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Α. ΓΕΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ 
 

1. Πληθωρισμός 
Σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο 

Στατιστικής της Ρουμανίας (INS), ο Δείκτης 
Τιμών Καταναλωτή τον Νοέμβριο 2016 
κατέγραψε μείωση κατά 0,7%, σε σχέση με 
τον Νοέμβριο 2015, ενώ ο Εναρμονισμένος 
Δείκτης Τιμών καταναλωτή ανήλθε σε -0,2%. 

Η Κεντρική Τράπεζα της Ρουμανίας (BNR), 
στην τελευταία έκθεσή της για τον 
πληθωρισμό διατηρεί την εκτίμηση ότι ο 
ετήσιος μέσος πληθωρισμός  για το 2016 θα 
ανέλθει σε -0,4%, ενώ για το 2017  
αναμένεται να παρουσιάσει αύξηση, 
φθάνοντας το 2,1%. 

 
2. 34% αύξηση  άμεσων ξένων επενδύσεων  

Βάσει στοιχείων της Κεντρικής Τράπεζας 
της Ρουμανίας (BNR), οι άμεσες ξένες 
επενδύσεις, κατά το διάστημα Ιανουαρίου-
Οκτωβρίου 2016,  ανήλθαν σε 3,7 δισ. ευρώ, 
παρουσιάζοντας αύξηση κατά 34%, σε σχέση 
με το αντίστοιχο διάστημα του 2015. Εξ 
αυτών, 2,95 δισ. ευρώ αντιστοιχούν σε 
επενδύσεις σε μετοχές και 785 εκατ. ευρώ σε 
δάνεια εταιρειών. 

 
3. Υπογραφή συμφωνίας για παροχή 

συμβουλευτικών υπηρεσιών μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων 
(ΕΙΒ) και του ρουμανικού Υπουργείου 
Υγείας 

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 
υπέγραψε με το Υπουργείο Yγείας της 
Ρουμανίας συμφωνία παροχής 
συμβουλευτικών υπηρεσιών ύψους 1,5 εκ. 
ευρώ, με σκοπό την ανέγερση τριών 
νοσοκομείων στις ρουμανικές πόλεις Iasi, 
Cluj-Napoca και Craiova.  

H ανέγερση των νέων νοσοκομείων 
συμπεριλαμβάνεται τόσο στην εθνική 
στρατηγική της Ρουμανίας για τον τομέα της 
υγείας όσο και στο Επιχειρησιακό 
Περιφερειακό Πρόγραμμα 2014-2020. Τα 

νοσοκομεία αυτά θα αποτελέσουν μέρος ενός 
στρατηγικού δικτύου οκτώ περιφερειακών 
νοσοκομείων με πλήρεις ιατρικές υπηρεσίες 
και κάλυψη επειγόντων περιστατικών. 
 
4. Τριπλασιασμός του ελλείμματος 
τρεχουσών συναλλαγών σε ετήσια βάση 

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η 
Κεντρική Τράπεζα της Ρουμανίας (BNR), το 
ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της χώρας, 
κατά το διάστημα Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 
2016, παρουσίασε έλλειμμα ύψους 2,92 δισ. 
ευρώ, σχεδόν τρεις φορές μεγαλύτερο από τα 
1,06 δισ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 
2015. 

Στην Έκθεση Χρηματοοικονομικής 
Σταθερότητας της BNR γίνεται επίσης 
αναφορά στο γεγονός ότι το έλλειμμα του 
ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών κατά το 3ο 
τρίμηνο του 2016 διευρύνθηκε ως ποσοστό 
του ΑΕΠ και ανήλθε σε 1,6% (από 0,7% το 
αντίστοιχο διάστημα του 2015). Η τάση αυτή 
αναμένεται να συνεχιστεί και τα επόμενα έτη, 
καθώς οι προβλέψεις της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής αναφέρονται σε περαιτέρω αύξηση 
του ελλείμματος ως ποσοστό του ΑΕΠ (2,2% 
το 2016 και 2,6% το 2017), λαμβάνοντας υπ’ 
όψιν την συνεχώς αυξανόμενη εσωτερική 
κατανάλωση.  

 
5. Εξωτερικό χρέος Ρουμανίας 

Η Κεντρική Τράπεζα Ρουμανίας (BNR) 
θεωρεί ότι το εξωτερικό χρέος είναι βιώσιμο, 
καθώς παρά την αυξητική του τάση, σε 
πραγματικούς όρους, ο εν λόγω δείκτης είναι 
δέκα φορές χαμηλότερος, σε σχέση με το 
2007.  

Ειδικότερα, το μακροπρόθεσμο εξωτερικό 
χρέος της Ρουμανίας, το οποίο 
αντιπροσωπεύει το 76,3% του συνολικού 
εξωτερικού χρέους της χώρας, ανήλθε στα 
τέλη Οκτωβρίου σε 70,385 δισ. ευρώ, 
μειωμένο κατά 0,2% σε σχέση με τα τέλη του 
προηγούμενου έτους. Αντίθετα, το 
βραχυπρόθεσμο εξωτερικό χρέος, το οποίο 
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ανήλθε σε 21,83 δισ. Ευρώ, σημείωσε αύξηση 
κατά 9,8% σε σχέση με τα τέλη του 2015.  

Μεταξύ Ιανουαρίου και Οκτωβρίου 2016, το 
συνολικό εξωτερικό χρέος αυξήθηκε κατά 
1,78 δισ. ευρώ, ενώ το δημόσιο χρέος κατά 
1,568 δισ. ευρώ. 

 
6. Δάνειο ύψους 40 εκ. ευρώ σε ρουμανική 

τράπεζα από την EBRD  
  Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης 

και Ανάπτυξης (EBRD) χορήγησε δάνειο 
ύψους 40 εκ. ευρώ στην Credit Europe Bank 
για την ενίσχυση χρηματοδοτικών εργαλείων 
προς τις ρουμανικές μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις, το οποίο θα καταβληθεί σε τρεις 
δόσεις. Η διεύρυνση άλλωστε των 
χρηματοδοτήσεων για τις ΜΜΕ αποτελεί 
προτεραιότητα της EBRD στη Ρουμανία.  

  Η Credit Europe Bank, η οποία ανήκει 
στην ολλανδική Credit Europe Bank NV, 
μέλος του τουρκικού ομίλου Fiba Holdings 
AS, είχε στα τέλη του 2015 ενεργητικό ύψους 
περίπου 1 δισ. ευρώ και μερίδιο αγοράς 1,2%. 

 
7. Η Παγκόσμια Τράπεζα ενέκρινε δάνειο 

ύψους 500 εκ. ευρώ στην Ρουμανία 
Η Παγκόσμια Τράπεζα ενέκρινε τη 

χορήγηση στη Ρουμανία δανείου, ύψους 500 
εκ. ευρώ, προκειμένου να αυξηθεί η 
αποτελεσματικότητα των κρατικών αρχών και 
να εφαρμοσθούν πολιτικές βιώσιμης 
ανάπτυξης. 

   Το νέο αυτό πρόγραμμα στοχεύει 
πρωτίστως στην ενίσχυση της αποδοτικότητας 
και διαχείρισης των κρατικών επιχειρήσεων. 
Επίσης, αποσκοπεί στην βελτίωση της 
αποτελεσματικότερης διάθεσης του δημοσίου 
χρήματος, στηρίζοντας το κεντρικό σύστημα 
προμηθειών στον τομέα της υγείας. 

   Δεύτερη προτεραιότητα του 
προγράμματος είναι η μείωση της φτώχειας 
και του κοινωνικού αποκλεισμού, μέσω 
στήριξης μίας ενιαίας μεταρρύθμισης του 
συστήματος κοινωνικής πρόνοιας. 

Επιπρόσθετα, προβλέπεται μεταρρύθμιση 
του κτηματολογίου, επιτρέποντας έτσι την 
συστηματική καταγραφή ιδιοκτησίας αλλά και 
διευκολύνοντας την προσέλκυση επενδύσεων. 

   Τέλος, το πρόγραμμα θα στηρίξει τις 
επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
και άνθρακα και αναμένεται να συμβάλει στη 
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στον 
οικιακό και βιομηχανικό τομέα. 

   Το εν θέματι δάνειο χαρακτηρίζεται ως 
«καταλύτης» για την αύξηση της 
παραγωγικότητας της Ρουμανίας και την 
ενίσχυση της μεσοπρόθεσμης δυνατής 
ανάπτυξης. 

  Σημειώνεται ότι τα τελευταία 25 έτη η 
Παγκόσμια Τράπεζα έχει χορηγήσει 1,5 δις 
ευρώ στην Ρουμανία.  

 
8. Αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής 

κατά 1,2% το διάστημα Ιανουαρίου-
Οκτωβρίου 2016 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού 
Ινστιτούτου Στατιστικής της Ρουμανίας (INS), 
η βιομηχανική παραγωγή, κατά το διάστημα 
Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2016, παρουσίασε 
αύξηση κατά 1,2%, σε σχέση με το αντίστοιχο 
διάστημα του 2015. Η εν λόγω αύξηση 
οφείλεται κυρίως στην αύξηση της 
μεταποιητικής βιομηχανίας κατά 2,2%, ενώ η 
παραγωγή των ορυχείων και η παραγωγή 
ενέργειας παρουσίασαν μείωση κατά 17,3% 
και 2,1% αντιστοίχως. 

 
9. Αύξηση 3,8% του κύκλου εργασιών 
της βιομηχανίας κατά το διάστημα 
Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2016 

Βάσει στοιχείων του Εθνικού Ινστιτούτου 
Στατιστικής της Ρουμανίας (INS), ο κύκλος 
εργασιών της βιομηχανίας το διάστημα 
Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2016 κατέγραψε 
αύξηση κατά 3,8%, σε σχέση με την 
αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους,  
οφειλόμενη κυρίως στην αύξηση της 
μεταποιητικής βιομηχανίας κατά 4,9%. 
Αντιθέτως τα ορυχεία σημείωσαν μείωση του 
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κύκλου εργασιών κατά 28,7%. Οι 
σημαντικότερες αυξήσεις καταγράφηκαν στις 
ακόλουθες ομάδες βιομηχανικών κλάδων: 
διαρκή καταναλωτικά αγαθά (+18,1%), 
κεφαλαιουχικά αγαθά (+9,8%) και μη διαρκή 
καταναλωτικά αγαθά (+6%). Ο κλάδος της 
ενέργειας κατέγραψε μείωση του κύκλου 
εργασιών (-17,3%), όπως και τα ενδιάμεσα 
αγαθά (-0,1%). 

 
10. Αγορά 600 νέων λεωφορείων, τρόλεϊ 

και τραμ από το δημαρχείο του 
Βουκουρεστίου   

Το δημοτικό συμβούλιο του Βουκουρεστίου 
ενέκρινε δύο τετραετή προγράμματα που θα 
ξεκινήσουν το 2017, στo πλαίσιo των οποίων 
θα γίνει αγορά τετρακοσίων λεωφορείων, 
εκατό τρόλεϊ και εκατό τραμ. Οι εν λόγω 
αγορές θα χρηματοδοτηθούν από τον 
προϋπολογισμό του δημαρχείου, το οποίο 
ωστόσο δεν ανακοίνωσε το συνολικό κόστος.  
   Η Δήμαρχος του Βουκουρεστίου, κα 
Gabriela Firea, έχει αναφερθεί στην ιδέα 
κατασκευής έξι χώρων στάθμευσης στα πιο 
πολυσύχναστα σημεία εισόδου στην 
πρωτεύουσα, από τα οποία θα υπάρχει 
συγκοινωνία προς την πόλη, καθώς και στην 
κατασκευή ειδικής λωρίδας κυκλοφορίας για 
τα μέσα μαζικής μεταφοράς και τα οχήματα 
πρώτων βοηθειών, η οποία αναμένεται να 
ξεκινήσει το καλοκαίρι του 2017.  

 
B. ΕΝΕΡΓΕΙΑ  
1. Αύξηση εισαγωγών φυσικού αερίου κατά 

465,8% και μείωση εγχώριας παραγωγής 
κατά 11% τους πρώτους εννέα μήνες του 
2016 

Σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο 
Στατιστικής (INS), η Ρουμανία εισήγαγε 
381.900 toe (tonnes of oil equivalent) φυσικού 
αερίου κατά την περίοδο Ιανουαρίου-
Σεπτεμβρίου 2016, καταγράφοντας αύξηση 
465,8%, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο 
του 2015. Η εγχώρια παραγωγή, κατά το ίδιο 
διάστημα, ανήλθε  στα 5,52 εκατομμύρια toe, 

σημειώνοντας μείωση κατά 11% (859,700 toe) 
σε σχέση με τους πρώτους εννέα μήνες του 
περασμένου έτους. 

Σύμφωνα με το σχέδιο της Εθνικής 
Ενεργειακής Στρατηγικής της Ρουμανίας, το 
οποίο έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του 
αρμόδιου Υπουργείου, η ετήσια παραγωγή 
φυσικού αερίου αναμένεται να καταγράψει 
μείωση κατά 9-10 εκατομμύρια κυβικά μέτρα 
για την περίοδο 2016-2019. 

Με βάση το εν λόγω σχέδιο, η παραγωγή 
φυσικού αερίου πρόκειται να κορυφωθεί σε 
132 TWh το 2025, κυρίως λόγω της εξόρυξης 
των νέων κοιτασμάτων της Μαύρης 
Θάλασσας, και ακολούθως να μειωθεί σε 96 
TWh το 2030 και 65 TWh το 2050. Τα 
σενάρια που προβλέπουν χαμηλή τιμή 
φυσικού αερίου εκτιμούν ότι η παραγωγή θα 
είναι σχεδόν μηδενική από το 2045 και μετά.     

       
Γ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ  
1. Αλλαγή επωνυμίας οn line 
εφημερίδας    Citys Report  
    Η on line εφημερίδα,  μέλος της Ηephiklis 
Publications,  ανέστειλε οριστικά την 
δραστηριότητά της  με την επωνυμία  Citys 
Report  και συνεχίζει με την νέα ονομασία της 
Hephiklis Report Ltd. H  νέα ηλεκτρονική 
της διεύθυνση είναι:  
http://www.hephiklisreport.com   
  
2. Πρωτοβουλία «Coaliţia» (Συμμαχία 
για την Ανάπτυξη της Ρουμανίας) – 
Συνάντηση Ολομέλειας (Βουκουρέστι, 
16.12.2016) 

Στη συνάντηση της Ολομέλειας της 
Πρωτοβουλίας «Συμμαχία για την Ανάπτυξη 
της Ρουμανίας» (CDR), ορίστηκε ως νέος 
Συντονιστής, για το α΄ εξάμηνο του 2017, ο κ. 
Florin Pogonaru, Πρόεδρος της Ένωσης 
Επιχειρηματιών Ρουμανίας (AOAR), ο οποίος 
κατείχε την ίδια θέση κατά το α΄ εξάμηνο του 
2015. 

Ο απερχόμενος Συντονιστής, κ. Radu 
Florescu, Αντιπρόεδρος του Αμερικανικού 

http://www.hephiklisreport.com/
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Εμπορικού Επιμελητηρίου (AmCham), ο 
οποίος είχε αναλάβει καθήκοντα στις αρχές 
Ιουνίου 2016, αναφέρθηκε στις δυσκολίες που 
αντιμετώπισαν οι ομάδες δράσης της CDR 
κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2016, καθώς 
υπήρχε δισταγμός δέσμευσης από τα στελέχη 
της τεχνοκρατικής κυβέρνησης.  

Σημειώνεται ότι η Coaliţia αποτελεί 
σταθερό και ανεξάρτητο δίαυλο επικοινωνίας 
μεταξύ της εκάστοτε κυβέρνησης και του 
επιχειρηματικού κόσμου της Ρουμανίας. 
Αριθμεί 25 μέλη, μεταξύ των οποίων το 
Ελληνο-Ρουμανικό Διμερές Εμπορικό 
Επιμελητήριο, και 19 συνδεδεμένα μέλη, ήτοι 
19 Πρεσβείες, συμπεριλαμβανομένης της 
ελληνικής. 
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