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Α. ΓΕΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ 

 

1. Αύξηση ρυθμού ανάπτυξης κατά 5,2% 

και αύξηση της κατανάλωσης των 

νοικοκυριών κατά 10,4% το α΄ εξάμηνο 

2016  

Σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο 

Στατιστικής της Ρουμανίας (INS), το 

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της χώρας 

παρουσίασε, κατά το α' εξάμηνο του 2016, 

αύξηση κατά 5,2%, σε σύγκριση με την ίδια 

περίοδο του 2015, φθάνοντας τα  323,09 δισ. 

Λέι, ήτοι 72,67 δισ. Ευρώ περίπου. Πρόκειται 

για το μεγαλύτερο ρυθμό ανάπτυξης της 

ρουμανικής οικονομίας μετά το 2008.  

Η συνολική κατανάλωση συμμετείχε κατά 

80,6% στην διαμόρφωση του ΑΕΠ, ενώ 

ειδικότερα η κατανάλωση των νοικοκυριών 

συμμετείχε κατά 6,8%, σημειώνοντας αύξηση 

10,4%. 

 Αξιοσημείωτη είναι η αύξηση κατά 3% 

της είσπραξης καθαρών φόρων, με ποσοστό 

συμβολής στη διαμόρφωση του ΑΕΠ της 

τάξεως του 10,9%. 

 Αρνητική, ωστόσο, ήταν η επίδοση του 

εξωτερικού εμπορίου (-2,8%), καθώς η 

αύξηση των εξαγωγών (4,5%) ήταν μικρότερη 

από την αύξηση των εισαγωγών (10,3%). 

 

2. Αύξηση κατά 9,5% του μέσου καθαρού 

μισθού  

Ο μέσος καθαρός μισθός στη Ρουμανία 

ανέρχεται πλέον στα 1.859 Λέι (περίπου 418 

ευρώ), σημειώνοντας αύξηση κατά 9,5% 

έναντι του περασμένου έτους. Οι καλύτερα 

αμειβόμενοι μισθωτοί είναι στον τραπεζικό 

τομέα και τον κλάδο των ασφαλειών, οι οποίοι 

αμείβονται κατά 2,2 φορές περισσότερο από 

τον μέσο όρο στην Ρουμανία. Αντίθετα, οι 

εργαζόμενοι στον τομέα Horeca (ξενοδοχεία, 

εστιατόρια, catering) λαμβάνουν αμοιβές 

χαμηλότερες κατά 42%, σε σχέση με τον 

εθνικό μέσο όρο. 

Γενικότερα, υπάρχουν μεγάλες ανισότητες 

στις αποδοχές των μισθωτών στην 

πρωτεύουσα - Βουκουρέστι και στην επαρχία 

/ περιφέρεια.  

 

3. Μείωση του ποσοστού ανεργίας κατά 

το β'  τρίμηνο 2016 

Το ποσοστό ανεργίας στη Ρουμανία 

μειώθηκε από 6,6% το α΄ τρίμηνο 2016 σε 

5,9% το β΄ τρίμηνο τ.έ., ενώ αυξήθηκε στους 

νέους, φθάνοντας το 19,4% περίπου. 

Σημειώνεται ότι το εργατικό δυναμικό της 

χώρας (ηλικίας 15-64 ετών) ανέρχεται σε 

9,056 εκατ., εκ των οποίων 8,526 εκατ. 

απασχολούνται και μόλις 530.000 είναι 

άνεργοι.  

Το ποσοστό απασχόλησης, το οποίο 

διαμορφώθηκε σε 61,8%, κατά το β΄ τρίμηνο 

του 2016, ανέρχεται σε 66,6% στις ηλικίες 

μεταξύ 20 και 64, υπολειπόμενο κατά 3,4% 

από τον εθνικό στόχο του 70%, που είναι και 

στόχος της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020». 

 

4. Αύξηση κατά 8,7% των καθαρών 

επενδύσεων κατά το α’ εξάμηνο 2016 

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που 

δημοσίευσε το Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής 

της Ρουμανίας (INS), οι καθαρές επενδύσεις 

στην ρουμανική οικονομία ανήλθαν, κατά το 

α' εξάμηνο 2016, σε 29.312 δισ. Lei (περίπου 

6.539 δισ. €), καταγράφοντας αύξηση της 

τάξεως του 8,7%, σε σχέση με το αντίστοιχο 

διάστημα του προηγούμενου έτους.  

Οι κλάδοι στους οποίους σημειώθηκαν οι 

μεγαλύτερες αυξήσεις είναι του εξοπλισμού 

(συμπεριλαμβανομένων των μέσων 

μεταφοράς) κατά 13,3% και των  νέων 

κατασκευών κατά 6,1%.   

 

5. CFR: Νέα έργα 

Κατά το α΄ εξάμηνο τ.έ., η δημόσια 

εταιρεία σιδηροδρόμων CFR εκτέλεσε 6 

μεγάλα έργα αξίας 291 εκατ. ευρώ, ενώ 

ανακοίνωσε άλλα 58 σχέδια, των οποίων η 

αξία αναμένεται να ανέλθει σε 5,8 δισ. ευρώ. 

Παράλληλα, όρισε τις προτεραιότητές της 

για 333 σχέδια (επενδυτικά και αναβάθμισης 
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του σιδηροδρομικού δικτύου), τα οποία θα 

υλοποιηθούν εξ ιδίων κεφαλαίων, ενώ τα έργα 

που εκτελούνται φέτος (αναβάθμιση του 

σιδηροδρομικού δικτύου, ηλεκτροδότηση 

μήκους 825 χιλιομέτρων και ανακατασκευή 

234 γεφυρών, τούνελ και βοηθητικών 

διαβάσεων) είναι συγχρηματοδοτούμενα από 

την ΕΕ και τον κρατικό προϋπολογισμό. 

Μεταξύ των σχεδίων που παραδόθηκαν 

κατά τη διάρκεια των πρώτων μηνών του 

2016 συμπεριλαμβάνεται ο εκσυγχρονισμός 

του σιδηροδρομικού σταθμού της πόλης 

ARAD στην δυτική Ρουμανία καθώς και του 

σιδηροδρομικού δικτύου που εκτείνεται από 

τον εν λόγω σταθμό μέχρι τα ρουμανο-

ουγγρικά σύνορα. 

  

6. Κατανάλωση ιχθυηρών στη Ρουμανία 

Αν και ακόμη παραμένει σε χαμηλά 

επίπεδα, η κατά κεφαλήν κατανάλωση 

ιχθυηρών στη Ρουμανία αναμένεται να 

αυξηθεί τα επόμενα πέντε έτη από 6 σε 18 

κιλά ετησίως, φθάνοντας σε αξία εισαγωγών 

το 1 δισεκατομμύριο ευρώ μέχρι το 2021.  

Η περιορισμένη κατανάλωση ιχθυηρών 

φαίνεται ότι πηγάζει, μεταξύ άλλων, από το 

γεγονός ότι η Ρουμανία είναι ηπειρωτική 

χώρα χωρίς παράδοση στο ψάρι και τα 

θαλασσινά. Τα ιχθυηρά έχουν κατά κόρον 

συνδυαστεί με τις περιόδους νηστείας, τη 

διατροφή των παιδιών και την επιβεβλημένη 

για ιατρικούς λόγους διατροφή. Ως εκ τούτου, 

θα πρέπει να εξαλειφθούν οι προκαταλήψεις 

και να αντιμετωπισθούν κάποιοι φόβοι που 

αφορούν κυρίως στην ποιότητα του φρέσκου 

προϊόντος, στο καθάρισμα και στον τρόπο 

μαγειρέματος των ψαριών, καθώς ο μέσος 

Ρουμάνος δεν είναι εξοικειωμένος με αυτού 

του είδους την τροφή. 

 Αξιοσημείωτη, δε, είναι η αύξηση των 

ελληνικών εξαγωγών ιχθυηρών στη Ρουμανία 

κατά 18,62% το α΄ εξάμηνο του 2016, σε 

σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2015. 

Σε απόλυτους αριθμούς, οι ελληνικές 

εξαγωγές έφθασαν τα 2.370.720 ευρώ 

(637.128 κιλά) το α΄ εξάμηνο τ.έ. από 

2.004.124 ευρώ (567.004 κιλά) το α΄ εξάμηνο 

του 2015. 

 

B. ΕΝΕΡΓΕΙΑ  

 

1. ΔΕΣΦΑ- TRANSGAZ: Υπογραφή 

Μνημονίου Συνεργασίας  

Στις 20 Σεπτεμβρίου 2016 υπεγράφη, στο 

Βουκουρέστι, Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ 

του Διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος 

Φυσικού Αερίου ΔΕΣΦΑ ΑΕ και του 

Διαχειριστή του Ρουμανικού Συστήματος 

Μεταφοράς Φυσικού Αερίου TRANSGAZ. 

Το Μνημόνιο προβλέπει τη συνεργασία 

των δύο εταιρειών, με σκοπό την διασύνδεση 

των συστημάτων μεταφοράς και την 

ολοκλήρωση της αγοράς φυσικού αερίου στην 

περιοχή της Βαλκανικής, καθώς και τη 

συνεργασία τους στους ευρωπαϊκούς 

οργανισμούς, στους οποίους συμμετέχουν, 

εντός του πλαισίου της στρατηγικής εκάστης 

εταιρείας. 

Τη συμφωνία υπέγραψαν, από ελληνικής 

πλευράς, ο Πρόεδρος και Διευθύνων 

Σύμβουλος της ΔΕΣΦΑ, κ. Σωτήριος Νίκας 

και, από ρουμανικής πλευράς, ο Πρόεδρος της 

Transgaz, κ. Ion Sterian και ο Γενικός 

Διευθυντής της εταιρείας, κ. Petru Văduva. 

 

2. TRANSGAZ: Υπογραφή συμφωνίας 

για τη  χρηματοδότηση του αγωγού 

ΒRUA 

Η ρουμανική εταιρεία μεταφοράς φυσικού 

αερίου TRANSGAZ υπέγραψε στις 9.9.2016 

συμφωνία για λήψη χρηματοδότησης ύψους 

179 εκατ. ευρώ, από ευρωπαϊκά κονδύλια 

(Connecting Europe) για την εκτέλεση των 

εργασιών κατασκευής του  αγωγού 

διασύνδεσης φυσικού αερίου «ΒRUA» 

(Βουλγαρίας, Ρουμανίας, Ουγγαρίας και 

Αυστρίας).  

Η υπογραφή της εν λόγω συμφωνίας 

πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της 

συνάντησης της ομάδας διασύνδεσης 
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Κεντρικής και Νοτιανατολικής Ευρώπης 

"CESEC", που έλαβε χώρα στη Βουδαπέστη, 

με συμμετοχή του Ρουμάνου Υπουργού 

Ενέργειας, κ. Victor Grigorescu. 

Η ρουμανική κυβέρνηση χαιρέτισε την 

υπογραφή της εν λόγω συμφωνίας 

χρηματοδότησης, η οποία ενισχύει την θέση 

της Ρουμανίας στην μέλλουσα Ευρωπαϊκή 

Ένωση Ενέργειας. Στην σχετική ανακοίνωση 

που εξέδωσε η κυβέρνηση αναφέρει ότι η 

κατασκευή του ανωτέρω αγωγού διασύνδεσης 

θα αυξήσει την ενεργειακή ασφάλεια της 

Ρουμανίας, θα εξασφαλίσει τόσο την 

διαφοροποίηση των πηγών φυσικού αερίου 

όσο και την διασύνδεση της περιφέρειας με 

την ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας.  

Στο περιθώριο της εν λόγω συνάντησης, 

υπεγράφη δήλωση για την περαιτέρω 

ανάπτυξη του Κάθετου Αγωγού φυσικού 

αερίου (Vertical Gas Corridor). 

 

Γ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ  

 

1. Τουριστικό πρακτορείο «Mareea» 

Στις 3.9.2016, το τουριστικό πρακτορείο 

«Mareea» εξέδωσε ανακοινωθέν, με το οποίο 

ενημέρωνε ότι αδυνατούσε να τηρήσει τις 

υποχρεώσεις του έναντι των πελατών του και 

ότι θα προχωρούσε άμεσα σε υποβολή 

αίτησης υπαγωγής σε διαδικασία 

αφερεγγυότητας. 

Πρόκειται για την δεύτερη περίπτωση 

ταξιδιωτικού πρακτορείου, μετά το «Genius 

Travel» που κηρύττει παύση πληρωμών σε 

διάστημα μόλις 15 ημερών. 

Κάποιες από τις υποχρεώσεις του Mareea 

ανέλαβαν άλλα τουριστικά γραφεία, σε 

συνεργασία με την Ένωση Τουριστικών 

Πρακτόρων Ρουμανίας (ANAT), ενώ σε 

ορισμένες περιπτώσεις προτάθηκαν 

εναλλακτικές κρατήσεις - προορισμοί.  

 

2. Επίσημα εγκαίνια του εργοστασίου της 

Airbus στην Ρουμανία 

Στις 13.09.2016, πραγματοποιήθηκαν τα 

επίσημα εγκαίνια του εργοστασίου 

ελικοπτέρων της Airbus, το οποίο βρίσκεται 

στην περιοχή του Brasov, παρουσία του 

Πρόεδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας κ. 

Francois Hollande, ο οποίος πραγματοποίησε 

επίσημη επίσκεψη στη χώρα συνοδευόμενος 

από επιχειρηματίες, και του Ρουμάνου Π/Θ, κ. 

Dacian Ciolos.  

Σύμφωνα με τις επίσημες πληροφορίες, το 

πρώτο ελικόπτερο τύπου H215 θα είναι έτοιμο 

μέχρι το τέλος του 2016.  

Στην κοινή συνέντευξη τύπου που 

παραχώρησαν, ο Γάλλος Πρόεδρος δήλωσε 

ότι η εν λόγω επένδυση αποτελεί σχέδιο 

ευρωπαϊκής εμβέλειας, το οποίο θα ενισχύσει 

την ευρωπαϊκή βιομηχανία άμυνας, ενώ ο 

Ρουμάνος Πρωθυπουργός τόνισε ότι η 

επένδυση της Airbus στο Ghimbav τοποθετεί 

την Ρουμανία στον παγκόσμιο χάρτη των 

παραγωγών ελικοπτέρων. Δεν απέκλεισε, δε, 

το ενδεχόμενο προμήθειας σημαντικού 

αριθμού ελικοπτέρων τύπου H215 που θα 

κατασκευαστούν στην Ρουμανία. 

 

3. Leroy Merlin  

Ο γαλλικός όμιλος «Leroy Merlin», ένας 

από τους σημαντικότερους διανομείς 

οικοδομικών υλικών  και προϊόντων οικιακής 

διακόσμησης στην Ευρώπη, συνεχίζει την 

επέκτασή του στην Ρουμανία με το άνοιγμα  

νέων καταστημάτων και την ανάπτυξη 

διαδικτυακών πωλήσεων. 

Ο όμιλος «Leroy Merlin», ο οποίος, μετά 

την εξαγορά του αυστριακού ανταγωνιστή του  

(BauMax) το 2014, διαθέτει 15 καταστήματα 

στη Ρουμανία, εκτιμά ότι ο κύκλος εργασιών 

του θα ανέλθει σε 400 εκατ. ευρώ το 2016. 

Έτσι, θα καταλάβει την δεύτερη θέση μεταξύ 

των εταιρειών ιδιοκατασκευής (DIY), 

αφήνοντας πίσω τους ανταγωνιστές του, ήτοι 

Arabesque, Praktiker και Brico Depot. Στην 

πρώτη θέση πάντως παραμένει ο εγχώριος 

όμιλος «Dedeman».  
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Στα άμεσα σχέδια του γαλλικού ομίλου 

είναι το άνοιγμα 5 νέων καταστημάτων στη 

χώρα καθώς και η αύξηση του κύκλου 

εργασιών του σε 500 εκατ. Ευρώ, 

αναπτύσσοντας παράλληλα το ηλεκτρονικό 

δίκτυο πωλήσεών του. 

 

Δ. Δράσεις Γραφείου 

 

1. Πρόσκληση εμπορικών επισκεπτών στην 

Διεθνή Έκθεση «ΚΟSMIMA 2016» 

(Θεσσαλονίκη, 15 – 17/10/2016) 

Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών 

Υποθέσεων της Πρεσβείας Βουκουρεστίου, σε 

συνεργασία με την Helexpo, θα αποστείλει 

δύο εμπορικούς επισκέπτες από τη Ρουμανία 

στην διεθνή έκθεση κοσμημάτων, ωρολογίων 

και πολύτιμων λίθων  «Kosmima 2016». 

Πρόκειται για εταιρείες-μέλη της Εθνικής 

Συνομοσπονδίας πολύτιμων μετάλλων και 

κοσμημάτων της Ρουμανίας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


