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ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ 

Α. ΓΕΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ 

1. Μακροοικονομικοί Δείκτες 
Μακροοικονομικοί 
Δείκτες 

 Περίοδος 
αναφοράς 

Μεταβολή ΑΕΠ % 4,1%  2017-18  

Δημοσιονομικό 
Έλλειμμα  

2,9% του ΑΕΠ 2018 

Χρέος Κεντρικής 
Διοίκησης 

330,14 δισ. 
RON (69,4  
δισ. ευρώ) 
35% τουAEΠ 

2018 

Πληθωρισμός 4,1% Μάιος  2019 

Ανεργία % 3% Απρ.2019 
Ισοτιμία Ευρώ/ Ron 4,7351 28.6.2019 

4,7252 Μέση τιμή 
Ιουνίου 2019 

Μέσος Μεικτός 
Μηνιαίος Μισθός 
(Ευρώ) 

893 
(δημ.τομέας) 
553 
(ιδιωτ.τομέας) 

Δεκ. 2018 

Κατώτατος Μισθός 
(Ευρώ) 

446 ευρώ Ιαν. 2019 

Άμεσες Ξένες 
Επενδύσεις 
(συνολικό 
επενδεδυμένο 
κεφάλαιο από το 
1990) 
 

76 δισ. ευρώ Έως Δεκ. 2018 

ΑΞΕ – μεταβολή 2,6% 2017 / 2018 

ΑΞΕ (εισροές) 4,9 δισ. ευρώ 2018 

 
Βιομηχανική 
Παραγωγή 

1,55 δισ. 
ευρώ 

Α' τρίμ. 2019 

+3,5% 2017-18 

(Πηγή :Ιnvest Romania, ΒΝR, INS) 

2. Αύξηση του ελλείμματος τρεχουσών 
συναλλαγών της Ρουμανίας και πτώση των άμεσων 
ξένων επενδύσεων κατά το α' τετράμηνο του 2019 

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της Κεντρικής 
Τραπέζης της Ρουμανίας, το ισοζύγιο τρεχουσών 

συναλλαγών κατά το διάστημα Ιανουαρίου – Απριλίου 
2019 ανήλθε σε 2,3  δισ. ευρώ καταγράφοντας αύξηση 38% 
σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου 
έτους (1,66 δισ. ευρώ). Αναλυτικότερα, το έλλειμμα του 
ισοζυγίου των αγαθών αυξήθηκε κατά 1,27 δισ. ευρώ, 
διαμορφούμενο σε 4,9 δισ. ευρώ, ενώ το ισοζύγιο 
υπηρεσιών εμφάνισε πλεόνασμα κατά 255 εκατ. ευρώ, 
Έλλειμμα παρουσίασε και το ισοζύγιο πρωτογενών και 
εσόδων κατά 368, ενώ στο ισοζύγιο δευτερογενών εσόδων 
παρατηρήθηκε πλεόνασμα κατά 423 εκατ. ευρώ.  

Παράλληλα, οι άμεσες ξένες επενδύσεις στη 
Ρουμανία κατά το υπό εξέταση διάστημα, ανήλθαν σε 1,32 
δισ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση κατά 151 εκατ. ευρώ σε 
σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2018. 

 (Πηγή: Κεντρική Τράπεζα Ρουμανίας) 

3.  Ανεργία στο 3% στη Ρουμανία τον Απρίλιο 
2019 

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία του Ινστιτούτου 
Στατιστικής της Ρουμανίας, η ανεργία ανήλθε σε 3% στη 
χώρα τον Απρίλιο τ.έ. Ο αριθμός των ανέργων ανήλθε σε 
261,9 χιλ., μειωμένος κατά 16% σε σχέση με το ίδιο 
διάστημα του προηγούμενου έτους.  

Σημειώνεται ότι ο μέσος όρος ανεργίας στην 
Ευρωζώνη ήταν 7,6% τον Απρίλιο 2019.  

Η Ρουμανία, συγκριτικά με τις υπόλοιπες χώρες 
της ΕΕ, έχει χαμηλά ποσοστά ανεργίας, στοιχείο το οποίο 
οφείλεται, σε μεγάλο βαθμό, στα υψηλά επίπεδα 
μεταναστευτικών ροών από τη Ρουμανία προς πιο 
προηγμένες χώρες της Ευρώπης. Λόγω της μετανάστευσης, 
ωστόσο, υπάρχει και έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού, 
πράγμα το οποίο θεωρείται σημαντικό μειονέκτημα της 
χώρας σε όρους ανταγωνιστικότητας. 

(Πηγή: Ινστιτούτο Στατιστικής Ρουμανίας,Eurostat) 

4. Παρουσίαση των συστάσεων της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για τη Ρουμανία, στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου (Βουκουρέστι, 14.6.2019) 

Πραγματοποιήθηκε στις 14.6 τ.έ. στο κτήριο της 
Αντιπροσωπείας της ΕΕ στο Βουκουρέστι παρουσίαση των 
συστάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε συνέχεια της 
Έκθεσης Αξιολόγησης για τη Ρουμανία στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, του κύκλου, δηλαδή, συντονισμού 
της οικονομικής και δημοσιονομικής πολιτικής εντός της ΕΕ 
και διαδικασιών διόρθωσης μακροοικονομικών 
ανισορροπιών. 
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Την παρουσίαση προλόγισαν ο κ. Istvan Jakab, 
οικονομικός σύμβουλος σε θέματα Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 
και η κα Melania Ciot, Υφυπουργός Εξωτερικών. 

Οι συστάσεις της Επιτροπής συνοψίζονται σε δύο 
κύριες κατηγορίες: 

1. Συνιστάται η εντατικοποίηση των προσπαθειών 
προς περαιτέρω περιστολή του δημοσιονομικού 
ελλείμματος έως το 2020 με μείωση των κρατικών 
δαπανών, ώστε αυτές να μην υπερβαίνουν το 5,1% του 
ΑΕΠ. Υπογραμμίστηκε πως αν αυξηθεί ή έστω διατηρηθεί 
στα ίδια επίπεδα το έλλειμμα, ειδικά στην παρούσα φάση 
που σημειώνεται ισχυρή κυκλική ανάκαμψη, υπάρχει 
κίνδυνος συσσώρευσης δημοσίου χρέους και δημιουργίας 
εσωτερικών και εξωτερικών ανισορροπιών που θα 
επιβαρύνουν σημαντικά την οικονομία στη φάση της 
επιβράδυνσης που θα ακολουθήσει. Με βάση την 
παρατήρηση αυτή, το ΔΝΤ εκτιμά πως χρειάζεται να 
ληφθούν εντός του 2018 μέτρα ισοδύναμα του 0,75% του 
ΑΕΠ της χώρας, προκειμένου να επιτευχθεί ο περιορισμός 
του δημοσιονομικού ελλείμματος  του τρέχοντος έτους σε 
ποσοστό κατώτερο του 3%. 

Παράλληλα, ιδιαίτερης σημασίας είναι η αύξηση 
τόσο ιδιωτικών όσο και δημοσίων επενδύσεων, όπου 
παρατηρούνται εν προκειμένω πολύ χαμηλές επιδόσεις, 
ειδικά στους τομείς της υγείας, των υποδομών, της 
ενέργειας, του περιβάλλοντος και της καινοτομίας. 

2. Η αναμόρφωση του συνταξιοδοτικού συστήματος 
θα πρέπει να γίνει με τρόπο ορθολογικό και βιώσιμο. Αν η 
αύξηση των συντάξεων δεν συνάδει με το ρυθμό 
ανάπτυξης και δεν γίνει σε ένα πλαίσιο ισορροπημένης 
διάρθρωσης του προϋπολογισμού, τότε πιθανότατα το 
ασφαλιστικό σύστημα θα υποστεί έντονους κραδασμούς 
μεσοπρόθεσμα.   

Το πλήρες κείμενο των εν λόγω συστάσεων της 
Επιτροπής είναι αναρτημένο στον ιστότοπο:  
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?qid=1560258712561&uri=CELEX%3A520
19DC0523    

5. Πληθωρισμός στη Ρουμανία 
Σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία του ρουμανικού 

Ινστιτούτου Στατιστικής, η Ρουμανία συνεχίζει να 
καταγράφει υψηλά ποσοστά πληθωρισμού, καθώς ο 
σχετικός δείκτης ανήλθε σε 4,1% τον Μάιο, παραμένοντας 
σταθερός σε σχέση με τον Απρίλιο. Ο μέσος όρος της ΕΕ 
και της ευρωζώνης παρέμεινε στο 2%. 

Οι τιμές των τροφίμων σημείωσαν αύξηση κατά 5,2% 
(στα λαχανικά η αύξηση ήταν της τάξης του 23%, στις 

πατάτες ειδικότερα άγγιξε το 55%), ενώ οι τιμές των 
υπόλοιπων αγαθών (πλην τροφίμων) σημείωσαν άνοδο 
3,3%.  

Οι τιμές των υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση κατά 
4,3%. Προσφάτως, η Κεντρική Τράπεζα της Ρουμανίας 
(BNR) αναθεώρησε επί τα χείρω τις εκτιμήσεις για τον 
πληθωρισμό, υπολογίζοντας ότι θα ανέλθει σε 4% ως το 
τέλος του 2019 (από 3,5% που ήταν η προηγούμενη 
εκτίμηση). 

(Πηγή: Ινστιτούτο Στατιστικής Ρουμανίας) 

B. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 

1. Συμφωνία μεταξύ ρουμανικής Eximbank και 
Εθνικής Τράπεζας για την πώληση της Banca 
Romaneasca, θυγατρικής της Εθνικής 

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Εθνικής Τράπεζας 
της Ελλάδος (ΕΤΕ), υπεγράφη μεταξύ αυτής και της Export 
Import Bank of Romania (Exim Bank) σύμβαση για την 
πώληση του 99,28% της θυγατρικής της ΕΤΕ στη 
Ρουμανία, Banca Romaneasca, στο πλαίσιο της 
εφαρμογής του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης της Εθνικής 
Τράπεζας και της ενίσχυσης του δείκτη κεφαλαιακής 
επάρκειάς της.  

 Η συναλλαγή αναμένεται, σύμφωνα με την 
ανακοίνωση, να αυξήσει το δείκτη κεφαλαίου κοινών 
μετοχών κατηγορίας 1 (CET 1) της ΕΤΕ κατά περίπου 26 
μονάδες βάσης και να ενισχύσει τη ρευστότητά της κατά 
περίπου 314 εκατ. ευρώ, αφού ληφθεί υπ’ όψιν και η 
αποπληρωμή του ενδοομιλικού δανεισμού. 

 Από πλευράς του, ο Υπουργός Οικονομικών της 
Ρουμανίας κ. Eugen Teodorovici δήλωσε πως για το 
Υπουργείο Οικονομίας, που είναι ο βασικός μέτοχος της 
EximBank, είναι μια πολύ σημαντική κίνηση, καθώς η νέα 
οντότητα που θα προκύψει από την εξαγορά θα 
συνεισφέρει σημαντικά στην οικονομική ενίσχυση φυσικών 
και νομικών προσώπων που ασκούν επιχειρηματική 
δραστηριότητα στη Ρουμανία, σε ένα ευρύ φάσμα 
δραστηριοποίησης, συμβάλλοντας κατ’ επέκταση στην 
ενδυνάμωση της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας. 

 Ο εκτελεστικός Πρόεδρος της EximBank, κ.Traian 
Halalai σημείωσε ότι, αξιοποιώντας την εμπειρία και 
τεχνογνωσία της Banca Romaneasca στον τομέα της 
λιανικής τραπεζικής, η νέα Eximbank θα μπορέσει να 
εξελιχθεί σε σημαντικό φορέα χρηματοδότησης, 
ενισχύοντας το επιχειρηματικό περιβάλλον της Ρουμανίας.   

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1560258712561&uri=CELEX%3A52019DC0523
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1560258712561&uri=CELEX%3A52019DC0523
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1560258712561&uri=CELEX%3A52019DC0523
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 Η ολοκλήρωση της συναλλαγής υπόκειται στις 
εγκρίσεις της Κεντρικής Τράπεζας Ρουμανίας και της 
Ρουμανικής Επιτροπής Ανταγωνισμού. 
 Σημειώνεται ότι πέρυσι, η Κεντρική Τράπεζα της 
Ρουμανίας δεν είχε εγκρίνει την εξαγορά της Banca 
Romaneasca, θυγατρικής της Εθνικής Τράπεζας στη 
Ρουμανία, από τον ουγγρικό όμιλο ΟΤΡ κι έτσι η 
συναλλαγή με την ουγγρική τράπεζα δεν ολοκληρώθηκε 
ποτέ. 

 (Πηγή: Ιστότοπος Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, 
BusinessInsider, Economica.net) 

 
2. Αποχώρηση ΟΤΕ από την αγορά της Ρουμανίας 

 
Την αποχώρησή της και από την αγορά της 

Ρουμανίας, μετά τη Σερβία, τη Βουλγαρία, την Αρμενία και 
τα Σκόπια, φαίνεται να δρομολογεί η εταιρία ΟΤΕ ΑΕ, 
σύμφωνα με δημοσιεύματα στο ρουμανικό τύπο, που 
σχολιάζουν την πρόσληψη της Barclays ως 
χρηματοοικονομικού συμβούλου, προκειμένου να επιληφθεί 
της πώλησης των Telekom Romania (TR) και Τelekom 
Romania Mobile (TRM).  

Προ ημερών ο ΟΤΕ προχώρησε στη μεταβίβαση 
του 70% της TRM στην TR και -μέσω της TR- στην αύξηση 
του μετοχικού κεφαλαίου της TRM, κατά 800 εκατ. ευρώ, με 
σκοπό η τελευταία να αποπληρώσει ενδοεταιρικό δάνειο 
στην πρώην μητρική της, την Cosmote. 

Σημειώνεται ότι στην αγορά της Ρουμανίας 
δραστηριοποιούνται οι εταιρίες τηλεπικοινωνίας Orange 
Romania, Vodafone Romania, RCS & RDS και UPC. 

 (Πηγή: Ziarul Financiar) 
 

3.Συνεργασία της Vista Bank με τη Viva Wallet 

 Συνήφθη τον Ιούνιο τ.έ συμφωνία μεταξύ της Vista 
Bank (πρόσφατη μετονομασία της Marfin) με τη Viva Wallet, 
προς το σκοπό της αναβάθμισης των υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών πληρωμών.  
 Η συμφωνία περιλαμβάνει την είσοδο στην αγορά 
νέων μηχανημάτων POS , τη δυνατότητα απλοποιημένων 
διαδικασιών πληρωμών τόσο διαδικτυακά όσο και εκτός 
δικτύου (offline) και  παροχή υπηρεσιών 24/7, 
προσαρμοσμένες στις ανάγκες των πελατών. 
(Πηγή: Ziarul Financiar,) 

 

4. Πορίσματα του ΔΝΤ για την πορεία της 
ρουμανικής οικονομίας 

Αναρτήθηκε στις 7.6 τ.έ στον ιστότοπο του 
Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Έκθεση για την πορεία της 
ρουμανικής οικονομίας, στο πλαίσιο της καθιερωμένης 
ετήσιας επισκόπησης οικονομικών επιδόσεων της χώρας, 
κατόπιν ολοκλήρωσης των διαβουλεύσεων του α. 4 του 
Καταστατικού του Οργανισμού, με τα εμπλεκόμενα 
παραγωγικά υπουργεία και την Επιτροπή Προϋπολογισμού 
του ρουμανικού Κοινοβουλίου.  

Από την παρουσίαση των πορισμάτων, πλήρες 
κείμενο των οποίων βρίσκεται αναρτημένο στον ιστότοπο 
https://www.imf.org/en/News/Articles/2019/06/07/mcs-
060719-romania-staff-concluding-statement-of-the-2019-
article-iv-mission, συγκρατούνται τα εξής:  

α) Ο ρυθμός ανάπτυξης στη Ρουμανία, 
διατηρήθηκε σε ικανοποιητικό επίπεδο το 2018, 
ανερχόμενος σε 4%. Η επίδοση αυτή, οφείλεται όμως κατά 
κύριο λόγο στην αύξηση της εσωτερικής κατανάλωσης. Η 
ανάπτυξη, ωστόσο, αναμένεται να επιβραδυνθεί σημαντικά 
τα έτη 2019 και 2020, με τις προβολές των ειδικών του ΔΝΤ 
να τοποθετούν το δείκτη στο 3,1% και 3% αντίστοιχα, 
καθώς η υψηλή κατανάλωση μόνη δεν μπορεί να εγγυηθεί 
τη βιωσιμότητα της υψηλής ανάπτυξης σε βάθος χρόνου, 
αν δεν συνοδευτεί από διορθώσεις μακροοικονομικών 
ανισορροπιών, περιστολή του ελλείμματος του ισοζυγίου 
τρεχουσών συναλλαγών, δημιουργία υποδομών για την 
αύξηση της ανταγωνιστικότητας της χώρας και την ύπαρξη 
ενός σταθερού και προβλέψιμου δημοσιονομικού πλαισίου.  

β) Οι ειδικοί του ΔΝΤ τόνισαν την ανάγκη για 
περιστολή του δημοσιονομικού ελλείμματος στο 2,75% για 
το 2019, σημειώνοντας ότι αν συνεχιστεί η επεκτατική 
δημοσιονομική πολιτική και η εξασθένιση των θεσμών, 
υπονομεύεται η δυνατότητα της χώρας να αντισταθεί σε 
ενδεχόμενους εξωτερικούς οικονομικούς κραδασμούς. Η 
δέσμευση της κυβέρνησης να αναλάβει δέσμη μέτρων που 
να μπορούν να εγγυηθούν τη μείωση του ελλείμματος στο 
1,5% ως το 2022 θα συνέβαλε σημαντικά στην 
αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των διεθνών και 
εγχώριων επενδυτών ως προς την βιωσιμότητα της 
ανάπτυξης στη χώρα. 

γ)  Ανησυχητική είναι η πορεία του πληθωρισμού 
τα τελευταία δύο έτη, ο οποίος άγγιξε το 4,1% και δεν 
αναμένεται να μειωθεί εντός του 2019. Για την 
αντιμετώπισή του απαιτείται αρμονική σύζευξη αφ' ενός 
μιας πιο σφιχτής νομισματικής πολιτικής και, αφ' ετέρου, 
μιας πιο συντηρητικής δημοσιονομικής προσέγγισης, 

https://www.imf.org/en/News/Articles/2019/06/07/mcs-060719-romania-staff-concluding-statement-of-the-2019-article-iv-mission
https://www.imf.org/en/News/Articles/2019/06/07/mcs-060719-romania-staff-concluding-statement-of-the-2019-article-iv-mission
https://www.imf.org/en/News/Articles/2019/06/07/mcs-060719-romania-staff-concluding-statement-of-the-2019-article-iv-mission
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προκειμένου να επιδιωχθεί ισορροπία μεταξύ κατανάλωσης 
και επενδύσεων και να αποφευχθεί υπερβολική άνοδος των 
επιτοκίων.  

δ) Ειδική μνεία έγινε στη συζήτηση για 
αναθεώρηση του ασφαλιστικού συστήματος προς την 
κατεύθυνση της αύξησης των συντάξεων. Σύμφωνα με τα 
πορίσματα του ΔΝΤ, μία τέτοια κίνηση θα επιβάρυνε τον 
προϋπολογισμό κατά 4% του ΑΕΠ, στοιχείο το οποίο 
πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν σοβαρά από την κυβέρνηση, 
ειδικά με δεδομένο ότι θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν από 
τον προϋπολογισμό αυτά τα χρήματα για δημόσιες 
επενδύσεις, οι οποίες πάσχουν. 

ε) Αναφορικά με τον τραπεζικό τομέα, οι 
εκπρόσωποι του ΔΝΤ ανέφεραν πως οι ρουμανικές 
τράπεζες είναι επαρκώς κεφαλαιοποιημένες, με διαρκώς 
αυξανόμενη κερδοφορία και ολοένα και χαμηλότερο 
ποσοστό μη εξυπηρετούμενων δανείων που αγγίζει τον 
ευρωπαϊκό μέσο όρο. Σημαντικό είναι να διατηρηθεί μία 
προβλεψιμότητα και σταθερότητα και να αποφευχθούν 
νομοθετικές πρωτοβουλίες που στρεβλώνουν τον 
ανταγωνισμό και αρχές της αγοράς. 
 (Πηγή: ΔΝΤ) 

5. Άνοιγμα νέου καταστήματος Jumbo στο Brasov 
 Το νέο μεγάλο κατάστημα στο εμπορικό κέντρο 

Macro Mall στο Brasov, το οποίο αγόρασε προ ολίγων 
μηνών, αναμένεται να εγκαινιάσει το προσεχές φθινόπωρο 
η ελληνικών συμφερόντων εταιρία παιχνιδιών Jumbo, 
σύμφωνα με ανακοίνωσή της, όπως αναπαράγεται στα 
τοπικά μέσα ενημέρωσης. Το κατάστημα στο Μπρασόβ θα 
είναι το 14ο στη χώρα. 

Το 2018 άνοιξε καταστήματα στις πόλεις Κωνστάντζα 
και Suceava, ενώ φιλοδοξεί να έχει 25 καταστήματα σε όλη 
τη χώρα ως το 2022. 

Σημειώνεται ότι το 2018, η εταιρία Jumbo σημείωσε 
κέρδη 28,4 εκατ. ευρώ, αυξάνοντάς τα σε ετήσια βάση  
κατά 40% και είναι αυτή τη στιγμή ο σημαντικότερος 
παίκτης στην αγορά παιχνιδιών στη Ρουμανία. 

 (Πηγή: Ziarul Financiar, nresbv.ro) 
 
 
 

Γ. ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΚΑΤΑ 
ΤΟ 2018. ΑΥΞΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΚΑΤΑ 
11,09% 

1. Διμερές εμπόριο 
Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής 

Στατιστικής Αρχής, το διμερές εμπόριο Ελλάδος - 
Ρουμανίας, κατά το 2018, ανήλθε σε 1,941 δισ. ευρώ, 
καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 9,32%, σε σχέση με 
το προηγούμενο έτος. Οι ελληνικές εξαγωγές προς την 
Ρουμανία σημείωσαν αξιόλογη αύξηση κατά 10,62% και 
ανήλθαν σε 967,79 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισαγωγές από την 
Ρουμανία αυξήθηκαν κατά 8,05% και έφθασαν τα 973,58 
εκατ. ευρώ. Συνοπτικά, η πορεία του διμερούς εμπορίου 
Ελλάδος - Ρουμανίας τα τελευταία τρία χρόνια παρουσίασε 
την ακόλουθη εικόνα: 

 Διμερές εμπόριο Ελλάδας-Ρουμανίας 2016-2018 

 

 
         2016  

2017 
 

2018 

Ετήσια 
μεταβο

λή 

Ευρώ Ευρώ Ευρώ 2018/2
017 

ΕΞΑΓΩΓΕΣ 
ΠΡΟΣ 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 
769.059.174 874.909.435 967.789.069 10,62% 

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 
ΑΠΟ 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 
769.908.881 901.004.879 973.576.106 8,05% 

ΟΓΚΟΣ 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

1.538.968.05
5 

1.775.914.31
4 

1.941.365.1
75 9,32% 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ 
ΙΣΟΖΥΓΙΟ -849.707 -26.095.444 -5.787.037   

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ / επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ 
 

 

2. Αναλυτικά στοιχεία ελληνικών εξαγωγών στη 
Ρουμανία κατά το 2018 (σημαντικότερα εξαγώγιμα 
προϊόντα) 

  CN4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

2018 Ετήσια 
μεταβολή  

 
2018/2017 

Βαρύτητα 
ως προς 

το σύνολο 
 

2018 
ΑΞΙΑ  

(ευρώ) 

  ΣΥΝΟΛΟ  967.789.069    

1 9503 Παιχνίδια  69.964.955 45,07% 7,23% 

2 7213 
Χοντρόσυρμα από 
σίδηρο ή από όχι σε 
κράμα χάλυβα 58.909.821 32,78% 6,09% 

3 7408 Σύρματα από χαλκό  48.604.619 -3,43% 5,02% 

4 0805 Εσπεριδοειδή, νωπά 
ή ξερά 40.562.645 14,13% 4,19% 

 5 8471 

Μηχανές 
επεξεργασίας 
δεδομένων, 
αυτόματες, και 
μονάδες αυτών 27.835.289 80,14% 2,88% 
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6 3903 
Πολυμερή του 
στυρολίου σε αρχικές 
μορφές 27.595.292 -24,72% 2,85% 

7 7214 
Ράβδοι από σίδηρο ή 
από όχι σε κράμα 
χάλυβα 26.608.282 -11,33% 2,75% 

8 2713 

Οπτάνθρακας (κοκ) 
από πετρέλαιο, 
άσφαλτος από 
πετρέλαιο  22.129.377 136,48% 2,29% 

9 2005 

Λαχανικά 
παρασκευασμένα ή 
διατηρημένα χωρίς 
ξίδι, μη κατεψυγμένα  21.813.270 -2,35% 2,25% 

10 0809 Βερίκοκα, κεράσια, 
ροδάκινα 21.463.368 -7,15% 2,22% 

11 0803 Μπανάνες 21.169.631 127,03% 2,19% 

12 3105 

Λιπάσματα ορυκτά  ή 
χημικά που περιέχουν 
δύο ή τρία λιπαντικά 
στοιχεία: άζωτο, 
φωσφόρο και κάλιο.  18.348.640 14,43% 1,90% 

13 7606 
Ελάσματα και ταινίες, 
από αργίλιο, με 
πάχος > 0,2 mm  16.074.581 43,01% 1,66% 

14 3901 
Πολυμερή του 
αιθυλενίου σε αρχικές 
μορφές 15.590.088 28,45% 1,61% 

15 3920 

Πλάκες, φύλλα, 
μεμβράνες, ταινίες και 
λουρίδες, από 
πλαστικές ύλες α 13.803.341 -16,77% 1,43% 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Εισαγωγές-Αφίξεις, Εξαγωγές-Αποστολές κατά χώρα και 
τετραψήφιο επίπεδο Σ.Ο. (CN4) 
Επεξεργασία στοιχείων: Γραφείο ΟΕΥ Πρεσβείας Βουκουρεστίου 

 

Δ. ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ – ΕΡΕΥΝΕΣ ΑΓΟΡΑΣ – ΕΤΗΣΙΑ 
ΕΚΘΕΣΗ 

Το μήνα Ιούνιο εκπονήθηκε από το Γρ. ΟΕΥ 
Βουκουρεστίου έρευνα αγοράς για τον κλάδο των 
Κατασκευών,  η οποία βρίσκεται στον κάτωθι ιστοτόπο: 
http://www.agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/66581  

Εντός Ιουλίου θα δημοσιευτεί και η Ετήσια 
Έκθεση για την Οικονομία της Ρουμανίας και τις διμερείς 
οικονομικές σχέσεις.  

Ε. ΤΡΕΧΟΝΤΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ 

1. Το Νομαρχιακό Συμβούλιο Ιασίου προκήρυξε 
διαγωνισμό για την αναβάθμιση τριών τμημάτων του Άξονα 
1: Iasi-Suceava, SmisCode, έκτασης 92 χμ. 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων 
ορίστηκε η 15η Ιουλίου 2019. 

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να 
αναζητηθούν στον ιστότοπο: 

http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub/notices/c-
notice/v2/view/100063089   

 
2.Το νοσοκομείο „Dimitrie Castroian” στην 

περιοχή Husi της Ρουμανίας προκηρύσσει διαγωνισμό για 
την ηλεκτροδότηση της νοσοκομειακής μονάδας. 
 
Στοιχεία επικοινωνίας υπευθύνου: Luminița Vrinceanu 
Telephone:+400235/481081 
E-mail: achizitii@spitalmunicipalhusi.ro 
Fax:+400235/480003 
NUTS code: RO216 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων 
ορίστηκε η 5η Αυγούστου 2019. 

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να 
αναζητηθούν στον ιστότοπο 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:30227
0-2019:TEXT:EN:HTML&WT.mc_id=RSS-
Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss
_a=302270-2019&WT.rss_ev=a 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/66581
http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100063089
http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100063089
mailto:achizitii@spitalmunicipalhusi.ro?subject=TED
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:302270-2019:TEXT:EN:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=302270-2019&WT.rss_ev=a
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:302270-2019:TEXT:EN:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=302270-2019&WT.rss_ev=a
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:302270-2019:TEXT:EN:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=302270-2019&WT.rss_ev=a
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:302270-2019:TEXT:EN:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=302270-2019&WT.rss_ev=a

	Α. ΓΕΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ
	1. Μακροοικονομικοί Δείκτες
	2. Αύξηση του ελλείμματος τρεχουσών συναλλαγών της Ρουμανίας και πτώση των άμεσων ξένων επενδύσεων κατά το α' τετράμηνο του 2019
	3.  Ανεργία στο 3% στη Ρουμανία τον Απρίλιο 2019
	4. Παρουσίαση των συστάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Ρουμανία, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου (Βουκουρέστι, 14.6.2019)

	Πραγματοποιήθηκε στις 14.6 τ.έ. στο κτήριο της Αντιπροσωπείας της ΕΕ στο Βουκουρέστι παρουσίαση των συστάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε συνέχεια της Έκθεσης Αξιολόγησης για τη Ρουμανία στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, του κύκλου, δηλαδή, συντον...
	Την παρουσίαση προλόγισαν ο κ. Istvan Jakab, οικονομικός σύμβουλος σε θέματα Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και η κα Melania Ciot, Υφυπουργός Εξωτερικών.
	5. Πληθωρισμός στη Ρουμανία

	B. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
	1. Συμφωνία μεταξύ ρουμανικής Eximbank και Εθνικής Τράπεζας για την πώληση της Banca Romaneasca, θυγατρικής της Εθνικής
	Συνήφθη τον Ιούνιο τ.έ συμφωνία μεταξύ της Vista Bank (πρόσφατη μετονομασία της Marfin) με τη Viva Wallet, προς το σκοπό της αναβάθμισης των υπηρεσιών ηλεκτρονικών πληρωμών.
	4. Πορίσματα του ΔΝΤ για την πορεία της ρουμανικής οικονομίας
	5. Άνοιγμα νέου καταστήματος Jumbo στο Brasov

	Γ. ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 2018. ΑΥΞΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΚΑΤΑ 11,09%
	1. Διμερές εμπόριο

	Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ / επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ
	2. Αναλυτικά στοιχεία ελληνικών εξαγωγών στη Ρουμανία κατά το 2018 (σημαντικότερα εξαγώγιμα προϊόντα)

	Δ. ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ – ΕΡΕΥΝΕΣ ΑΓΟΡΑΣ – ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
	Ε. ΤΡΕΧΟΝΤΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ
	1. Το Νομαρχιακό Συμβούλιο Ιασίου προκήρυξε διαγωνισμό για την αναβάθμιση τριών τμημάτων του Άξονα 1: Iasi-Suceava, SmisCode, έκτασης 92 χμ.
	Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίστηκε η 15η Ιουλίου 2019.
	Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν στον ιστότοπο:
	http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100063089
	2.Το νοσοκομείο „Dimitrie Castroian” στην περιοχή Husi της Ρουμανίας προκηρύσσει διαγωνισμό για την ηλεκτροδότηση της νοσοκομειακής μονάδας.
	Στοιχεία επικοινωνίας υπευθύνου: Luminița Vrinceanu Telephone:+400235/481081 E-mail: achizitii@spitalmunicipalhusi.ro Fax:+400235/480003 NUTS code: RO216
	Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίστηκε η 5η Αυγούστου 2019.
	Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν στον ιστότοπο

