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Α. ΓΕΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ 

1. Εκτιμήσεις Fitch για ρυθμό ανάπτυξης 
5,1% της ρουμανικής οικονομίας το 
2017 

Ο αμερικανικός οίκος αξιολόγησης Fitch 
αναθεώρησε προς τα άνω τις εκτιμήσεις του 
για ανάπτυξη της ρουμανικής οικονομίας στο 
5,1% για το 2017 (από 4,8%), ενώ το 
έλλειμμα προϋπολογισμού αναμένεται να 
ανέλθει σε 3,7% του ΑΕΠ.   

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ρουμανικής 
κυβέρνησης ο ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται 
να φθάσει το 5,2% για το 2017, σε αντίθεση 
με τις εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
που αναφέρονται σε 4,4%.  

Ο οίκος αξιολόγησης προβλέπει αύξηση 
του ελλείμματος ως συνέπεια της μείωσης του 
ΦΠΑ και της αύξησης μισθών και συντάξεων. 
Το διαρθρωτικό έλλειμμα (structural deficit) 
θα φτάσει το 3,9% του ΑΕΠ το 2017, το 
έλλειμμα ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών 
υπολογίζεται ότι θα ανέλθει στο 3,1%, ενώ 
συγχρόνως αναμένεται αύξηση του δημόσιου 
χρέους, που θα ανέλθει στο 39,9% του ΑΕΠ, 
σε σχέση με το 37,6% που καταγράφηκε το 
2016. 

Για το 2018, ο οίκος Fitch εκτιμά ότι η 
ανάπτυξη της ρουμανικής οικονομίας θα 
παρουσιάσει επιβράδυνση και θα ανέλθει σε 
3,4%, ενώ οι εκτιμήσεις της ρουμανικής 
Εθνικής Επιτροπής Προγνωστικών κάνουν 
λόγο για ρυθμό ανάπτυξης 5,5%  για το 2018.  

Παράλληλα, ο εν λόγω  οίκος επιβεβαίωσε 
την αξιολόγηση του μακροπρόθεσμου χρέους 
σε ξένο και εγχώριο νόμισμα στο «ΒΒΒ 
μείον», με σταθερή προοπτική. 

 

2. Μέσο μηνιαίο εισόδημα και δαπάνες 
ανά νοικοκυριό το α΄ τρίμηνο 2017 

Το συνολικό μέσο μηνιαίο εισόδημα ανά 
νοικοκυριό ανήλθε σε 3.250 lei κατά το α΄ 
τρίμηνο του 2017 σε ονομαστικούς όρους και 

σε 1.233 lei κατά κεφαλήν, ενώ οι συνολικές 
δαπάνες υπολογίζονται κατά μέσο όρο σε 
2.761 lei μηνιαίως (1.048 lei κατά κεφαλήν), 
σύμφωνα με στοιχεία του Εθνικού 
Ινστιτούτου Στατιστικής της Ρουμανίας. 

Οι μισθολογικές παροχές αποτελούν την 
πιο σημαντική πηγή εισοδήματος (59,7% του 
συνολικού εισοδήματος ενός νοικοκυριού), 
ενώ άλλες πηγές είναι τα γεωργικά επιδόματα 
(1,9%), τα εισοδήματα από ανεξάρτητες μη 
αγροτικές δραστηριότητες (2,2%), τα 
εισοδήματα από ακίνητα και πωλήσεις 
περιουσιακών στοιχείων (0,8%) κτλ.  

Κατά κύριο λόγο, οι δαπάνες των 
νοικοκυριών αφορούν σε τρόφιμα, υπηρεσίες, 
μεταφορές, κοινωνική ασφάλιση υπό την 
μορφή φόρων και εισφορών προς το κράτος, 
συνδρομές διαφόρων ειδών και άλλες 
δαπάνες.  

Οι επενδυτικές δαπάνες αναφορικά με την 
αναζήτηση ή κατασκευή κατοικίας, την 
απόκτηση γης, αλλά και την απόκτηση 
μετοχών υπολογίζονται μόλις στο 0,5% των 
συνολικών δαπανών ενός νοικοκυριού.  

Τέλος, η κατανάλωση φαγητού και μη 
αλκοολούχων ποτών υπολογίσθηκε για το α΄ 
τρίμηνο του 2017, κατά μέσο όρο, στο 35% 
των δαπανών των νοικοκυριών. 

  

3. Εμπορικό ισοζύγιο: Αύξηση 
ελλείμματος  το α΄ πεντάμηνο 2017 

Κατά τους πρώτους πέντε μήνες του 2017, 
κατεγράφη αύξηση του εμπορικού 
ελλείμματος της Ρουμανίας κατά 18%, σε 
σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016, 
σύμφωνα με στοιχεία του Εθνικού 
Ινστιτούτου Στατιστικής (INS). 

Σε απόλυτους αριθμούς, το εμπορικό 
έλλειμμα (FOB/CIF) κατά την περίοδο  
Ιανουαρίου - Μαΐου 2017 έφθασε τα 4,46 
δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή 680,1 
εκατομμύρια ευρώ περισσότερο απ’ ό,τι είχε 
καταγραφεί, κατά την αντίστοιχη περίοδο του 
2016.  
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Ειδικότερα, ως προς το ενδοκοινοτικό 
εμπόριο, οι ρουμανικές εξαγωγές ανήλθαν σε 
19,552 δις ευρώ, αντιπροσωπεύοντας 75,7% 
των συνολικών εξαγωγών της χώρας και 
σημειώνοντας αύξηση 11,1%, ενώ οι 
εισαγωγές ανήλθαν σε 23 δις ευρώ, 
αντιπροσωπεύοντας το 76% των συνολικών 
εισαγωγών και καταγράφοντας αύξηση 12%. 

Ως προς το εξωκοινοτικό εμπόριο, οι 
εξαγωγές έφθασαν τα 6,259 δις ευρώ, 
αντιπροσωπεύοντας το 24,3% των συνολικών 
εξαγωγών, ενώ οι εισαγωγές τα 7,274 δις 
ευρώ, ήτοι 24% των συνολικών εισαγωγών. 

Το μεγαλύτερο μερίδιο τόσο στις εξαγωγές 
όσο και στις εισαγωγές καταλαμβάνουν οι 
κατηγορίες: α) αυτοκίνητα και εξοπλισμός και 
β) μεταποιημένα προϊόντα. 

Τέλος, τον Μάιο 2017, οι εξαγωγές 
αυξήθηκαν, σε σύγκριση με τον Μάιο 2016, 
κατά 19,3%, φθάνοντας τα 5,577 δις ευρώ, 
ενώ οι εισαγωγές κατά 18%, φθάνοντας τα 
6,682 δις ευρώ.  
 

Ιανουάριος-Μάιος 2017 
Αξία σε δις ευρώ 
Ενδοκοινοτικό 
Εμπόριο (Intra-
EU28) 

Εξαγωγές % επί 
του 
συνόλου 

Εισαγωγές % επί 
του 
συνόλου 

 19,552  75,7% 23  76% 
Εξω-κοινοτικό 
Εμπόριο 
(Extra-EU28) 

Εξαγωγές  Εισαγωγές  

 6,259 δις 
ευρώ 

24,3% 7,274 δις 
ευρώ 

24% 

Πηγή: Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής Ρουμανίας 
 

4.  Εγκαίνια νέου Κέντρου Διαχείρισης 
Κίνησης στο Βουκουρέστι 
Το νέο Κέντρο Διαχείρισης Κίνησης 

εγκαινιάστηκε την Τρίτη στο Δημαρχείο του 
Βουκουρεστίου, παρουσία της Δημάρχου, κας 
Gabriela Firea, η οποία ανακοίνωσε ότι στο εν 
λόγω Κέντρο θα συγκεντρώνονται 
πληροφορίες από 215 διασταυρώσεις με 
φωτεινούς σηματοδότες, εκ του συνολικού 

αριθμού των 450, που υπάρχουν στο 
Βουκουρέστι. 

Σύμφωνα με τις δηλώσεις της Δημάρχου, 
μέχρι το τέλος του έτους, άλλες 60 
διασταυρώσεις με φωτεινούς σηματοδότες 
πρόκειται να συνδεθούν σε αυτό το "έξυπνο" 
σύστημα και αναμένεται μέχρι το μέσον του 
επόμενου έτους να ενταχθούν όλες οι 
διασταυρώσεις.  Το εν λόγω σύστημα δύναται 
να διαχειριστεί πληροφορίες που αφορούν τα 
μέσα μαζικής μεταφοράς, τις αστικές 
μεταφορές και βίντεο παρακολούθηση. Στην 
πρωτεύουσα υπάρχουν τοποθετημένες 280 
κάμερες τόσο σε διασταυρώσεις δρόμων όσο 
και σε καίρια σημεία.  

Στο Κέντρο θα διεξάγουν τις 
δραστηριότητές τους εκπρόσωποι της 
τροχαίας, των τοπικών αστυνομικών αρχών 
και της αρχής διαχείρισης δρόμων. Η 
επένδυση για την λειτουργία του Κέντρου 
ανήλθε σε 260.000 ευρώ, η οποία, βέβαια, 
εκτιμάται πως ήταν "μικρή"  σε σχέση με τα 
τεράστια οφέλη, που θα προκύψουν από την 
διαχείριση της κίνησης. Σύμφωνα με τις 
εκτιμήσεις ειδικών, η λειτουργία του Κέντρου 
θα μπορούσε να συμβάλει στην 
αποσυμφόρηση της κίνησης κατά 20-30%.  
 

5.  Επικείμενη προκήρυξη έργου 
κατασκευής δρόμου ταχείας 
κυκλοφορίας μεταξύ Craiova και Pitesti 
Η Εθνική Εταιρεία Διαχείρισης Οδικών 

Υποδομών Ρουμανίας (CNAIR) υπέβαλε τα 
απαραίτητα έγγραφα για την έναρξη του 
διαγωνισμού κατασκευής δρόμου ταχείας 
κυκλοφορίας που θα ενώνει τις πόλεις Craiova 
και Pitesti. 

Το εν λόγω έργο, μήκους 121,1 χιλ. 
εκτιμάται ότι θα κοστίσει 820 εκατ. ευρώ και 
χωρίζεται σε τέσσερα τμήματα. Παράλληλα, 
υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησής του από 
Ευρωπαϊκά Κονδύλια.  

 Η φάση σχεδιασμού του νέου δρόμου 
αναμένεται να διαρκέσει 12 μήνες, ενώ η 
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συνολική διάρκεια κατασκευής ανέρχεται σε 
24 μήνες. 

Σύμφωνα με δηλώσεις εκπροσώπων της 
CNAIR, το εν λόγω έργο θα στηρίξει την 
οικονομική ανάπτυξη του νοτιοδυτικού 
τμήματος της χώρας και θα αποτελέσει τμήμα 
ευρύτερων έργων οδικών υποδομών, 
σχεδιαζόμενων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Η αμερικανικών συμφερόντων εταιρεία 
κατασκευής αυτοκινήτων Ford έχει 
εργοστάσιο στην πόλη Craiova και ο 
καινούριος δρόμος θα εξομαλύνει μερικές 
προκλήσεις που σχετίζονται με εφοδιαστικά 
ζητήματα και την σύνδεση με τους 
κατασκευαστές μερών αυτοκινήτου.  
Εντωμεταξύ, στο Pitesti βρίσκεται το 
εργοστάσιο της αυτοκινητοβιομηχανίας Dacia, 
η οποία ανήκει στη γαλλική Renault. 
 

6. Εφαρμογή νόμου περί συνεργασίας 
δημοσίου και ιδιωτικού τομέα από τον 
Οκτώβριο 

Σύμφωνα με δηλώσεις του Υπουργού 
Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος, Εμπορίου 
και Επιχειρηματικότητας, κ.  Ilan Laufer, ο 
Νόμος αναφορικά με την συνεργασία μεταξύ 
δημοσίου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) 
αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή τον 
Οκτώβριο, καθώς εντός του καλοκαιριού 
πρόκειται να εκδοθεί ο εφαρμοστικός νόμος. 

Ο Υπουργός υπογράμμισε το δύσκολο έργο 
της ομάδας εργασίας που έχει αναλάβει την 
διατύπωση του εφαρμοστικού νόμου, ο 
οποίος, σε σύγκριση με το ήδη υπάρχον 
σχέδιο, θα πρέπει να  παρουσιάζει 
περισσότερη σαφήνεια, με παράλληλη 
πληθώρα απλοποιήσεων, ώστε να καταστεί 
εφικτή η εφαρμογή του τόσο σε μικρά, όσο 
και σε μεγάλα έργα. 

Η εφαρμογή του εν θέματι νόμου αποτελεί 
προτεραιότητα του Υπουργείου αλλά και της 
Κυβέρνησης. 

 
 

7. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 
δανείζει 1 δισ. ευρώ στη Ρουμανία για 
την συγχρηματοδότηση μεγάλων έργων 
υποδομών μεταφορών   

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (EIB) 
ανακοίνωσε την Τρίτη ότι θα δανείσει 1 δισ. 
ευρώ στη Ρουμανία με σκοπό την 
συγχρηματοδότηση έργων υποδομών 
μεταφορών πρωτεύουσας σημασίας 
συνολικού ύψους 6,8 δισ. ευρώ που θα 
υλοποιηθούν στο πλαίσιο της προγραμματικής 
περιόδου 2014-2020 με ευρωπαϊκά κονδύλια 
μέσω των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και 
Επενδυτικών Ταμείων. Το εν λόγω δάνειο θα 
καλύψει την κρατική συμμετοχή σε 
συγκεκριμένα έργα που συμπεριλαμβάνονται 
στο Πρόγραμμα Μεγάλων Έργων Υποδομών 
(Large Infrastructure Operations Programme).  

Το δάνειο θα υποστηρίξει στρατηγικές 
επενδύσεις σε υποδομές μεταφορών, οι οποίες 
είναι εξαιρετικά σημαντικές για την ανάπτυξη 
της κινητικότητας, της ασφάλειας και της 
διασυνδεσιμότητας, ισχυροποιώντας την 
ανταγωνιστικότητα της χώρας.    

Η ΕΙΒ παρέχει μακροπρόθεσμη 
χρηματοδότηση με ευνοϊκούς όρους και 
συμβουλευτικές υπηρεσίες, με στόχο την 
μεγαλύτερη απορρόφηση των ενωσιακών 
κονδυλίων, την ενίσχυση της ανάπτυξης και 
της απασχόλησης, αλλά και την βελτίωση της 
καθημερινότητας των πολιτών.  

Η Ρουμανία έχει λάβει συναφή 
χρηματοδοτικά εργαλεία τόσο κατά την 
προηγούμενη προγραμματική περίοδο, ύψους 
1,3 δισ. ευρώ, όσο και κατά την τρέχουσα, 
ύψους 660 εκατ. ευρώ για περιβαλλοντικά 
έργα που εντάσσονται στο Πρόγραμμα 
Μεγάλων Έργων Υποδομών καθώς και για τα 
Προγράμματα Ανταγωνιστικότητας και 
Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων.  
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Β. ΕΝΕΡΓΕΙΑ   

1. Μείωση κατανάλωσης ενέργειας από 
ΑΠΕ το 2016 

Η κατανάλωση ενέργειας που προέρχεται 
από ανανεώσιμες πηγές σημείωσε μείωση 
κατά 6 ποσοστιαίες μονάδες το περασμένο 
έτος στην Ρουμανία, φθάνοντας 2 εκ. τόνους 
ισοδυνάμου πετρελαίου (toe).  

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η κατανάλωση 
ενέργειας από ΑΠΕ φθάνει συνολικά τα 
419,56 εκατομμύρια toe, ενώ οι χώρες με την 
υψηλότερη κατανάλωση είναι η Κίνα (86,1 
εκατ. toe), οι Η.Π.Α. (83,3 εκατ. toe)  και η 
Γερμανία (37,9 εκατ. toe). Στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση, η κατανάλωση φθάνει τα 135,6 
εκατομμύρια toe, ποσοστό που αντιστοιχεί 
στο 32,3% της παγκόσμιας κατανάλωσης.   
 
2.  Επιμήκυνση δικτύου φυσικού αερίου 
στη Ρουμανία 

Σύμφωνα με στοιχεία του Εθνικού 
Ινστιτούτου Στατιστικής της Ρουμανίας, το 
δίκτυο διανομής φυσικού αερίου στη 
Ρουμανία επιμηκύνθηκε κατά 428,1  
χιλιόμετρα το 2016, σε σύγκριση με το 
προηγούμενο έτος, φτάνοντας τα 39.669 
χιλιόμετρα.  

Ο όγκος του φυσικού αερίου, που 
διανεμήθηκε, υπολογίστηκε στα 8,39 δισ. 
κυβικά μέτρα στα τέλη του 2016, 
παρουσιάζοντας αύξηση κατά 107,7 εκατ. 
κυβικά μέτρα, σε σχέση με το προηγούμενο 
έτος. Εξ αυτών, περίπου 2,917 δισ. κυβικά 
μέτρα κατευθύνθηκαν προς την οικιακή 
κατανάλωση (ποσοστό 34,8% του συνολικού 
όγκου). Σημειώνεται, επίσης, ότι το 90,8% του 
φυσικού αερίου διανεμήθηκε σε αστικές 
περιοχές. 
 
 
 
 
 

3. Πηγές παραγωγής ηλεκτρισμού στη 
Ρουμανία το 2016 

Σύμφωνα με στοιχεία της Ρυθμιστικής 
Αρχής Ενέργειας της Ρουμανίας (ANRE), η 
παραγωγή ηλεκτρισμού στη Ρουμανία το 2016 
προήλθε από : 
1. Μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας  57,62%, 
ως εξής: 
24,47% - άνθρακας 
17,49% - πυρηνική ενέργεια 
14,99% - φυσικό αέριο 
0,67% - άλλες συμβατικές πηγές 
2. Ανανεώσιμες πηγές ενέγειας : 42,38%, ως 
εξής 
28,86% - υδροηλεκτρική 
10,13% - αιολική 
2,60% - ηλιακή 
0,75% - βιομάζα 
0,04% - άλλες  
 

Γ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ  

1. Hornbach 
Η γερμανική εταιρεία Hornbach, μία από 

τις μεγαλύτερες εταιρείες λιανικής πώλησης 
δομικών υλικών και προϊόντων κηπουρικής, 
συμπλήρωσε δέκα έτη λειτουργίας στην 
ρουμανική αγορά. Από το 2007 έχει επενδύσει 
περίπου 145 εκ. ευρώ, ενώ διαθέτει 6 
καταστήματα στην χώρα και 156 συνολικά σε 
εννέα ευρωπαϊκές χώρες. Στα άμεσα σχέδια 
της εταιρείας για την Ρουμανία είναι η 
δημιουργία ενός ηλεκτρονικού καταστήματος 
εντός του 2018. 

 

2. Alexandrion 
Ο όμιλος Alexandrion ανακοίνωσε την 

πρόθεσή του να επενδύσει 100 εκ. δολλάρια 
για την κατασκευή ενός οινοπνευματοποιείου 
στη Νέα Υόρκη των ΗΠΑ. 

Στην Ρουμανία ο όμιλος απασχολεί 400 
εργαζομένους και σκοπεύει να πράξει το ίδιο 
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και στις ΗΠΑ. Πρόκειται για στρατηγική 
είσοδο σε μια νέα αγορά. 

Ο όμιλος κατέγραψε τζίρο 33,3 εκ. ευρώ το 
2016, ενώ το καθαρό κέρδος ανήλθε στα 4,2 
εκ. ευρώ. 

3. Ενημερωτικό δελτίο Εμπορικού και 
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου 
Ρουμανίας 
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό 

Επιμελητήριο Ρουμανίας εξέδωσε το 88ο 
τεύχος του ενημερωτικού του δελτίου, το 
οποίο είναι διαθέσιμο ηλεκτρονικά στην 
ιστοσελίδα: 
http://ccir.ro/wp-
content/uploads/2014/11/iBno88_2017-2.pdf 

4. Υπογραφή συμφωνίας εξαγοράς της 
Banca Romaneasca από την OTP Bank 
Romania 
Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και η OTP 

Bank Romania υπέγραψαν την συμφωνία για 
την πώληση της θυγατρικής του ομίλου στη 
Ρουμανία Banca Romaneasca. Η συναλλαγή 
αφορά την μεταβίβαση πλειοψηφικού πακέτου 
99,28% των μετοχών της Banca Romaneasca 
που κατέχει ο όμιλος Εθνικής Τράπεζας της 
Ελλάδος και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 
αρχές του 2018 κατόπιν έγκρισης των 
αρμόδιων εποπτικών αρχών.  

Η Banca Romaneasca αποτελεί με βάση 
τον ισολογισμό του 2016 την 14η μεγαλύτερη 
τράπεζα στη Ρουμανία με μερίδιο αγοράς 
περίπου 1,6%, περιουσιακά στοιχεία ύψους 
1.570 εκ. ευρώ και μετοχικό κεφάλαιο 145 εκ. 
ευρώ. Απασχολεί 1.148 εργαζομένους, 
διαθέτει 109 υποκαταστήματα και 118 ATM.  

Η OTP Bank Romania αποτελεί θυγατρική 
της ουγγρικής OTP Bank και 
δραστηριοποιείται στη Ρουμανία από το 2004. 
Σήμερα αποτελεί την 11η μεγαλύτερη τράπεζα 
της χώρας μετά την εξαγορά της Millennium 
Bank το 2014. Η OTP Bank προσφέρει 
χρηματοοικονομικές υπηρεσίες σε σε σχεδόν 
13 εκ. καταναλωτές σε εννέα χώρες μέσω ενός 
δικτύου 1.300 υποκαταστημάτων και ΑΤΜ. 

Η εξαγορά της Banca Romaneasca 
αναμένεται να αυξήσει το μερίδιο αγοράς της 

OTP Bank Romania κατά 4% και να την 
μετατρέψει στην σημαντικότερη τράπεζα 
μεσαίου μεγέθους στη Ρουμανία. 
 

 Γ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ  

1. Ετήσια Έκθεση - Οδηγός Επιχειρείν -
Πρακτικός Οδηγός 

Η Ετήσια Έκθεση του Γραφείου για την 
πορεία της ρουμανικής οικονομίας το 2016 
έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα: 
http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-
oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-
ana-xora/office/862 

Επιπλέον, έχουν επικαιροποιηθεί ο Οδηγός 
Επιχειρείν και ο Πρακτικός Οδηγός, οι οποίοι 
είναι επίσης διαθέσιμοι ηλεκτρονικά στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα. 

2. Έρευνες Αγοράς  
Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών 

Υποθέσεων Πρεσβεία Βουκουρεστίου 
εκπόνησε τέσσερις έρευνας αγοράς για τους 
τομείς των καλλυντικών, των φαρμακευτικών 
προϊόντων, των τροφίμων και των δικτύων 
διανομής, οι οποίες έχουν αναρτηθεί στην 
ιστοσελίδα του Γραφείου, ήτοι:  
http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-
oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-
ana-xora/office/862  
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