείου
ύψους 1 δισ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων για έργα υποδομής στον τομέα μεταφορών
στη Ρουμανία. Η σχετική συμφωνία είχε υπογραφεί τον
περασμένο Ιούλιο στο Λουξεμβούργο.
Το εν λόγω δάνειο θα έχει διάρκεια 25 ετών και
περίοδο χάριτος 7 ετών για επιστροφή των χρημάτων, ενώ
αρμόδιος φορέας για την εκτέλεση των έργων υποδομής θα
είναι το Υπουργείο Μεταφορών. Τα επιλέξιμα έργα θα
χρηματοδοτηθούν με τη μορφή συνδυαστικών πόρων,
καθώς μέρος των δαπανών θα καλυφθεί και από άλλα
διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ.
Σημειώνεται πως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων στα 26 μέχρι σήμερα χρόνια λειτουργίας της
στη Ρουμανία έχει παράσχει χρηματοδοτική βοήθεια ύψους
14 δισ. ευρώ περίπου, συνεισφέροντας κατά 1,04% στο
ΑΕΠ της χώρας. Το 2017 η συνολική χρηματοδότηση που
παρέσχε στη Ρουμανία (συμπεριλαμβανομένων των
δανείων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων του ιδίου
ομίλου) ανήλθαν σε 1,87 δισ. ευρώ, με τα 972 εκατ. εξ
αυτών να προορίζονται για έργα υποδομών, τομέας στον
οποίο πάσχει σημαντικά η Ρουμανία.
(Πηγή: AGERPRESS)

Σημειώνεται ότι και οι τρεις πόλεις έχουν υπογράψει με
την Παγκόσμια Τράπεζα συμφωνίες τεχνικής υποστήριξης
για την αστική ανάπτυξη, ενώ πρόκειται για πόλεις με
υψηλή συγκριτικά επισκεψιμότητα από τουρίστες
προερχόμενους κυρίως από κράτη - μέλη ΕΕ.
(Πηγή: Municipality of Bucharest, FAPT)

5. Η ανεργία στο 4,5% τον Απρίλιο - από τα πιο
χαμηλά ποσοστά στην ΕΕ
Σε 4,5% ανήλθε η ανεργία τον Απρίλιο τ.έ στη
Ρουμανία, μειωμένη κατά 0,1% σε σχέση με τον
προηγούμενο μήνα και κατά 0,2% σε ετήσια βάση,
ευρισκόμενη αρκετά χαμηλότερα του κοινοτικού μέσου
όρου που άγγιξε το 7,1% .
Η Ρουμανία, με αυτές τις επιδόσεις, κατατάσσεται,
σύμφωνα με τη Eurostat, στην 8η θέση ανάμεσα στις χώρες
ΕΕ με τη χαμηλότερη ανεργία.
(Πηγή: Eurostat)

2. Βράβευση ελληνικής εταιρίας ενδυμάτων BSB
στο πλαίσιο εκδήλωσης Fashion TV Spring Festival
(Βουκουρέστι, 27-28/4/2018)
Η ελληνική εταιρία ετοίμων ενδυμάτων BSB του
Ομίλου B & F βραβεύτηκε ως η ελληνική εταιρία με την
ταχύτερη διεθνή ανάπτυξη, στο πλαίσιο εκδήλωσης του
διεθνούς τηλεοπτικού σταθμού μόδας Fashion TV, η οποία
έλαβε χώρα στις 27-29/4 τ.έ στο Παλάτι του Κοινοβουλίου
στο Βουκουρέστι. Κατά την εκδήλωση, η ελληνική εταιρία
BSB έκανε παρουσίαση δύο συλλογών της για το 2018,
αποσπώντας εξαιρετικά σχόλια από τους παρισταμένους
και τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.
Σημειώνεται ότι η BSB είναι ιδιαίτερα δημοφιλής
επωνυμία στο χώρο της μόδας στη Ρουμανία, με κύκλο
εργασιών περί τα 10 εκατ. ευρώ, διαθέτοντας 23
καταστήματα στη Ρουμανία, ενώ τους επόμενους μήνες
σχεδιάζει να ανοίξει τρία ακόμη στη χώρα. Η παραγωγή
ενδυμάτων γίνεται στην Ελλάδα.

B. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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Από πλευράς μας επισημαίνουμε ότι παρουσία
επιτυχημένων ελληνικών εταιριών στη Ρουμανία ενισχύει
την αναγνωρισιμότητα των ελληνικών προϊόντων,
επηρεάζοντας ευνοϊκά το ρουμανικό καταναλωτικό κοινό
για συναφή προϊόντα. Χαρακτηριστικό είναι ότι οι χώρες
που έχουν ήδη εγκατεστημένα δίκτυα διανομής στη
Ρουμανία, και ειδικά σε μεγάλα εμπορικά κέντρα,
παρουσιάζουν αυξημένες πιθανότητες προώθησης
προϊόντων τους.
3.
Υιοθέτηση
πράξης
νομοθετικού
περιεχομένου για την συνεργασία δημοσίου και
ιδιωτικού τομέα
Η ρουμανική κυβέρνηση υιοθέτησε στις αρχές
Μαΐου, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, πράξη
νομοθετικού περιεχομένου που καθορίζει το πλαίσιο για
την συνεργασία δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.
Η εν λόγω πράξη προβλέπει ότι στα σχετικά
συμβόλαια συνεργασίας, ο κρατικός φορέας θα συμμετέχει
χρηματοδοτικά με ποσό που δεν θα υπερβαίνει το 25% της
συνολικής αξίας του έργου. Οι συμβάσεις ΣΔΙΤ θα
υπογράφονται για μία περίοδο τουλάχιστον 5 ετών, ούτως
ώστε οι συμβαλλόμενοι ιδιώτες να έχουν το χρονικό
περιθώριο να κάνουν απόσβεση των επενδυμένων
κεφαλαίων και να ξεκινήσουν να έχουν κερδοφορία.
Παράλληλα, το εν λόγω νομοθέτημα προβλέπει τη
δημιουργία ενός ειδικού ταμείου για τη συμμετοχή του
δημοσίου τομέα σε στρατηγικές επενδύσεις δημοσίου και
ιδιωτικού τομέα..
(Πηγή: ROMANIA-INSIDER)

4.
Παρουσίαση
Πλαισίου
Εταιρικής
Συνεργασίας της Παγκόσμιας Τράπεζας με τη Ρουμανία
2019-2023
Πραγματοποιήθηκε στις 3.5.2018 από την επικεφαλής
του Γραφείου της Παγκόσμιας Τράπεζας στη Ρουμανία, κα
Tatiana Proskuryakova, παρουσίαση του Πλαισίου
Συνεργασίας για τη Ρουμανία {Country Partnership
Framework (CPF)} με διάρκεια από το 2019 ως το 2023, το
οποίο αποτελεί το βασικό κείμενο συμφωνίας μεταξύ της
Τράπεζας και τις ρουμανικής κυβέρνησης για την παροχή
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χρηματοδοτικής βοήθειας και τους τομείς προτεραιότητας
των σχεδίων .
Σημειώνεται ότι η Παγκόσμια Τράπεζα από το
1991 που άνοιξε γραφεία της Αντιπροσωπείας της στη
Ρουμανία ως σήμερα έχει χρηματοδοτήσει στην χώρα
αναπτυξιακά προγράμματα ύψους 13,6 δισ. $ (δάνεια και
εγγυημένες επιδοτήσεις) σε όλους σχεδόν τους τομείς
οικονομικής δραστηριότητος. Στόχοι της είναι αφ' ενός ο
δραστικός περιορισμός της φτώχειας στη Ρουμανία, τα
επίπεδα της οποίας αγγίζουν το 39%, και αφ' ετέρου η
βελτίωση των υποδομών μέσω χρηματοδοτικών
μηχανισμών και παροχής τεχνικής βοήθειας, προκειμένου η
χώρα να μεγιστοποιήσει τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα
στον τομέα της επιχειρηματικότητας και της οικονομικής
ανάπτυξης.
Από την παρουσίαση συγκρατήσαμε τα
ακόλουθα:
1. Η Ρουμανία είναι μια χώρα με υψηλό ρυθμό
ανάπτυξης (6,9% το 2017), η οποία, ωστόσο, δεν έχει
συντελέσει στη βελτίωση των όρων διαβίωσης του
συνολικού πληθυσμού της χώρας. Η μεγάλη διαφορά
ανάπτυξης μεταξύ πρωτεύουσας και επαρχίας την καθιστά
χώρα δύο ταχυτήτων, με το κατά κεφαλή ΑΕΠ των
κατοίκων 18 από τους 42 νομούς της να βρίσκεται κάτω
από το 75% του μέσου όρου στη χώρα.
2. Οι προτεραιότητες της Παγκόσμιας Τράπεζας
εστιάζονται επομένως σε τρείς βασικούς τομείς: την
εξασφάλιση προσβασιμότητας σε δημόσιες υπηρεσίες
υψηλού επιπέδου (μεταφορές, παιδεία, περίθαλψη), την
ενίσχυση της ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας του
ιδιωτικού τομέα (διόρθωση ανισορροπιών στην αγορά
εργασίας, βελτίωση υποδομών και δυνατοτήτων
διασύνδεσης επαρχίας με πρωτεύουσα) και τη δημιουργία
προϋποθέσεων για μακροπρόθεσμη ανάπτυξη (βελτίωση
θεσμικού πλαισίου, ενίσχυση προσαρμογής σε νέα
δεδομένα της κλιματικής αλλαγής). 3. Αναφορικά με τα
έργα υποδομής που είτε θα χρηματοδοτήσει είτε θα
συνδράμει με παροχή τεχνικής βοήθειας είναι τα εξής:
- Κατασκευή του αυτοκινητοδρόμου που θα συνδέει τις
πόλεις Πλοϊέστι και Μπρασόβ
- Δάνειο για την προετοιμασία της χώρας για
διαχείριση σεισμών και φυσικών καταστροφών
- Χρηματοδότηση για την ενίσχυση του τομέα
δικαιοσύνης και διαφάνειας
Υπό εξέταση από τους εμπειρογνώμονες της
Παγκόσμιας Τράπεζας τελούν δύο προτάσεις για την
αποκατάσταση υδάτινων φραγμάτων και την ανάπτυξη
ορεινών περιοχών της χώρας.
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Από πλευράς μας, στο σημείο αυτό
υπογραμμίζουμε για μια ακόμη φορά τις προοπτικές που
πιθανότατα διανοίγονται για ελληνικές κατασκευαστικές
και μελετητικές εταιρίες στον τομέα της ανάπτυξης των
υποδομών στη Ρουμανία.
5. Αύξηση κύκλου εργασιών των μεγαλύτερων
επιχειρήσεων παραγωγής και πώλησης παιχνιδιών
στη Ρουμανία.
Το 2017 η αγορά παιχνιδιών ξεπέρασε τα 200
εκατ. ευρώ στη Ρουμανία, σημειώνοντας επιδόσεις ρεκόρ. Ηγετική θέση στην εν λόγω αγορά κατέχει η
ελληνικών συμφερόντων αλυσίδα Jumbo, ακολουθούμενη
από την πολωνικών πλέον συμφερόντων αλυσίδα Noriel.
Το 80% της αγοράς ελέγχεται από ξένες εταιρίες,
οι οποίοι παράγουν και το 50% των διατιθέμενων στην
αγορά προϊόντων παιχνιδιών.
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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

Από το 2012 ως το 2017, η αγορά σχεδόν
πενταπλασιάστηκε (από 46 εκατ. ευρώ σε 206 εκατ.
ευρώ), ενώ οι προβλέψεις για το 2018 είναι ακόμη πιο
ευοίωνες και τοποθετούν την αξία της αγοράς σε 215 εκατ.
ευρώ.
(Πηγή: ROMANIA-INSIDER)

6. Έναρξη κατασκευής του πρώτου τμήματος του
αγωγού BRUA
Η ρουμανική Transgaz ξεκίνησε στις αρχές της
εβδομάδας την κατασκευή του πρώτου τμήματος του
αγωγού BRUA που θα συνδέει Βουλγαρία - Ρουμανία Ουγγαρία και Αυστρία. Η πρώτη φάση του έργου
συνίσταται στην δημιουργία αγωγού 479 χμ., διαμέτρου 32
ιντσών και πίεσης 63 bar.
Το κόστος του πρώτους ημίσεος του έργου
ανέρχεται σε 479 εκατ. ευρώ.
Σημειώνεται ότι τον Απρίλιο η Transgaz είχε
ξεκινήσει την κατασκευή τριών σταθμών συμπίεσης αερίου
που αποτελούν τμήμα του έργου
(Πηγή: Υπουργείο Οικονομίας Ρουμανίας)

ΕΜΠΟΡΙΚΟ
ΙΣΟΖΥΓΙΟ

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

(Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία στοιχείων: Γραφείο ΟΕΥ Πρεσβείας
Βουκουρεστίου )

Προς αντιπαραβολή, παρατίθενται και προσωρινά
στοιχεία του ρουμανικού Ινστιτούτου Στατιστικής για το
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
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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
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, Εξαγωγές-Αποστολές κατά χώρα
και τετραψήφιο επίπεδο Σ.Ο. (CN4), Επεξεργασία στοιχείων: Γραφείο
ΟΕΥ Πρεσβείας Βουκουρεστίου)
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Δ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
1. Επιχειρηματική Αποστολή ΕΒΕΑ στο
Βουκουρέστι (23-25/5/2018) υπό κ. Γενικό Γραμματέα
ΔΟΣ & ΑΣ
Στο πλαίσιο του προγράμματος ενίσχυσης της
εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων και της
ενδυνάμωσης της παρουσίας τους στην περιοχή της ΝΑ
Ευρώπης, διοργανώθηκε από 23-25 Μαΐου από το
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών
επιχειρηματική αποστολή στο Βουκουρέστι. Της
αποστολής, η οποία αποτελείτο από εκπροσώπους 17
επιχειρήσεων, δραστηριοποιουμένων στους τομείς
φαρμακευτικών - καλλυντικών και δομικών υλικών,
ενέργειας και ιχθυοκαλλιεργειών και εκπροσώπους της
Αττικό Μετρό ΑΕ, ηγήθηκε ο Γενικός Γραμματέας Διεθνών
Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του
Υπουργείου Εξωτερικών κ. Μπράχος, ο οποίος
πραγματοποίησε σειρά συναντήσεων με ομολόγους του
στα
Υπουργεία
Ευρωπαϊκών
Υποθέσεων
και
Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος, καθώς επίσης και με
εκπροσώπους της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας
και του τραπεζικού τομέα στη Ρουμανία.
Στο πλαίσιο της αποστολής, πραγματοποιήθηκε στις
24 Μαΐου τ.έ σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα του
ξενοδοχείου Novotel στο Βουκουρέστι, με ιδιαίτερη
επιτυχία, επιχειρηματική εκδήλωση με θέμα τη διερεύνηση
προοπτικών δημιουργίας συνεργειών.
H εκδήλωση απαρτίστηκε από δύο μέρη:
α) Επιχειρηματικό Φόρουμ, το οποίο διοργάνωσε το
Γραφείο μας, σε συνεργασία με το ΕΒΕΑ, υπό την αιγίδα
της ελληνικής Πρεσβείας στο Βουκουρέστι και με την
υποστήριξη του διμερούς Ελληνο-ρουμανικού Εμπορικού
Επιμελητηρίου, της Ένωσης Επιμελητηρίων Ρουμανίας και
του Επιμελητηρίου Βουκουρεστίου
β) Β2Β επιχειρηματικές συναντήσεις μεταξύ 17
ελληνικών επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην αποστολή
του ΕΒΕΑ με αντίστοιχες ρουμανικές, 70 τον αριθμό, προς
διερεύνηση ενδιαφέροντος για επιχειρηματικές συνέργειες,
οποίες οργανώθηκαν από το Γραφείο μας.
Εισαγωγικές παρεμβάσεις πραγματοποίησαν ο
Γενικός Γραμματέας ΔΟΣ κ. Γιάννης Μπράχος, ο Πρέσβης
της Ελλάδας στο Βουκουρέστι κ. Βασίλης Παπαδόπουλος,
ο επικεφαλής της επιχειρηματικής αποστολής του ΕΒΕΑ και
υπεύθυνος για θέματα Ρουμανίας κ. Νικόλαος Σοφιανός και
ο διευθυντής Διεθνών Σχέσεων της Ένωσης Επιμελητηρίων
Ρουμανίας κ. Virgil Goaga.
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Ακολούθησαν αναλυτικές παρουσιάσεις για τον τομέα
των κατασκευών και δομικών υλικών, καθώς επίσης και για
τον
κλάδο
των
φαρμακευτικών,
οι
οποίες
πραγματοποιήθηκαν από τον κ. Αλέξανδρο Ιγνατιάδη,
ιδρυτή της εταιρίας Octagon και τον κ. Ιωάννη
Στασινόπουλο, CEO της εταιρίας IMedica αντίστοιχα.
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Ομογένειας η διευθύντρια κα Εύα Παπαδάτου και ο
υπογράφων. Παράλληλα συμμετείχε ο πρόεδρος της
Ένωσης Ελλήνων της Ρουμανίας, βουλευτής και καθηγητής
στο Πανεπιστήμιο της πόλης κ. Gabriel Dragos Zisopol και
10 περίπου επιχειρήσεις της περιοχής. Στο πλαίσιο της
εκδήλωσης υπεγράφη Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του
Δήμου Ασπροπύργου και του Επιμελητηρίου Πράχοβας.
3. Εκδήλωση προβολής ελληνικών προϊόντων
στο πλαίσιο εκδήλωσης για την Ημέρα της Ευρώπης
(Βουκουρέστι, 5/5/2018)

Συνολικά, η εκδήλωση, η οποία αποτέλεσε μία
ακόμα στοχευμένη επιχειρηματική δράση του Γραφείου
μας, που πραγματοποιήθηκε εν προκειμένω σε συνεργασία
με το ΕΒΕΑ με την στήριξη του Ελληνο - ρουμανικού
Εμπορικού Eπιμελητηρίου, κρίνεται ιδιαίτερα επιτυχημένη,
δεδομένης της αρτιότητας της οργάνωσης, της ευρύτητας
της συμμετοχής, αλλά κυρίως, της ικανοποίησης των
συμμετεχόντων επιχειρηματιών για την ποιότητα των
διοργανωθεισών επιχειρηματικών συναντήσεων. Σε μία
πρώτη εκτίμηση, κατόπιν άμεσης επικοινωνίας μας τόσο με
τις ελληνικές όσο και με τις περισσότερες ρουμανικές
επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην εκδήλωση,
διαπιστώσαμε ότι οι διακανονισθείσες συναντήσεις, σε
σημαντικό βαθμό, εμφανίζουν σημαντικές προοπτικές
συνεργασίας, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις συνήφθησαν
και συμφωνίες.

Το Σάββατο 5 Μαΐου 2018 πραγματοποιήθηκε για
πέμπτη συνεχή χρονιά, στο πλαίσιο των εορτασμών για
την ημέρα της Ευρώπης, η καθιερωμένη εκδήλωση «EU
Member States Market» στο πάρκο Cismigiu του
Βουκουρεστίου. Την εκδήλωση διοργάνωσε το Υπουργείο
Εξωτερικών της Ρουμανίας, σε συνεργασία με τον Δήμο
Βουκουρεστίου, το Κέντρο Προγραμμάτων Εκπαίδευσης
και Αθλητισμού «Proedus» και τις Πρεσβείες των κρατών μελών ΕΕ στη Ρουμανία.
Η Ελλάδα συμμετείχε με περίπτερο με ελληνικά
προϊόντα, ενώ για το καλλιτεχνικό κομμάτι της εκδήλωσης
μερίμνησε η Ένωση Ελλήνων Ρουμανίας, τα χορευτικά
συγκροτήματα της οποίας απέσπασαν θετικές κριτικές. Την
προετοιμασία και τον συντονισμό της ελληνικής
συμμετοχής ανέλαβε το Γραφείο μας. Ειδικότερα, στο
ιδιαίτερα καλαίσθητο ελληνικό περίπτερο συμμετείχαν
τέσσερις ελληνικές εταιρείες του κλάδου τροφίμων, που
δραστηριοποιούνται στο Βουκουρέστι, καθώς και το
Γραφείο του ΕΟΤ, το οποίο ενημέρωσε τους επισκέπτες του
περιπτέρου
για
τους
ελληνικούς
τουριστικούς
προορισμούς.

2. 2η Συνάντηση εργασίας των αδελφοποιημένων
Δήμων Ασπροπύργου Ploiesti – Yπογραφή Μνημονίου
συνεργασίας μεταξύ Δήμου Ασπροπύργου και
Επιμελητηρίου Πράχοβας – Ελληνική Επιχειρηματική
αποστολή 10 ελλήνων επιχειρηματιών
Πραγματοποιήθηκε την 18-05-2018 στο Πλοϊέστι,
που συνιστά και έδρα του Επιμελητηρίου Πράχοβας,
Ελληνο-Ρουμανικό επιχειρηματικό φόρουμ παρουσία του
Δημάρχου της πόλεως κ Adrian Dobre, του Αντινομάρχη κ.
Emil Draganescu, του Προέδρου του Επιμελητηρίου
Πράχοβας κ. Aurelian Gogulescu, ενώ απο ελληνικής
πλευράς παρέστησαν ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας,
Γενικός Γραμματέας του Δήμου Ασπροπύργου,
κ.
Αθανάσιος Χουπής, εκ μέρους της Γενικής Γραμματείας

Λόγω της μεγάλης επισκεψιμότητας της εκδήλωσης
και της καλής οργάνωσης του ελληνικού περιπτέρου, που
ήταν και φέτος το πιο δημοφιλές, έτυχαν ευρείας προβολής
τόσο τα παραδοσιακά ελληνικά προϊόντα, όπως το
ελαιόλαδο, οι ελιές, το μέλι, τα μπαχαρικά, τα παραδοσιακά
γλυκίσματα κ.ά. όσο και οι ελληνικοί τουριστικοί
προορισμοί.
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4. Διοργάνωση επιχειρηματικών συναντήσεων
στην Ελλάδα για τον τομέα τροφίμων, χυμών και
αναψυκτικών (Θεσσαλονίκη, 4-5 Ιουνίου 2018, Αθήνα 78 Ιουνίου 2018)
Πραγματοποιείται κατά τις πρώτες ημέρες του
τρέχοντος μηνός επιχειρηματική αποστολή τριών
εκπροσώπων
ρουμανικών
εταιρειών
που
δραστηριοποιούνται στην εισαγωγή - διανομή τροφίμων,
χυμών και αναψυκτικών, οι οποίοι επισκέφτηκαν την εν
λόγω εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη (4-5 Ιουνίου 2018), όπου
συμμετείχαν επιχειρήσεις της Βορείου Ελλάδος, και θα
επισκεφθούν την 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 καλύπτει 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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γυναικείο κοινό, και η οποία αυτή τη φορά θα είναι
αφιερωμένη στην Ελλάδα. Ελληνικές εταιρίες τροφίμων,
ποτών και καλλυντικών, καθώς επίσης και τουριστικά
γραφεία με εισερχόμενο στην Ελλάδα τουρισμό θα έχουν
την ευκαιρία να παρουσιάσουν τα προϊόντα και τις
υπηρεσίες τους στην εν λόγω εκδήλωση. Εκτός από το
Γραφείο μας και το Διμερές Επιμελητήριο, στήριξη στην
εκδήλωση παρέχει και το Γραφείο ΕΟΤ Βουκουρεστίου.

5. Προσεχείς δράσεις του Γραφείου ΟΕΥ
Για τον Ιούνιο προγραμματίζονται από το Γραφείο
μας, σε συνεργασία με το Ελληνο-ρουμανικό Διμερές
Εμπορικό Επιμελητήριο, δύο ενημερωτικές ημερίδες και μία
ακόμα εκδήλωση προβολής ελληνικών προϊόντων και
υπηρεσιών:
α. Στις 6 Ιουνίου, το Γραφείο μας συμμετέχει στην
εκδήλωση Country Focus, που διοργανώνει το οικονομικό
περιοδικό Business Review, που στόχο έχει να
παρουσιάσει τις επιχειρηματικές πρωτοβουλίες και δράσεις
των χωρών με τη σημαντικότερη παρουσία στη Ρουμανία,
μεταξύ των οποίων βρίσκεται και η χώρα μας.
β. Στις 12 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο
Sheraton ημερίδα με θέμα "Διαρθρωτικά Ταμεία", προς
ενημέρωση των Ελλήνων επιχειρηματιών για τους
μηχανισμούς χρηματοδότησης των επιχειρηματικών τους
δράσεων στη Ρουμανία.
γ. Στις 14 Ιουνίου το απόγευμα, στον κήπο του
δημοφιλούς εστιατορίου Casa Doina στο Βουκουρέστι θα
πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη εκδήλωση της κρατικής
τηλεόρασης TVR "Femei de 10", η οποία απευθύνεται στο
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