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

Περίοδος
αναφοράς
(εκτίμηση ΕΕ
για 2019)
γ’ τρίμηνο 2019/
γ’ τρίμηνο 2018

4,1%
3%

Πληθωρισμός
Ανεργία %
Ισοτιμία Ευρώ/ Ron

4%
4%
4,7779
4,7785

Μέσος
Μηνιαίος
(Ευρώ)

Δεκ. 2019
Νοεμ. 2019
31.1.2020
Μέση τιμή Ιαν.
2020
(δημ. 2019

Μεικτός 893
Μισθός τομέας)
553
(ιδιωτ.τομέας)
Κατώτατος Μισθός
467 ευρώ
(2.230 lei)
ΑΞΕ – μεταβολή
2,5 %
ΑΞΕ (εισροές)

5,15 δισ.ευρώ

5,3 δισ. ευρώ
Βιομηχανική
-2,2%
παραγωγή
(Πηγή: Ιnvest Romania, ΒΝR, INS)
2.
Διεύρυνση
συναλλαγών

ελλείμματος

Ιαν. 2020
Ιαν.-Νοεμ.2019 /
Ιαν.-Νοεμ 2018
Ιαν. – Νοεμ.
2019
2018
Ιαν. Νοεμ. 2019/
Ιαν. -Νοεμ.2018

τρεχουσών

Σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία της Κεντρικής
Τράπεζας Ρουμανίας, το έλλειμμα του ισοζυγίου
τρεχουσών συναλλαγών στη Ρουμανία κατά το διάστημα
Ιανουαρίου - Νοεμβρίου διευρύνθηκε κατά 21%,
συγκρινόμενο με το αντίστοιχο διάστημα του
προηγούμενου έτους. Σε απόλυτους αριθμούς ανήλθε σε
9,924 δισ. ευρώ. Η μεγάλη αυτή αύξηση οφείλεται κατά
κύριο λόγο στην άνοδο του εμπορικού ελλείμματος, η
οποία, το υπό εξέταση διάστημα, ήταν της τάξεως του
15,7%, σε ετήσια βάση (ποσοστό που αντιστοιχεί σε 15,5
δισ. ευρώ). Συγκεκριμένα, οι εισαγωγές αγαθών, οι οποίες
άγγιξαν τα 79,6 δισ. ευρώ, παρουσίασαν αύξηση 4,1% την
εξεταζόμενη περίοδο, ενώ ο ρυθμός αύξησης των

εξαγωγών, οι οποίες ανήλθαν σε 61,4 δισ. ευρώ, δεν
ξεπέρασε το 1,7%.
Το συνολικό εξωτερικό χρέος της χώρας άγγιξε τα
72,971 δισ. ευρώ στις 31.11.2019, αυξημένο κατά 6,9%, σε
σχέση με την 31.12.2018.
(Πηγή: ΒΝR)
3. Αύξηση των εσόδων από τον εισερχόμενο από
Ρουμανία τουρισμό το εννεάμηνο Ιανουαρίου –
Σεπτεμβρίου 2019
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Τράπεζας
της Ελλάδος, οι αφίξεις Ρουμάνων τουριστών στην Ελλάδα
ανήλθαν σε 1.219.800 τουρίστες έναντι 1.281.500 την
αντίστοιχη περίοδο του 2018, καταγράφοντας μείωση της
τάξεως του 4,8%.
Οι εισπράξεις από τον εισερχόμενο από Ρουμανία
τουρισμό προς τη χώρα μας το εννεάμηνο ΙανουαρίουΣεπτεμβρίου 2019 ανήλθαν σε 453,4 εκατ. ευρώ,
αυξημένες κατά 8,3% συγκριτικά με το αντίστοιχο
διάστημα του 2019, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας
της Ελλάδος. Η δαπάνη ανά ταξίδι ανήλθε κατά μέσο όρο
σε 348,3 ευρώ το 2019, έναντι 296,7 ευρώ κατά μέσο όρο
το 2018.
Οι Ρουμάνοι τουρίστες κατευθύνθηκαν κυρίως
προς την Κεντρική Μακεδονία (Πιερία, Χαλκιδική), την
Δυτική Μακεδονία, Καβάλα και Θάσο, αλλά και σε άλλες
περιοχές της χώρας μας, όπως Κρήτη, Ρόδο, Ιόνια Νησιά
(Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Λευκάδα), Κυκλάδες (Μύκονο,
Σαντορίνη, Μήλο), ενώ και η Πελοπόννησος έχει αρχίσει
τα τελευταία χρόνια να μπαίνει στον τουριστικό χάρτη των
Ρουμάνων. Η μέση διάρκεια παραμονής του Ρουμάνου
τουρίστα στην Ελλάδα ανέρχεται σε 6 ημέρες περίπου
(πέρυσι, κατά μέσο όρο ήταν πέντε ημέρες), ενώ δαπανά,
ανά ταξίδι, κατά μέσο όρο 348,3 ευρώ (59,1 ευρώ την
ημέρα κατά μέσο όρο - μη συμπεριλαμβανομένου του
πακέτου ταξιδιού), σε αντίθεση με τουρίστες από άλλες
χώρες που δαπανούν πολύ περισσότερο (πχ. Άγγλοι,
Γάλλοι, Ισπανοί, Ιταλοί, Καναδοί, Αμερικανοί).
Η Ρουμανία αποτελεί σημαντική αγορά στον τομέα
τουρισμού για την Ελλάδα, κατατασσόμενη στην 5η θέση
μεταξύ των χωρών προέλευσης εισερχόμενου στην Ελλάδα
τουρισμού κατά το εννεάμηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου
2019, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής διαθέσιμα στοιχεία
της Τράπεζας της Ελλάδος.
(Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος)
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4. Πληθωρισμός
Ο πληθωρισμός ανήλθε σε 4% τον Δεκέμβριο,
παρουσιάζοντας αύξηση, τόσο σε σχέση με τον Νοέμβριο,
που ήταν 3,8%, όσο και με τον ίδιο μήνα του
προηγούμενου έτους που ήταν 3,27%. Πιο συγκεκριμένα,
οι τιμές των τροφίμων σημείωσαν αύξηση κατά 5,08%, ενώ
οι τιμές των υπόλοιπων αγαθών (πλην τροφίμων) κατά
3,31%. Οι τιμές των υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 4,16%.
To ποσοστό του πληθωρισμού στη Ρουμανία
είναι το δεύτερο υψηλότερο στην ευρωζώνη, μετά από το
4,1% της Ουγγαρίας (σημειώνεται ότι ο μέσος όρος στην
ευρωζώνη διαμορφώθηκε στο 1,3% κατά τον υπό εξέταση
μήνα). Προσφάτως, η Κεντρική Τράπεζα της Ρουμανίας
(BNR) αναθεώρησε προς τα κάτω τις εκτιμήσεις για τον
πληθωρισμό, υπολογίζοντας ότι θα ανέλθει σε 3,8 % ως το
τέλος του 2019 (από 4,2% που ήταν η προηγούμενη
εκτίμηση).
(Πηγή: Ινστιτούτο Στατιστικής Ρουμανίας)

5. Αύξηση επενδύσεων στον τομέα real estate
Σύμφωνα με έρευνα της εταιρίας CBRE Romania, οι
επενδύσεις στον τομέα του real estate ξεπέρασαν το ένα
δισ. ευρώ το 2019, αγγίζοντας το 1,06 δισ., αυξημένες κατά
7% σε σχέση με το 2018. Οι περισσότερες εξ αυτών (64%)
έγιναν στο Βουκουρέστι, ενώ σημαντικό μερίδιο είχε και η
ανάπτυξη ακινήτων στην Κλουζ (20%).
Το 75% των νέων ακινήτων προορίζονται για χρήση
επαγγελματική. Σύμφωνα με την έρευνα, 36% των
επενδυτών ήταν ισραηλινές εταιρίες, 26% ρουμανικές και
17% νοτιοαφρικανικά funds.
(Πηγή: CBRE Romania, Agerpress)

B. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

1. Στην 7η θέση οι ελληνικές επενδύσεις στη
Ρουμανία
Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία του Εθνικού
Μητρώου Εμπορικών Εταιριών που αφορούν στο
επενδεδυμένο κεφάλαιο μέχρι το Νοέμβριο 2019, η Ελλάδα
κατατάσσεται στην 7η θέση (μετά την Ολλανδία, την
Αυστρία, τη Γερμανία, την Κύπρο, την Ιταλία και τη
Γαλλία), με 7.617 εγγεγραμμένες εταιρίες και 1,905 δισ.
ευρώ επενδεδυμένο κεφάλαιο και ποσοστό επί συνόλου
ΑΞΕ 4,23%,έχοντας βελτιώσει σημαντικά τη θέση της στη
ρουμανική αγορά (το Δεκέμβριο 2018 κατατασσόταν στην
9η θέση, με επενδεδυμένο κεφάλαιο 1,36 δισ.ευρώ και
ποσοστό επί συνόλου ΑΞΕ 3,01%).
(Πηγή: ONRC)

2. Αύξηση των ΑΞΕ κατά 2,5% το διάστημα
Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2019 στη Ρουμανία.
Σύμφωνα με τα τελευταία στατιστικά στοιχεία του
Ινστιτούτου Στατιστικής της Ρουμανίας, το διάστημα
Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2019 παρατηρήθηκε αύξηση των
ΑΞΕ της τάξεως του 2,5% έναντι του αντίστοιχου
διαστήματος του 2018. Σε απόλυτους αριθμούς, η αύξηση
αυτή ήταν της τάξεως των 5,15 δισ. ευρώ, (έναντι 5,02 δισ.
ευρώ το διάστημα Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2018). Βάσει
δελτίου τύπου της Κεντρικής Τράπεζας της Ρουμανίας, οι
επενδύσεις σε μετοχές, συμπεριλαμβανομένων των
επανεπενδεδυμένων κεφαλαίων ανήλθαν σε 4,45 δισ.
ευρώ, ενώ τα ενδοεταιρικά δάνεια ανήλθαν σε 649 εκατ.
ευρώ.
Ο αριθμός των νέων εταιριών που εισήλθαν στη
ρουμανική αγορά έφτασε τις 5.096 κατά το υπό εξέταση
διάστημα, χαμηλότερος κατά 2,11% σε σχέση με το
ενδεκάμηνο 2018.
Συνολικά, σύμφωνα με στοιχεία του Εθνικού
Μητρώου Εταιριών, στη Ρουμανία είναι εγγεγραμμένες
226.430 επιχειρήσεις ξένων συμφερόντων, με συνολικό
επενδεδυμένο κεφάλαιο 48,6 δισ. ευρώ (στοιχεία
Νοεμβρίου 2019). Οι πιο πολυάριθμες, συγκριτικά, είναι οι
ιταλικές (48.655), οι ολλανδικές εταιρίες, ωστόσο, έχουν το
υψηλότερο επενδεδυμένο κεφάλαιο στη χώρα (9,29
δισ.ευρώ, που αντιστοιχεί στο 20,63% των συνολικών
ΑΞΕ στη Ρουμανία, με 5.399 επιχειρήσεις). Aκολουθούν οι
αυστριακές (7.745, με επενδεδυμένο κεφάλαιο 4,896 δισ.
ευρώ και ποσοστό 10,87% των ΑΞΕ στη χώρα) και οι
γερμανικές (23.117 εταιρίες με κεφάλαιο 4,91 δισ. ευρώ
και μερίδιο 10,91%).
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(Πηγή: ONCR, Εθνικό Μητρώο Εμπορικών Εταιριών)

3. Διεθνές Επιχειρηματικό Φόρουμ (Κισινάου,
30.1.2020)
Στις 30.1.2020 πραγματοποιήθηκε Διεθνές
επιχειρηματικό Φόρουμ στο Κισινάου της Μολδαβίας.
Σκοπός της διοργάνωσης ήταν η προώθηση της χώρας ως
επενδυτικού προορισμού, η προσέλκυση επενδύσεων και
η
διερεύνηση
δυνατοτήτων
συνεργασίας
των
επιχειρηματιών της Μολδαβίας με ξένες επιχειρήσεις.
Τις εναρκτήριες ομιλίες απηύθυναν ο Πρόεδρος του
Επιμελητηρίου κ. Harea, η Υφυπουργός Οικονομίας κα
Dragalin και η επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης
Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας
και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Ευρ. Επιτροπής
(EASME) κα Luisa Prista.
Ο κ. Harea αναφέρθηκε στη διαρκώς αυξανόμενη
αντιπροσωπευτικότητα του Επιμελητηρίου (σημειώνεται
ότι το Επιμελητήριο αριθμεί πλέον 1200 μέλη και διαθέτει
10 παραρτήματα στη χώρα) και χαιρέτισε τη συμμετοχή
460 επιχειρήσεων στις Β2Β συναντήσεις που θα έπονταν
του συνεδρίου, εκ των οποίων οι 85 ξένες (κατά κύριο λόγο
από Ρουμανία, Ρωσία, Ουγγαρία, Ουκρανία και Ιταλία, και
δευτερευόντως από Λευκορωσία, Τουρκία, Κίνα, Καναδά,
Γαλλία, ΗΒ, Γεωργία, Ισραήλ και ΗΑΕ).
Η κα Dragalin έκανε λόγο για τις προσπάθειες
ενίσχυσης της εξωστρέφειας της Μολδαβίας. Αναφέρθηκε
στις Συμφωνίες Ελευθέρου Εμπορίου της Μολδαβίας με 43
χώρες (με την Ε. Ένωση (Deep and Comprehensive Free
Trade Area), με χώρες CIS (Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν,
Τατζικιστάν, Ουζμπεκιστάν), με Τουρκία, Βόρεια
Μακεδονία, Αλβανία, Σερβία, Μαυροβούνιο, ΒοσνίαΕρζεγοβίνη και Κόσοβο, με χώρες GUAM (Οργανισμός για
τη Δημοκρατία και την Οικονομική Ανάπτυξη, τον οποίον
απαρτίζουν Γεωργία Ουκρανία, Αζερμπαϊτζάν και
Μολδαβία), ενώ σημείωσε ότι στο παρόν στάδιο η
Μολδαβία βρίσκεται στο δεύτερο γύρο διαπραγματεύσεων
με την Κίνα. Περαιτέρω, αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες
του Υπουργείου Ανάπτυξης προς την κατεύθυνση της
βελτίωσης του επενδυτικού περιβάλλοντος (μείωση της
γραφειοκρατίας, ψηφιοποίηση των διαδικασιών ελέγχου,
δημιουργία one-stop-shop), οι οποίες είχαν ορατά
αποτελέσματα, καθώς βελτιώθηκαν πέντε από τους δέκα
δείκτες διευκόλυνσης ίδρυσης εταιρίας στη Μολδαβία το
2020, σύμφωνα με την έρευνα Doing Business της

Παγκόσμιας Τράπεζας, και η Μολδαβία αναρριχήθηκε
στην 49η θέση στη σχετική κατάταξη ανάμεσα σε 190
χώρες (το 2010 ήταν στη θέση 94).
Η κα Prista έκανε αναφορά στα κοινοτικά
προγράμματα
που
προβλέπουν
χρηματοδότηση
επιχειρήσεων στη Μολδαβία, με έμφαση στο Horizon 2020
https://www.h2020.md/ (έρευνα/τεχνολογία/καινοτομία) και
το
COSME
https://ec.europa.eu/easme/en/section/cosme/cosme-opencalls-proposals
(χρηματοδότηση
μικρομεσαίων
επιχειρήσεων), και κάλεσε τον επιχειρηματικό κόσμο που
δραστηριοποιείται στη χώρα να αξιοποιήσει τις σχετικές
ευκαιρίες.

Στον επόμενο γύρο συζητήσεων με τίτλο
“Βέλτιστες
πρακτικές
δημιουργίας
ευνοϊκού
επιχειρηματικού και επενδυτικού περιβάλλοντος»
προβλήθηκαν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας
(γεωγραφική θέση, χαμηλό κόστος εργασίας, φορολογικά
κίνητρα, υψηλό επίπεδο επαγγελματικής εκπαίδευσης,
διαθεσιμότητα γης για βιομηχανική χρήση κλπ), οι
ευκαιρίες για τομείς που είτε είναι ανερχόμενοι στη χώρα
(αυτοκινητοβιομηχανία, υψηλή τεχνολογία), είτε στους
οποίους υπάρχουν ελλείψεις (διαχείριση αποβλήτων,
επεξεργασία τροφίμων, έργα υποδομών, πράσινη
ενέργεια), και τέλος, παρουσιάστηκαν οι πρωτοβουλίες της
κυβέρνησης (δημιουργία ελεύθερων ζωνών, αναβάθμιση
οργανισμού προσέλκυσης επενδύσεων και υπηρεσιών
υποστήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ODIM)) και της
τοπικής αυτοδιοίκησης για προσφορά κινήτρων για
επενδύσεις.
Τέλος, στην ενότητα με τίτλο «Το μέλλον της
καινοτομίας» κυριάρχησε η παρουσίαση του τεχνολογικού
πάρκου στο Κισινάου https://moldovaitpark.md/en/ και των
πλεονεκτημάτων του (ενιαίος φόρος 7% επί των κερδών,
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απαλλαγή των εργαζομένων από φορολογία και εισφορές,
παροχή διοικητικών και γραμματειακών υπηρεσιών), ενώ
εκτενής αναφορά έγινε και στο προσφάτως εγκαινιασθέν
ψηφιακό
πάρκο
στη
μολδαβική
πρωτεύουσα
(https://digitalpark.md/en/) που φιλοδοξεί να φιλοξενήσει
στους χώρους του των 26.630 τ.μ. μερικές από τις πιο
σημαντικές διεθνείς εταιρίες ψηφιακής τεχνολογίας.

ελληνικών προϊόντων στην Ρουμανία σημείωσαν κατά το
εννεάμηνο του 2019 αύξηση κατά 3,53% και ανήλθαν σε
735,7 εκατ. ευρώ, έναντι 710,6 εκατ. ευρώ το 2018.

4. Διεθνής Έκθεση Made in Moldova (29.12.2.2020)

Πίνακας Ι : Εξέλιξη διμερούς εμπορίου Ελλάδος Ρουμανίας
Εννεάμηνα 2017 - 2019
Ιανουά Ιανουά Ιανουά
ριος ριος ριος Σεπτέμ Σεπτέμ Σεπτέμ Μεταβολή
βριος
βριος
βριος
2017
2018
2019
εκατ.
εκατ.
εκατ.
2019 /
ευρώ
ευρώ
ευρώ
2018
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ
ΑΠΟ
639,4
710,6
735,7
3,53%
ΕΛΛΑΔΑ
ΕΞΑΓΩΓΕΣ
ΠΡΟΣ
644,9
772,6
653,1
-15,47%
ΕΛΛΑΔΑ
ΟΓΚΟΣ
1.284,3 1.483,2 1.388,8
-6,36%
ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ
-5,5
-62
82,6
ΙΣΟΖΥΓΙΟ

Στις
29.1.
τ.έ
πραγματοποιήθηκαν
στις
εγκαταστάσεις της Moldexpo στο Κισινάου τα εγκαίνια της
19ης Διεθνούς Έκθεσης τροφίμων, ποτών (κυρίως οίνων),
βιολογικών προϊόντων, φυτικών καλλυντικών, ενδυμάτων
και ειδών διακόσμησης Made in Moldova. Στην Έκθεση
συμμετείχαν 450 μολδαβικές επιχειρήσεις, ενώ υπήρχαν
και λίγα περίπτερα με συμμετοχές από Ρουμανία και
Ρωσία.
5.
Ολοκλήρωση
πώλησης
της
Banca
Romaneasca, θυγατρικής της Εθνικής στην Eximbank
Romania.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Εθνικής Τράπεζας της
Ελλάδος (ΕΤΕ), ολοκληρώθηκε η πώληση του 99,28% της
θυγατρικής της ΕTE στη Ρουμανία, Banca Romaneasca
SA στην Export-Import Bank of Romania (EximBank), μετά
την λήψη των σχετικών εγκρίσεων από τις εποπτικές αρχές
και τις αρχές ανταγωνισμού.
Η επιτυχής ολοκλήρωση της συναλλαγής αυξάνει
το δείκτη κεφαλαίου κοινών μετοχών κατηγορίας 1 (CET1)
του Ομίλου ΕΤΕ για το γ΄ τρίμηνο του 2019 κατά περίπου
24 μονάδες βάσης.
(Πηγή: Εθνική Τράπεζα)

Γ. ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ
ΕΛΛΑΔΟΣ– ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
1. Διμερές εμπόριο
Βάσει των τελευταίων στοιχείων του ρουμανικού
Ινστιτούτου Στατιστικής κατά το διάστημα Ιανουαρίου Σεπτεμβρίου 2019, ο συνολικός όγκος του διμερούς
εμπορίου Ελλάδος-Ρουμανίας διαμορφώθηκε σε 1,389
δισ. ευρώ, καταγράφοντας μείωση κατά 6,36% σε σχέση
με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους. Οι
ρουμανικές εξαγωγές προς την χώρα μας ανήλθαν σε
653,1 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 15,47%. Οι εισαγωγές

Συνοπτικά, η πορεία του διμερούς εμπορίου Ελλάδος Ρουμανίας κατά το διάστημα Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου τα
τελευταία τρία χρόνια παρουσίασε την ακόλουθη εικόνα:

Πηγή: INS / επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ

Η αύξηση των ελληνικών εξαγωγών κατά 4,3% έναντι
του αντίστοιχου διαστήματος του 2018 οφείλεται κατά
κύριο λόγω στην σημαντική αύξηση κατά 25,9% των
εξαγωγών παιχνιδιών (κεφ. 95), κυρίως λόγω της
λειτουργίας τα τελευταία έτη του καταστήματος Jumbo στη
Ρουμανία, καθώς και την αύξηση κατά 13,4% των
εξαγωγών προϊόντων σιδήρου. Παράλληλα, οι ελληνικές
εξαγωγές φρούτων και λαχανικών (τμήμα ΙΙ) συνεχίζουν
την ανοδική τους πορεία καλύπτοντας πλέον μερίδιο
15,8% επί του συνόλου των εξαγωγών της χώρας μας στη
Ρουμανία. Αξιόλογη ήταν και η άνοδος κατά 27,8% που
σημείωσαν οι εξαγωγές λιπασμάτων προς την Ρουμανία
με την αξία τους να προσεγγίζει τα 30 εκατ. ευρώ. Στον
αντίποδα, μείωση κατέγραψαν οι εξαγωγές προϊόντων από
αργίλιο, ηλεκτρονικών μηχανών και συσκευών καθώς και
των πετρελαιοειδών.
Όσον αφορά τις ρουμανικές εξαγωγές προς την
Ελλάδα κατά το εννεάμηνο του 2019, παρατηρούμε ότι το
μεγαλύτερο μερίδιο (21,2%), καταλαμβάνουν τα προϊόντα
του κεφαλαίου 27 "Ορυκτά καύσιμα και ασφαλτώδεις
ύλες", των οποίων η αξία ανήλθε σε 138,7 εκατ. ευρώ,
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καταγράφοντας ωστόσο μείωση σε σχέση με το αντίστοιχο
διάστημα του 2018 (179,3 εκατ. ευρώ). Ακολουθούν τα
προϊόντα του κεφαλαίου 72 "Χυτοσίδηρος, σίδηρος &
χάλυβας" των οποίων οι εξαγωγές προς την Ελλάδα
ανήλθαν σε 61,1 εκατ. ευρώ, καθώς και των προϊόντων του
κεφαλαίου 85 "Μηχανές & συσκευές. Ηλεκτρολογικό
υλικό" αξίας 44,1 εκατ. ευρώ. Τέλος, οι εξαγωγές σιτηρών
μειώθηκαν σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ανερχόμενες
σε 29,1 εκατ. ευρώ, έναντι 30,6 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο
του 2018.
Δ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΡ. ΟΕΥ: ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
– ΕΡΕΥΝΕΣ ΑΓΟΡΑΣ
Το Γρ. ΟΕΥ ανάρτησε τον περασμένο μήνα στη
διαδικτυακή πύλη AGORA κλαδική μελέτη για τα τον κλάδο
του τουρισμού στη Ρουμανία, σημείωμα για το διμερές
εμπόριο Ελλάδας - Ρουμανίας, καθώς επίσης και πλήθος
επιχειρηματικών και μακροοικονομικών πληροφοριών για
την αγορά της Ρουμανίας. Παράλληλα, ετοιμάζεται μελέτη
για την αγορά αλκοολούχων ποτών.

Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
To Ινστιτούτο Iliescu για καρδιαγγειακές παθήσεις
(Institutul de Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. C. C. Iliescu”)
προκήρυξε διαγωνισμό για την προμήθεια διαγνωστικών
μηχανημάτων.
Καταληκτική ημερομηνία για υποβολή αιτήσεων: 3.3.2020
Πληροφορίες:
Στοιχεία επικοινωνίας για περισσότερες πληροφορίες:
τηλ: +40 213026724
aprov.cciliescu@yahoo.com
Δημοσίευση προκήρυξης:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:474052020:TEXT:EN:HTML&WT.mc_id=RSSFeed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=4740
5-2020&WT.rss_ev=a

Disclaimers:
Σε περίπτωση αναδημοσίευσης, παρακαλείστε να αναφέρετε την
πηγή.
Το Γραφείο μας τηρεί επιφύλαξη ως προς τις ειδησεογραφικές
πηγές.
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