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Α. ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΟ-ΡΟΥΜΑΝΙΚΟΥ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

1. Νέα ελληνική επένδυση στον χώρο της 
υγείας 
Εγκαινιάσθηκε πρόσφατα στο Βουκουρέστι, η νέα 
ελληνική επένδυση στον χώρο της υγείας, και 
συγκεκριμένα η Κλινική ΄΄Atena Medical Center’’ 
στη δ/νση Strada Pictor Barbu Iscovescu nr. 2, 
011937 București.  
 

2. Προβολή του Νομού Θεσσαλονίκης ως 
τουριστικού προορισμού στην εκπομπή “Cap 
Compass” του τηλεοπτικού σταθμού TVR. 
Σύμφωνα με δελτίο τύπου του Οργανισμού 
Τουρισμού Θεσσαλονίκης, ο ΟΤΘ σε συνεργασία με 
το γραφείο ΕΟΤ Ρουμανίας και τον διευθυντή του 
κ. Γιώργο Σταφυλάκη, φιλοξένησαν το τηλεοπτικό 
συνεργείο της ταξιδιωτικής εκπομπής «Cap 
Compas» του κρατικού δικτύου της Ρουμανίας 
TVR με παρουσιαστή τον κύριο Titi Dinca, σ ’ένα 
ταξίδι εξοικείωσης προκειμένου να προβάλουν τη 
Θεσσαλονίκη στο τουριστικό κοινό της Ρουμανίας 
που αποτελεί μία ισχυρή τουριστική αγορά για την 
περιοχή. Η εκπομπή προβάλλεται στο TVR2 και 
στα άλλα κανάλια του δικτύου όπως το TVR1, το 
TVRhd και το TVR International. Οι εκπομπές που 
προκύπτουν από κάθε συνεργασία με το ‘’Cap 
Compas’’ προβάλλονται πάνω από 10 φορές στο 
κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο σε διάστημα περίπου 6 
μηνών. 

3.  Νέο πρόγραμμα πτήσεων ιδιωτικής 
αεροπορικής εταιρείας Blue Air προς Ελλάδα. 
Δέκα νέα αεροπορικά δρομολόγια θα εγκαινιάσει 
το επόμενο καλοκαίρι η ρουμανική ιδιωτική 
αεροπορική εταιρεία Blue Air. Τρία από αυτά 
αφορούν το Ηράκλειο, τη Ζάκυνθο και τη Ρόδο και 
θα αναχωρούν από την πόλη Cluj-Napoca.Στο 
πρόγραμμα ‘’Orarul de Vara 2022’’, η Blue Air 
διατήρησε στην πρώτη γραμμή τους αγαπημένους 
προορισμούς των επιβατών της, όπως τα ελληνικά 
νησιά, ανταποκρινόμενη στην αυξημένη ζήτηση για 
διακοπές στην χώρα μας με την προσθήκη πέντε 

νέων δρομολογίων προς Θεσ/νίκη, Σαντορίνη, 
Κέρκυρα, Σκιάθο και Χανιά.  
 
 
 
Β. ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 

1. Eurostat :  άνοδος του ρ/ΑΕΠ-GDP στο 13,6% 
το Β’ τρίμηνο του 2021 
Σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία της Eurostat, η 
Ρουμανία, βρίσκεται μεταξύ των χωρών της ΕΕ με 
τη μεγαλύτερη ετήσια οικονομική ανάπτυξη το 2ο 
τρίμηνο του 2021,οιοποίεςείναι : η Ισπανία 
(19,8%), η Γαλλία ( 18,7%), η Ουγγαρία (17,7%), η 
Ιταλία (17,3%), η Πορτογαλία (15,5%), το Βέλγιο 
(14,5%) και η Ρουμανία (13,6%). 

2. Ευρωπαϊκή Επιτροπή: εκτιμήσεις ανόδου 
του ρ/ΑΕΠ (GNP) στο 7,4% το 2021 . 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βελτιώνει την πρόβλεψη 
ανάπτυξης της ρουμανικής οικονομίας στο 7,4% 
φέτος από την πρόβλεψη στο 5,1% του Απριλίου 
τ.έ.. Η οικονομία της Ρουμανίας (Ακαθάριστο 
Εθνικό Προϊόν/GNP) θα αυξηθεί κατά 7,4% το 
2021 και 4,9% το 2022, ενώ σημειώνεται ότι είναι 
η υψηλότερη εκτιμώμενη οικονομική ανάπτυξη για 
ένα κράτος μέλος της ΕΕ., ενώ την Ρουμανία 
ακολουθεί η Ιρλανδία, με πρόβλεψη αύξησης ΑΕΠ 
στο 7,2%.  
 

3. Ετήσιος Πληθωρισμός -Ανεργία. 
Πληθωρισμός: Αύξηση στο 5% τον Ιούλιο τ.έ. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Ινστιτούτου 
Στατιστικής (INS),  ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού 
αυξήθηκε στο 5 % τον Ιούλιο του 2021, από 3,9 % 
τον Ιούνιο, δεδομένου ότι τα προϊόντα διατροφής 
ήταν ακριβότερα κατά 7,64 %, οι υπηρεσίες κατά 
2,74 % και τα τρόφιμα κατά 2,33 %.   
Σημειώνεται παράλληλα ότι η Ρ/Κεντρική 
Τράπεζα, προβλέπει υψηλότερη πορεία ετήσιου 
πληθωρισμού για τα επόμενα δύο χρόνια. 
 
Ποσοστό Ανεργίας 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Υπηρεσίας 
Απασχόλησης (ANOFM), το ποσοστό ανεργίας που 
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καταγράφηκε σε εθνικό επίπεδο ήταν 3% στα τέλη 
Ιουνίου 2021, χαμηλότερο από τον προηγούμενο 
μήνα κατά 0,06 ποσοστιαίες μονάδες και ίσο με 
αυτό του Ιουνίου 2020. Ο συνολικός αριθμός 
ανέργων στο τέλος Ιουνίου 2021 ήταν 262.131 
άτομα, 5.325 λιγότερα από ό, τι στο τέλος Μαΐου.  
Οι περισσότεροι άνεργοι είναι μεταξύ 40 και 49 
ετών (72.169), ακολουθούμενοι από αυτούς 
ηλικίας 50 έως 55 ετών (54.511), ενώ τα άτομα 
χωρίς επίσημη εκπαίδευση και αυτά με μόνο 
πρωτοβάθμια εκπαίδευση αντιπροσωπεύουν 
περισσότερο από το ένα τέταρτο του συνολικού 
αριθμού των ανέργων.  

4. Εκτιμήσεις για δημοσιονομικούς δείκτες 
2021/ Ένωση Χρηματοοιοκονομικών 
Αναλυτών Ρουμανίας. 
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις για την εξέλιξη των 
δημοσιονομικών δεικτών της CFA, προβλέπεται 
δημοσιονομικό έλλειμμα στο 6,6 % του ΑΕΠ για το 
2021, δημόσιο χρέος στο 53 % του ΑΕΠ και 
ποσοστό πληθωρισμού 4,03% για τον ορίζοντα 
των 12 μηνών. 

5. Κεντρική Τράπεζα : Ισοζύγιο πληρωμών και 
εξωτερικό χρέος - Ιούνιος 2021. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας, 
για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2021, το 
ισοζύγιο πληρωμών παρουσίασε έλλειμμα 7,040 
εκατ. Ευρώ, έναντι 4,059 εκατ. Ευρώ την ίδια 
περίοδο του 2020. Αναλυτικότερα τα ελλείμματα 
στο εμπόριο αγαθών και στο πρωτογενές 
εισόδημα διευρύνθηκαν κατά 1.557 εκατ. ευρώ και 
1.110 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα, ενώ το πλεόνασμα 
του δευτερογενούς εισοδήματος και εκείνο των 
υπηρεσιών μειώθηκε κατά 276 εκατ. ευρώ και 38 
εκατ. ευρώ, αντίστοιχα.  
Παράλληλα τον Ιανουάριο - Ιούνιο 2021, το 
συνολικό εξωτερικό χρέος αυξήθηκε κατά 2.096 
εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων: Το 
μακροπρόθεσμο εξωτερικό χρέος στο τέλος 
Ιουνίου 2021 ανήλθε σε 92,471 εκατ. Ευρώ (72,2 
% του συνολικού εξωτερικού χρέους), μειωμένο 
κατά 0,4 % έναντι τέλους του 2020, ενώ το 
βραχυπρόθεσμο εξωτερικό χρέος στα τέλη Ιουνίου 
2021 ανήλθε σε 35,552 εκατ. Ευρώ (27,8 % του 

συνολικού εξωτερικού χρέους), αυξημένο κατά 7,4 
% από το τέλος του 2020. 
 
 
Γ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 

1. Μελέτη Coface: αριθμός νεοεγγεγραμμένων 
εταιρειών στη Ρουμανία. 
Σύμφωνα με μελέτη της Coface, o αριθμός 
νεοεγγεγραμμένων εταιρειών στη Ρουμανία, 
αυξήθηκε κατά 58% το πρώτο εξάμηνο του 2021 
σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2020, αλλά 
παράλληλα ο αριθμός των αφερέγγυων 
(κατάσταση αδυναμίας πληρωμής των χρεών) 
εταιρειών αυξήθηκε κατά το πρώτο εξάμηνο του 
2021 κατά 23% (συνολικά 3.033 επιχειρήσεις, οι 
οποίες και απασχολούν περίπου 11.000 
εργαζομένους) σε σύγκριση με την αντίστοιχη 
περσινή περίοδο. 
Οι περισσότερες αφερεγγυότητες που άνοιξαν το 
πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους 
καταγράφηκαν στον κατασκευαστικό τομέα (542), 
ακολουθούμενες από τη λιανική (455) και τη 
χονδρική πώληση και τη διανομή (409). 

2. Αύξηση ελλείμματος εμπορικού ισοζυγίου 
κατά το Α’ Εξάμηνο τ.έ 
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Ινστιτούτου 
Στατιστικής (INS), το έλλειμμα του εμπορικού 
ισοζυγίου αυξήθηκε στα 10,7 δισ. Ευρώ κατά το 
πρώτο εξάμηνο του 2021, σημειώνοντας αύξηση 
κατά περίπου 2 δισ. Ευρώ σε σχέση με την 
αντίστοιχη περίοδο του προηγουμένου έτους. 

3.Αύξηση βιομηχανικής παραγωγής κατά το 
Α΄εξάμηνο 2021. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Ινστιτούτου 
Στατιστικής (INS), η βιομηχανική παραγωγή κατά 
το Α’εξάμηνο τ.έ., αυξήθηκε κατά 16 % από την 
ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους λόγω 
κυρίως της αύξησης της μεταποιητικής 
βιομηχανίας (+ 17,8 %) και της παραγωγής και 
προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας, 
φυσικού αερίου, ζεστού νερού καικλιματισμού 
(+12,9%). 
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4. Αύξηση ΑΞΕ στη Ρουμανία. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας, 
οι άμεσες ξένες επενδύσεις (ΑΞΕ) έφτασαν τα 
3,138 δισ. Ευρώ τους πρώτους 6 μήνες του τ.έ., 
έναντι 996 εκατ. Ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 
2020, αντιπροσωπεύοντας αύξηση κατά 215%. 
 
Δ. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ 
  Σύμφωνα με τα πρόσφατα ανακοινωθέντα 
στοιχεία από το Ρ/Υπουργείο Γεωργίας και 
Αγροτικής Ανάπτυξης, σε σχέση με την εκτιμώμενη 
παραγωγή δημητριακών και γογγυλιών για το τ.έ. 
(σ.σ. που αποτελούν τις σημαντικότερες εδώ 
αγροτικές καλλιέργειες με έντονο εξαγωγικό 
προσανατολισμό), προκύπτουν τα εξής :  
 

1. Καλλιέργεια σιταριού.  Η εκτιμώμενη 
φετινή παραγωγή υπολογίζεται ότι θα 
ανέλθει στα υψηλότερα επίπεδα, από τη 
στιγμή που η Ρουμανία εισήλθε στην ΕΕ το 
2007, καθώς θα φθάσει στα επίπεδα των 
11,33 εκατομμυρίων τόνων (έναντι 6,4 
εκατομμυρίων τόνων το 2020, λόγω της 
ξηρασίας), ενώ το προηγούμενο υψηλότερο 
επίπεδο παραγωγής ήταν στο 2019 με 10,3 
εκατομμύρια τόνους. Σημειώνεται 
παράλληλα ότι η φετινή συγκομιδή έχει 
λάβει την πιστοποίηση 
‘’expeptional/εξαιρετική’’ από την 
GEOGLAM (Group on Earth Observations 
Global Agricultural Monitoring Initiative, 
https://cropmonitor.org/ ), ενώ μέσες 
αποδόσεις πάνω από τον εθνικό μέσο όρο 
των 5.346 kg/ha, επιτεύχθηκαν στα δυτικά 
της χώρας στις κομητείες Satu Mare, Timis, 
Bihor, Arad και στις κομητείες Olt, Caras 
Severin, Ialomita, Braila και Botosani. 
 

2. Καλλιέργεια κριθαριού.  Όπως και για το 
σιτάρι, έτσι και για το κριθάρι,η 
εκτιμώμενη φετινή παραγωγή επίσης 
υπολογίζεται ότι θα ανέλθει στα 
υψηλότερα επίπεδα, από τη στιγμή που η 
Ρουμανία εισήλθε στην ΕΕ το 2007, καθώς 
θα ανέλθει στα επίπεδα των 1,9 
εκατομμυρίων τόνων, ενώ το προηγούμενο 
υψηλότερο επίπεδο παραγωγής ήταν στο 

2019 με 1,3 εκατομμύρια τόνους. Η μέση 
απόδοση ανά εκτάριο που καταγράφηκε 
έως τις 16 Αυγούστου τ.έ. είναι 5.599 
kg/ha, ενώ 13 κομητείες υπερβαίνουν τον 
εθνικό μέσο όρο (Bihor, Arad, Galati, 
Ialomita, Caras Severin, Constanta, Braila, 
Ol, Mures, Calarasi, Timis, Dolj και Giurgiu).  

 
3. Υπόλοιπα δημητριακά  (σίκαλη, βρώμη, 

φαγόπυρος) και γογγύλια. Για τα 
προαναφερόμενα δημητριακά και τα 
γογγύλια, αναμένονται επίσης πολύ καλές 
αποδόσεις, με την συνολική παραγωγή 
τους να υπολογίζεται ότι θα υπερβεί 
συνολικά τους 15 εκατομμύρια τόνους. Η 
μεγαλύτερη μέση απόδοση ανά εκτάριο 
(3.022 κιλά/εκτάριο) από το 2007 έως 
σήμερα, έχει επιτευχθεί στα γογγύλια χάρις 
στην κατάλληλη τεχνολογία και τις 
ευνοϊκές καιρικές και εδαφικές συνθήκες, 
ενώ σημειώνεται ότι ο αντίστοιχος μ.ο. το 
2016 ήταν 2.835 kg/ha και το 2020 ήταν 
2.124 kg/ha.  
 

4. Παραγωγή πατάτας. Σύμφωνα με 
πρόσφατα στοιχεία της Eurostat για το 
2020, η Ρουμανία βρίσκεται στην 7η θέση 
μεταξύ των κ-μ στην παραγωγή πατάτας, 
καλύπτοντας ποσοστό περίπου 4,9% (ή 
περίπου 2,7 εκ.τόνοι) από την συνολική 
ευρωπαϊκή παραγωγή των 55,3 εκ.τόνων. 
Η Γερμανία ήταν ο μεγαλύτερος 
παραγωγός και αντιπροσώπευε το 21,2% 
της παραγωγής της ΕΕ, ακολουθούμενη 
από την Πολωνία (16,4%), τη Γαλλία 
(15,7%), τις Κάτω Χώρες (12,7%) και το 
Βέλγιο (7,2%). 
Σημειώνεται παράλληλα από πλευράς μας, 
ότι παρόλο το υψηλό μέγεθος παραγωγής, 
λόγω αφενός της εξαιρετικά υψηλής 
κατανάλωσης (περίπου 100 κιλά/άτομο 
ετησίως) και των μειούμενων 
καλλιεργήσιμων εκτάσεων (περίπου 
200.000 εκτάρια το 2021, περίπου 3,5-4 
εκ.τόνοι παραγωγής το 2011 ), η Ρουμανία 
υποχρεώνεται στην εισαγωγή πατάτας 

https://cropmonitor.org/


 

5 
 

(άνω των 64 εκ.Ευρώ ετησίως) για να 
καλύψει την εξαιρετικά υψηλή ζήτηση.  

 
5. Παραγωγή ηλίανθου. Σύμφωνα με 

στοιχεία της Ένωσης ‘’Romanians Farmers 
Club’’, η Ρουμανία καταγράφει φέτος την 
υψηλότερη παραγωγή ηλίανθου από την 
ένταξή της στην ΕΕ, κατά περίπου 1,22 
εκατομμύρια τόνους υψηλότερη σε 
σύγκριση με το 2020, αλλά λόγω της 
έλλειψης μονάδων επεξεργασίας πρέπει να 
εξάγει την μη επεξεργασμένη καλλιέργεια 
σε χώρες της ΕΕ και όχι μόνο  (κυρίως σε 
Βουλγαρία περίπου 400.000 τόνοι/έτος, 
Τουρκία περίπου 400.000 τόνοι/έτος και 
Ουγγαρία περίπου 220.000 τόνοι/έτος). Η 
Ρουμανία χρησιμοποιεί για εσωτερική 
κατανάλωση περίπου 1,2-1,3 εκατομμύρια 
τόνους από τη συνολική προβλεπόμενη 
καλλιέργεια ηλίανθου των 3,3 
εκατομμυρίων τόνων φέτος που 
επιτυγχάνεται από μία καλλιεργούμενη 
έκταση συνολικά 1,2 εκατομμυρίων 
εκταρίων.  
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