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Α. ΓΕΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ
1. Μακροοικονομικοί Δείκτες
Μακροοικονομικοί Αξία
Δείκτες
Μεταβολή ΑΕΠ % 5,8%
Μηνιαίος
Πληθωρισμός
Ανεργία %

-0,3%

Μέση Ισοτιμία
Ron / Ευρώ
Εργατικό κόστος
(Ευρώ)
Μέσος Μεικτός
Μηνιαίος Μισθός
(Ευρώ)
Μέσος όρος
αύξησης Μέσου
Μηνιαίου Μισθού
Άμεσες Ξένες
Επενδύσεις
(εκατ. ευρώ)
Άμεσες Ξένες
Επενδύσεις
ΑΞΕ Μεταβολή
Βιομηχανική
Παραγωγή

4,5784
4,4908
778

Περίοδος
αναφοράς
6μηνο
2017/2016
Αύγουστος
2017
2ο τρίμ.
2017
Αύγ. 2017
2016
2016

626

2016

9,9%

2016/2015

2.369

Ιαν-Ιουλ.
2017
2016
2016

Πηγή : Ιnvest Romania

4,8%

4.517
4,517
30,5%
8,7%

2016/2015
Ιαν.-Ιουλ.
2017/Ιαν.Ιουλ. 2016

2. Στο 1,2% ο πληθωρισμός για τον
Αύγουστο 2017.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού
Ινστιτούτου Στατιστικής της Ρουμανίας (INS),
ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε σε 1,2%, τον
Αύγουστο 2017 έναντι του αντίστοιχου μήνα
του 2016, ενώ τον Ιούλιο ήταν 1,4%.
Πρόσφατα, η Κεντρική Τράπεζα της
Ρουμανίας (BNR) αναθεώρησε τις εκτιμήσεις
της για τον πληθωρισμό μέχρι το τέλος του
έτους σε 1,9% από 1,6% αρχικώς. Παράλληλα
εκτιμάται ότι στα τέλη του 2018 ο
πληθωρισμός θα ανέλθει σε 3,2%.

3. Αύξηση του ελλείμματος του εμπορικού
ισοζυγίου της Ρουμανίας κατά 33,1% το
επτάμηνο 2017.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού
Ινστιτούτου Στατιστικής της Ρουμανίας (INS),
το εμπορικό έλλειμμα της χώρας, κατά το
διάστημα Ιανουάριος - Ιούλιος 2017,
κατέγραψε αύξηση κατά 33,1% σε σχέση με το
αντίστοιχο διάστημα του 2016 και ανήλθε σε
6,824 δισ. ευρώ.
Οι ρουμανικές εξαγωγές κατά το εν λόγω
διάστημα έφθασαν τα 36,101 δισ. ευρώ, ενώ οι
εισαγωγές ανήλθαν σε 42,925 δισ. ευρώ.
Ο όγκος των εμπορικών συναλλαγών με τα
κράτη μέλη της Ε.Ε αντιπροσωπεύει το 75,9%
του συνολικού εξωτερικού εμπορίου με τις
εξαγωγές να ανέρχονται σε 27,398 δισ. ευρώ
και τις εισαγωγές σε 32,562 δισ. ευρώ.
Εξετάζοντας τις κατηγορίες των προϊόντων
παρατηρούμε ότι τα οχήματα και μέσα
μεταφορών αντιστοιχούν σε 47,2% των
ρουμανικών εξαγωγών και 37,3% των
εισαγωγών. Ακολουθούν τα προϊόντα της
κατηγορίας "άλλα βιομηχανικά προϊόντα" σε
ποσοστό 33,9% των συνολικών εξαγωγών και
30,8% των εισαγωγών.
4. Τοποθέτηση
εμπειρογνώμονα
της
Ευρωπαϊκής
Επιτροπής
στο
Βουκουρέστι με στόχο την εποπτεία των
μεγάλων έργων υποδομής.
H Επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής,
κα Corina Cretu, ανακοίνωσε την τοποθέτηση
ειδικού εμπειρογνώμονα από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή για την εποπτεία των μεγάλων έργων
υποδομής που θα πραγματοποιηθούν στο
Βουκουρέστι με ευρωπαϊκά κονδύλια, κατόπιν
συνάντησής
της
με
την
Δήμαρχο
Βουκουρεστίου κα Gabriela Firea. Ανάλογες
συζητήσεις έγιναν και με τον ρουμάνο
Υπουργό Μεταφορών κ. Razvan Cuc για τα
μεγάλα έργα υποδομών, όπως η κατασκευή της
γραμμής 6 του μετρό, η οποία θα συνδέει το
αεροδρόμιο με τον κεντρικό σιδηροδρομικό
σταθμό.
Σημειώνουμε ότι ο Ρουμάνος Π/Θ ανέφερε
προσφάτως ότι η Κυβέρνηση σκοπεύει να
κατασκευάσει
το
τμήμα
του
αυτοκινητόδρομου Comarnic - Brasov, σε
συνεργασία με την Παγκόσμια Τράπεζα.
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5.
Το 40% της γεωργικής έκτασης της
Ρουμανίας ανήκει σε ξένους επενδυτές.
Σύμφωνα με στοιχεία που προκύπτουν από
μελέτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το
40% της γεωργικής γης της Ρουμανίας ανήκει
σε
ξένους
επενδυτές.
Συγκεκριμένα
υπολογίζεται ότι οι ξένοι επενδυτές κατέχουν
5,3 εκατ. εκταρίων γεωργικής γης καθώς η
συνολική έκτασή της υπολογίζεται σε 13,3
εκατ. εκτάρια.
Βάσει των στοιχείων της εν λόγω μελέτης
περίπου 10% των γεωργικών εκτάσεων ανήκει
σε επενδυτές τρίτων χωρών, ενώ οι επενδυτές
από τα κράτη μέλη της Ε.Ε. κατέχουν το 2030% της γεωργικής γης. Ο μεγαλύτερος
αριθμός ξένων επενδυτών δραστηριοποιείται
στην περιοχή Timis της δυτικής Ρουμανίας,
όπου 150.000 εκτάρια, ήτοι 1/3 της συνολικής
έκτασης, ανήκουν σε Ιταλούς. Οι ξένοι
επενδυτές δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για
αγορά γεωργικής γης στις χώρες της
Ανατολικής Ευρώπης, όπως η Ρουμανία,
Βουλγαρία, Ουγγαρία και Πολωνία, γεγονός
που επιταχύνει την μετανάστευση του
αγροτικού πληθυσμού καθώς απαιτείται
μικρότερο εργατικό δυναμικό.
Σημειώνεται ότι η ρουμανική Κυβέρνηση
καταβάλει προσπάθειες για να περιορίσει την
αγορά αγροτικής γης από ξένους, με
νομοθετική ρύθμιση.
6. Η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο
Cluj-Napoca ξεπέρασε τα 2 εκατ.
ταξιδιώτες.
Σύμφωνα με δηλώσεις εκπροσώπου του
αεροδρομίου Cluj-Napoca, της κεντρικής
Ρουμανίας, η επιβατική κίνηση ξεπέρασε από
τις αρχές του έτους τα 2 εκατ. ταξιδιώτες και
αναμένεται να φθάσει στα 2,8 - 3 εκατ. μέχρι
το τέλος του 2017.
Συγκεκριμένα, η επιβατική κίνηση
παρουσίασε τους πρώτους οκτώ μήνες του
έτους αύξηση κατά 55% σε σχέση με το
αντίστοιχο διάστημα του 2016. Τον Αύγουστο
ταξίδεψαν από και προς την Cluj-Napoca
290.000 άτομα. Επόμενος στόχος, σύμφωνα με
τον Γενικό Δ/ντή του αεροδρομίου, είναι ο
αριθμός των ταξιδιωτών να φτάσει τα 7 εκατ.
το 2030.
Σημειώνουμε ότι το 1996 στο εν λόγω
αεροδρόμιο μετέβαιναν μόλις 32.000 άτομα,

με μόνο μία αεροπορική εταιρεία να εκτελεί
δρομολόγια, ενώ σήμερα υπάρχουν 10
αεροπορικές εταιρείες, που προσφέρουν 45
πτήσεις προς 20 διαφορετικές χώρες.
Οι αεροπορικές εταιρείες low cost, Wizz
Air και Blue Air, εκτελούν πτήσεις από και
προς το Βουκουρέστι, που είναι ιδιαίτερα
δημοφιλείς καθώς η απόσταση 450 χλμ., που
χωρίζει τις δύο πόλεις, απαιτεί περίπου 6 ώρες
οδικώς, ενώ σιδηροδρομικώς διαρκεί 10 ώρες.
Το γεγονός αυτό καθιστά την 50-λεπτη πτήση
περισσότερο ελκυστική, παρά τον χρόνο
αναμονής στο αεροδρόμιο. Άλλες πόλεις με
έντονη αεροπορική κίνηση από το αεροδρόμιο
της Cluj- Napoca είναι το Λονδίνο, το
Μόναχο, το Παρίσι, το Μιλάνο και η
Βαρκελώνη.
Θεωρούμε ότι οι ελληνικές εταιρείες, θα
πρέπει να εξετάσουν σοβαρά το ενδεχόμενο
έναρξης πτήσεων προς την χώρα μας και από
την Cluj-Napoca, ιδιαίτερα κατά την διάρκεια
του θέρους, καθώς η Ελλάδα αποτελεί τον
πρώτο τουριστικό προορισμό των ρουμάνων
τουριστών.
7. Πτώση της Ρουμανίας κατά 6 θέσεις
στην
παγκόσμια
κατάταξη
ανταγωνιστικότητας.
Βάσει των στοιχείων της έκθεσης Global
Competitiveness Report του World Economic
Forum, η Ρουμανία κατατάσσεται πλέον στην
68η θέση μεταξύ 137 χωρών για το 2017-2018,
ενώ κατείχε την 62η θέση το 2016 και την 53η
το 2015. Η Ρουμανία συγκεντρώνει
βαθμολογία 4,3 με ανώτερη αξιολόγηση το 7.
Οι
παράγοντες
που
θεωρούνται
προβληματικοί για την ανταγωνιστικότητα
είναι οι φορολογικοί συντελεστές, η
αναποτελεσματική κρατική γραφειοκρατία, η
πρόσβαση στη χρηματοδότηση, το ανεπαρκώς
εκπαιδευμένο προσωπικό και η διαφθορά.
Από την ανάλυση των επιδόσεων στους
βασικούς άξονες, όπου περιλαμβάνονται τα
θεσμικά
όργανα,
οι
υποδομές,
το
μακροοικονομικό περιβάλλον και η υγεία &
πρωτοβάθμια εκπαίδευση, η Ρουμανία
καταλαμβάνει την 72η θέση, με βαθμολογία
4,6.
Καλύτερες ήταν οι επιδόσεις στην
κατηγορία "Ενισχυτές Απόδοσης", όπου
κατατάσσεται στην 58η θέση. Σε αυτή την
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κατηγορία
συμπεριλαμβάνονται
οι
τριτοβάθμια εκπαίδευση και κατάρτιση,
αποτελεσματικότητα της αγοράς αγαθών,
αποτελεσματικότητα της αγοράς εργασίας,
ανάπτυξη της χρηματοοικονομικής αγοράς,
τεχνολογική ετοιμότητα και το μέγεθος της
αγοράς.
Στον πυλώνα της καινοτομίας αντιθέτως η
Ρουμανία κατέγραψε ιδιαίτερα χαμηλές
επιδόσεις και κατατάσσεται στην 107η θέση.
Την πρώτη θέση στην διεθνή κατάταξη
καταλαμβάνει για 9η συνεχόμενη χρονιά η
Ελβετία με βαθμολογία 5,86 ενώ οι ΗΠΑ
βρίσκονται στην δεύτερη θέση και η
Σιγκαπούρη στην 3η. Η Ρουμανία έχει
χαμηλότερες επιδόσεις από χώρες όπως η
Ουγγαρία (60η), Σλοβακία (59η), Βουλγαρία
(49η) και Πολωνία (39η), ωστόσο βρίσκεται
υψηλότερα από την Κροατία, Ουκρανία,
Σερβία και Ελλάδα (87η θέση).
8. O κύκλος εργασιών του ασφαλιστικού
τομέα παρουσίασε αύξηση κατά 8% το
α’ εξάμηνο 2017.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ρουμανικής
Αρχής
Χρηματοπιστωτικής
Εποπτείας
(Romanian Financial Supervisory Authority), ο
κύκλος εργασιών του ασφαλιστικού κλάδου,
κατά τους πρώτους έξι μήνες του 2017,
ξεπέρασε τα 5 δισ. ευρώ καταγράφοντας
αύξηση 8% σε ετήσια βάση. Τα κέρδη των
ασφαλιστικών εταιρειών παρουσίασαν επίσης
αξιόλογη πρόοδο καθώς διπλασιάστηκαν σε
σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του
προηγούμενου έτους και ανήλθαν σε 57 εκατ.
ευρώ.
9. Αύξηση του αριθμού εγγραφών νέων
επιχειρήσεων με ξένα κεφάλαια στην
Ρουμανία κατά 12%.
Σύμφωνα με στοιχεία του Εμπορικού
Μητρώου της Ρουμανίας, κατά το διάστημα
Ιανουάριος - Αύγουστος 2017, παρατηρήθηκε
αύξηση των εγγραφών επιχειρήσεων με ξένα
κεφάλαια κατά 12%. Οι νέες εταιρείες
ανήλθαν σε 3.951 από τις αρχές του έτους, με
το μετοχικό τους κεφάλαιο να αγγίζει τα 34,1
εκατ. ευρώ.

B. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
1. Η Oracle μεταφέρει την πλειοψηφία
των υπηρεσιών υποστήριξης υλικού
πληροφοριακών συστημάτων στην
Ρουμανία.
Η Oracle, μια από τις μεγαλύτερες
εταιρείες ανάπτυξης λογισμικού στον κόσμο,
θα μεταφέρει στην Ρουμανία τις περισσότερες
από τις δραστηριότητες υποστήριξης hardware
που λειτουργούν στην Ευρώπη, προκειμένου
να μειώσει το κόστος.
Τα συγκεκριμένα τμήματα της εταιρείας
απασχολούν 424 υπαλλήλους σε όλη την
Ευρώπη, εκ των οποίων 137 εργάζονται ήδη
στην Ρουμανία. Οι εν λόγω δραστηριότητες
του ομίλου στην Γερμανία και Ισπανία
αναμένεται να σταματήσουν περί τα τέλη
Φεβρουαρίου του επόμενου έτους, ενώ οι
δραστηριότητες στην Ιταλία και Γαλλία
αναμένονται να παύσουν μέχρι τα τέλη του
2018. Τελευταίες θα μεταφερθούν οι
δραστηριότητες από την Αγγλία, όπου
λειτουργεί και το μεγαλύτερο κέντρο
υποστήριξης hardware της εταιρείας.
Οι κινήσεις αυτές οφείλονται στην μείωση
των εσόδων της εταιρείας, καθώς την
τελευταία χρήση οι πωλήσεις λογισμικού και
hardware παρουσίασαν πτώση 2% και 11%
αντίστοιχα, ενώ αντιθέτως οι υπηρεσίες cloud
κατέγραψαν αύξηση.
Η θυγατρική της Oracle στη Ρουμανία
απασχολεί 3.600 εργαζόμενους και παραμένει
η δεύτερη μεγαλύτερη στην Ευρώπη, Μέση
Ανατολή και Αφρική μετά από αυτή του
Ηνωμένου Βασιλείου. Ο κύκλος εργασιών της
Oracle Romania ανήλθε το προηγούμενο έτος
σε 197,4 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη
έφθασαν τα 5,1 εκατ. Ευρώ.
2. Η Arcelor-Mittal Galati επενδύει 15
εκατ. ευρώ σε νέα γραμμή παραγωγής.
Η ArcelorMittal Galati, η οποία είναι η
μεγαλύτερη χαλυβουργία αυτή την στιγμή στη
Ρουμανία, θα επενδύσει 15 εκατ. ευρώ για την
νέα γραμμή παραγωγής στο Γαλάτσι
(ανατολική Ρουμανία).
Η εν λόγω επένδυση στοχεύει στην
παραγωγή 90.000 τόνων λαμαρίνας σε
κουλούρα (steel rolls), που θα καλύπτει το
ήμισυ της εγχώριας ζήτησης, η οποία
4

υπολογίζεται σε 150.000 τόνους ετησίως. Τα
συγκεκριμένα προϊόντα χρησιμοποιούνται
στην
κατασκευή
μεταλλικών
πάνελ
κεραμιδιών, συστημάτων αποστράγγισης και
άλλων πάνελ σιδήρου.
Η ArcelorMittal, η οποία εξαγόρασε την
χαλυβουργία από το Ρουμανικό κράτος το
2001, έχει επενδύσει στον εκσυγχρονισμό
κάποιων παραγωγικών εγκαταστάσεων ενώ
έχει παύσει την λειτουργία άλλων. Σήμερα
απασχολεί 5.975 εργαζόμενους έναντι 27.600
πριν την ιδιωτικοποίηση.
Σημειώνουμε ότι ο όμιλος Arcelor-Mittal
διαθέτει 4 παραγωγικές μονάδες στη Ρουμανία
στις πόλεις Galati, Roman, Iasi και Hunedoara.
3. H Voici la Mode αποκτά το franchise
του Marks & Spencer Ρουμανίας
Σύμφωνα με δημοσιεύματα των τοπικών
μέσων ενημέρωσης, ο κυπριακός όμιλος Voici
La Mode είναι ο νέος κάτοχος των
καταστημάτων εμπορίας ενδυμάτων Marks &
Spencer στη Ρουμανία. Η συμφωνία
περιλαμβάνει
την
εξαγορά
των
3
καταστημάτων της αλυσίδας στη Ρουμανία
που βρίσκονται στα Εμπορικά Κέντρα Baneasa
Shopping City, Plaza Romania και Bucuresti
Mall και την ανάπτυξη νέων καταστημάτων
στο προσεχές μέλλον.
4. Ο όμιλος CTP θα επεκτείνει το CTPark
Bucharest West σε 700.000 τ.μ. μέχρι το
2020.
O όμιλος CTP, κορυφαίος επενδυτής σε
κέντρα αποθήκευσης και logistics, σχεδιάζει
την επέκταση των χώρων που διαθέτει στο
CTPark Bucharest west, οι οποίοι αναμένεται
να ανέλθουν σε 700.000 τ.μ. μέχρι το 2020.
5. Ο τσεχικών συμφερόντων όμιλος P3
επεκτείνει τους χώρους του κατά 43.000
τ.μ.
O τσεχικός όμιλος P3, ο οποίος
δραστηριοποιείται
στην
ανάπτυξη
αποθηκευτικών
χώρων
και
logistics
ανακοίνωσε την διεύρυνση της συνεργασίας
του με την εταιρεία ηλεκτρονικού εμπορίου
eMAG και την επέκταση των αποθηκευτικών
του χώρων στα 84.000 τ.μ.

6. Η φαρμακευτική εταιρεία Janssen
ανακοίνωσε επένδυση 1 εκατ. ευρώ για
έρευνα και ανάπτυξη.
Η θυγατρική της φαρμακευτικής εταιρείας
Janssen, μέλους του ομίλου Johnson &
Johnson, ανακοίνωσε ότι θα επενδύσει άνω
του ενός εκατ. ευρώ για την έρευνα &
ανάπτυξη νέων προϊόντων στην Ρουμανία.
7. O κινέζικος όμιλος WH Group Ltd
ενδιαφέρεται για την απόκτηση δύο
εταιρειών παραγωγής συσκευασμένου
κρέατος στηνΡουμανία.
Η θυγατρική του κινεζικού ομίλου,
Smithfield Foods Inc, αναμένεται να
εξαγοράσει
τις
ρουμανικές
εταιρείες
παραγωγής συσκευασμένων κρεάτων Elit SRL
και Vericom SRL. Οι εν λόγω ρουμανικές
εταιρείες διαθέτουν τρείς μονάδες παραγωγής
και πέντε κέντρα διανομής στην Ρουμανία, ενώ
τα προϊόντα τους εκτιμάται ότι πωλούνται σε
12.000 πελάτες.
8. Ο όμιλος Mantor Group προχωρά στην
κατασκευή
του
οικιστικού
συγκροτήματος Trastevere.
O ισπανικός κατασκευαστικός όμιλος
Mantor, ανακοίνωσε ότι έχει λάβει τις
οικοδομικές άδειες για την κατασκευή του
συγκροτήματος οικιών "Trastevere Residential
Complex". Η συνολική αξία του έργου
ανέρχεται σε 6 εκατ. ευρώ και οι
κατασκευαστικές εργασίες αναμένεται να
ξεκινήσουν άμεσα.
Γ. ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΤΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2017 –
ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΚΑΤΑ 8,87%.
1. Διμερείς εμπορικές σχέσεις
Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της
Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, το διμερές
εμπόριο Ελλάδος - Ρουμανίας, κατά το
διάστημα Ιανουάριος - Ιούνιος 2017, ανήλθε
σε 819,82 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση
της τάξης του 10,42%, σε σχέση με το
αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους.
Οι ελληνικές εξαγωγές προς την Ρουμανία
σημείωσαν αξιόλογη αύξηση κατά 8,87% και
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ανήλθαν σε 418,35 εκατ. ευρώ, ενώ οι
εισαγωγές από την Ρουμανία αυξήθηκαν κατά
12,08% και έφθασαν τα 401,48 εκατ. ευρώ.
Συνοπτικά, η πορεία του διμερούς εμπορίου
Ελλάδος - Ρουμανίας παρουσίασε την
ακόλουθη εικόνα:

ΕΞΑΓΩΓΕΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟ
ΡΟΥΜΑΝΙΑ
ΟΓΚΟΣ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ
ΙΣΟΖΥΓΙΟ
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

ΙανουάριοςΙούνιος
2017

Ιανουάριος Ιούνιος 2016

Μεταβολή

Ευρώ

Ευρώ

2017 / 2016

418.347.568

384.257.578

8,87%

401.476.550

358.213.629

12,08%

819.824.118

742.471.207

10,42%

16.871.018

26.043.949

Αξίζει να σημειωθεί ότι σημαντικές
παράμετροι που οδήγησαν στην αύξηση των
ελληνικών εξαγωγών είναι η θετική μεταβολή
του ΑΕΠ της ρουμανικής οικονομίας τα
τελευταία έτη, η αύξηση του μέσου όρου των
αποδοχών των Ρουμάνων, καθώς και η μείωση
του συντελεστή ΦΠΑ στα τρόφιμα από 24%
σε 9% από 1.6.2015 και στα λοιπά προϊόντα
από 24% σε 20% (από 1.1.2016) και τώρα
19% (από 1.1.2017). Κατ’ αυτόν τον τρόπο,
ξεπεράσθηκαν
σταδιακά
οι
αρνητικές
επιπτώσεις που είχε από το 2009 η παγκόσμια
χρηματοπιστωτική κρίση στο διμερές εμπόριο.
2. Αναλυτικά
στατιστικά
στοιχεία
διμερούς εμπορίου κατά το α εξάμηνο
2017, έναντι του α' εξαμήνου 2016
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ
CN4

7408
7213
7214

3903

9503
0805
2005

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ
Σύρματα από
χαλκό
Χοντρόσυρμ
α από σίδηρο
Ράβδοι από
σίδηρο
Πολυμερή
του
στυρολίου σε
αρχικές
μορφές
Παιχνίδια για
παιδιά
Εσπεριδοειδή
, νωπά ή
ξερά
Λαχανικά
παρασκευασ

μένα ή
διατηρημένα
χωρίς ξίδι, μη
κατεψυγμένα
Λιπάσματα
3105 ορυκτά ή
8.617.305
5.808.380
48,36%
χημικά
Πλάκες,
φύλλα,
μεμβράνες,
ταινίες και
3920 λουρίδες,
8.515.808
7.228.236
17,81%
από
πλαστικές
ύλες μη
κυψελώδεις
Μηχανές
επεξεργασίας
δεδομένων,
8471
8.386.196
10.844.439
-22,67%
αυτόματες,
και μονάδες
αυτών
Βερίκοκα,
0809 κεράσια,
7.958.847
6.523.037
22,01%
ροδάκινα
Πολυμερή
του
3901 αιθυλενίου
6.694.496
8.244.685
-18,80%
σε αρχικές
μορφές
3004 Φάρμακα
6.667.007
3.834.997
73,85%
Ελάσματα
και ταινίες,
7606 από αργίλιο,
6.498.728
4.511.783
44,04%
με πάχος >
0,2 mm
Ράβδοι και
είδη με
7604 καθορισμένη
6.334.144
2.688.263
135,62%
μορφή, από
αργίλιο
Πολυακετάλε
ς, άλλοι
πολυαιθέρες
3907 και ρητίνες6.068.988
2.688.263
125,76%
εποξείδια, σε
αρχικές
μορφές
Φράουλες,
0810 σμέουρα,
5.482.249
4.909.269
11,67%
βατόμουρα
6404 Υποδήματα
5.154.543
4.667.114
10,44%
Σωλήνες από
7411
4.438.118
4.630.675
-4,16%
χαλκό
Τι-σερτ και
6109 φανελάκια,
4.345.692
3.075.263
41,31%
πλεκτά
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Εισαγωγές-Αφίξεις, Εξαγωγές-Αποστολές κατά
χώρα και τετραψήφιο επίπεδο Σ.Ο. (CN4)
Επεξεργασία στοιχείων: Γραφείο ΟΕΥ Πρεσβείας Βουκουρεστίου

Α' ΕΞΑΜ.
2017

Α' ΕΞΑΜ.
2016

ΑΞΙΑ
(ευρώ)
418.347.568

ΑΞΙΑ
(ευρώ)
384.257.578

26.871.787

19.018.402

41,29%

21.205.279

14.401.355

47,25%

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟ ΡΟΥΜΑΝΙΑ

18.264.383

8.288.345

120,36%

Α' ΕΞΑΜ.
2017

Α' ΕΞΑΜ.
2016

ΑΞΙΑ
(ευρώ)

ΑΞΙΑ
(ευρώ)

401.476.550

358.213.629

12,08%

71.339.706

68.530.032

4,10%

28.172.652

14.560.819

93,48%

Μεταβολή
αξίας
2017 / 2016
8,87%

CN4
16.907.535

14.736.590

14,73%

15.802.532

11.048.733

43,03%

14.443.645

24.877.245

-41,94%

9.838.056

10.643.044

-7,56%

2710

7208

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ
Λάδια από
πετρέλαιο ή
από
ασφαλτούχα
ορυκτά
Πλατέα

Μεταβολή
αξίας
2017 /
2016

6

7204

0406

προϊόντα
έλασης από
σίδηρο
Απορρίμματα
και θραύσματα
σιδήρου ή
χάλυβα
Τυριά και
πηγμένο γάλα
για τυρί

19.949.194

18.599.561

7,26%

13.373.084

7.401.602

80,68%

Πούρα
11.762.495
18.272.341
-35,63%
Ηλεκτρικές
συσκευές για
8517
9.820.312
4.026.205
143,91%
την ενσύρματη
τηλεφωνία
Σύρματα και
καλώδια για
8544
9.684.535
12.878.304
-24,80%
ηλεκτροτεχνική
χρήση
Πλατέα
προϊόντα
έλασης από
7209
9.216.573
2.820.399
226,78%
σίδηρο με
πλάτος >= 600
mm
Πλατέα
προϊόντα
έλασης από
7210
9.025.860
2.862.978
215,26%
σίδηρο με
πλάτος >= 600
mm
Αντιστάσεις
ηλεκτρικές,
8533 ρεοστάτες,
7.200.171 3.492.485 106,16%
ποτενσιόμετρα
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Εισαγωγές-Αφίξεις, Εξαγωγές-Αποστολές κατά
χώρα και τετραψήφιο επίπεδο Σ.Ο. (CN4)
Επεξεργασία στοιχείων: Γραφείο ΟΕΥ Πρεσβείας Βουκουρεστίου
2402

3. Παρατηρήσεις
Η αύξηση των ελληνικών εξαγωγών κατά
+8,87% οφείλεται κυρίως στην αύξηση των
εξαγωγών των ακόλουθων κατηγοριών:
α) 76.04 Ράβδοι και είδη με καθορισμένη
μορφή από αργίλιο: αύξηση κατά 135,62%
β) 39.07 Πολυακετάλες, πολυαιθέρες και
ρητίνες σε αρχική μορφή: αύξηση κατά
125,76%
γ) 72.14, 72.13 Ράβδοι και χοντρό σύρμα από
σίδηρο: αύξηση 120,36% και 47,25%
αντιστοίχως
δ) 30.04 Φάρμακα 73,85%
ε)
95.03
Παιχνίδια:
συνεχίζουν
να
καταγράφουν αύξηση (43,03%) κυρίως λόγω
της παρουσίας στην ρουμανική αγορά της
μεγάλης αλυσίδας καταστημάτων Jumbo
ζ) Φρούτα: Σημαντικό μερίδιο των ελληνικών
εξαγωγών κατέχουν τα φρούτα, οι εξαγωγές
των οποίων παρουσίασαν αύξηση στο σύνολό
τους. Ωστόσο, οι εξαγωγές εσπεριδοειδών
(08.05) κατέγραψαν μείωση κατά 42% το
πρώτο εξάμηνο του έτους, βάσει των επίσημων

στοιχείων. Θεωρούμε ότι μεγάλο μέρος των
ελληνικών φρούτων επανεξάγονται από την
Βουλγαρία κυρίως λόγω του ευνοϊκότερου
συντελεστή φορολόγησης επί των κερδών
(10%). Τα άλλα φρούτα όπως βερίκοκα,
κεράσια, ροδάκινα (08.09) αυξήθηκαν κατά
22%, οι φράουλες, σμέουρα, βατόμουρα
(08.10) κατά 11,67% και οι μπανάνες (08.03)
κατά 18,32%. Εξάλλου, δεν είναι τυχαίο ότι η
Ρουμανία αποτελεί την πρώτη αγορά
ελληνικών
φρούτων
παγκοσμίως
με
απορρόφηση περίπου 186.000 τόνων.
η) Λαχανικά: Μεγάλη αύξηση 176,43%
κατεγράφη στην δασμολογική κλάση 07.09
άλλα λαχανικά νωπά ή διατηρημένα με απλή
ψύξη οι εξαγωγές των οποίων ανήλθαν σε 1,5
εκατ. ευρώ καθώς και τα κατεψυγμένα
λαχανικά (07.10) κατά 82%. Αύξηση
σημείωσαν και οι εξαγωγές παρασκευασμένων
λαχανικών με ξύδι (20.01) κατά 26%
θ) Τα ψάρια, σημείωσαν και το πρώτο εξάμηνο
του έτους αξιόλογη αύξηση κατά 45,54%
καθώς ο ρουμάνος καταναλωτής έχει
συνηθίσει πλέον να αγοράζει ελληνικά ψάρια
και στρέφεται στην ελληνική κουζίνα,
ιδιαίτερα μετά τις διακοπές του στην χώρα
μας. Η Ελλάδα συνεχίζει να αποτελεί
αγαπημένο
τουριστικό
προορισμό
και
προσελκύει άνω του ενός εκατομμυρίου
Ρουμάνους τουρίστες ετησίως.
Η αύξηση των ρουμανικών εξαγωγών προς
Ελλάδα κατά 12,08% οφείλεται, κατά κύριο
λόγο στην αύξηση κατά 4,10% των εξαγωγών
πετρελαιοειδών της δασμολογικής κατηγορίας
27.10, η οποία αντιπροσωπεύει το 18%
περίπου των συνολικών εισαγωγών από την
Ρουμανία.
Σημαντική αύξηση σημείωσαν και οι
ακόλουθες κατηγορίες προϊόντων:
α) 72.09, 72.10 Πλατέα προϊόντα από σίδηρο:
227% και 215% αντίστοιχα
β) 85.17 Συσκευές ενσύρματης τηλεφωνίας:
144%
γ) 04.06, 04.02 Τυριά και γάλα: αύξηση κατά
3,3% και 34% αντίστοιχα
δ) 10.05 Καλαμπόκι: 50%
Αντιθέτως,
μείωση
των
εξαγωγών
κατέγραψαν τα προϊόντα της κατηγορίας 24.02
πούρα και τσιγάρα (-35,63%), τα σύρματα και
καλώδια (-25%) καθώς και το σιτάρι κατά
50% και κριθάρι κατά 42%.
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Δ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
1. Προετοιμασία
επιχειρηματικών
αποστολών στις κλαδικές εκθέσεις
KOSMIMA και HOTELIA
Το Γραφείο μας στο πλαίσιο του
προγράμματος προσκλήσεως ξένων εμπορικών
επισκεπτών της HELEXPO, απέστειλε ήδη
προσκλήσεις σε εισαγωγείς και κατασκευαστές
κοσμημάτων, προκειμένου να επισκεφθούν
την κλαδική έκθεση κοσμημάτων KOSMIMA,
που θα λάβει χώρα στην Θεσσαλονίκη, κατά
το διάστημα 21-23 Οκτωβρίου 2017.
Αντίστοιχες επιστολές έλαβαν και οι
εκπρόσωποι εταιρειών του κλάδου Horeca, για
συμμετοχή στην κλαδική έκθεση HOTELIA, η
οποία θα πραγματοποιηθεί στην Θεσσαλονίκη,
από 10 έως 12 Νοεμβρίου 2017.
2. Ημερίδα με τίτλο "Investment and
Funding Opportunities in Romania", 31
Οκτωβρίου 2017, Marriott Hotel
Το Ελληνο-Ρουμανικό Διμερές Εμπορικό
Επιμελητήριο, διοργανώνει, υπό την αιγίδα της
Πρεσβείας και με την υποστήριξη του
Γραφείου μας, ημερίδα με τίτλο "Investment
Opportunities & Funding in Romania", η οποία
θα πραγματοποιηθεί στο Marriott Hotel, στις
31 Οκτωβρίου 2017.
Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν
διαθέσιμες στην ακόλουθη ιστοσελίδα του
Επιμελητηρίου:
http://www.hrcc.ro/evenimente.html
3. Διοργάνωση ημερίδας για τον τομέα
της γεωργίας, των τροφίμων - ποτών
και των συναφών δικτύων διανομής,
"Hellenic Forum on Agriculture, Food
& Beverages and related channels of
distribution", 22 Νοεμβρίου 2017,
Radisson Blu.
Σας γνωρίζουμε ότι το Ελληνο-Ρουμανικό
Διμερές Εμπορικό Επιμελητήριο, διοργανώνει,
υπό την αιγίδα της Πρεσβείας και με την
υποστήριξη του Γραφείου ΟΕΥ αυτής,
ημερίδα με τίτλο "Hellenic Forum on
Agriculture, Food & Beverages and related
channels of distribution", στις 22 Νοεμβρίου
2017. Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί σε
αίθουσα του κεντρικού ξενοδοχείου Radisson
Blu και θα περιλαμβάνει θεματικά πάνελ που

θα διεξαχθούν κατά την διάρκεια της ημέρας
(10:00 - 18:00).
Στην εν λόγω ημερίδα θα συμμετάσχουν
ελληνικών συμφερόντων εταιρείες που
δραστηριοποιούνται στους συγκεκριμένους
τομείς στη Ρουμανία, εκπρόσωποι ρουμανικών
φορέων, στελέχη ρουμανικών εισαγωγικών
εταιρειών, διανομείς τροφίμων και ποτών,
logistics κ.α., ενώ η χρηματοδότηση του θα
καλυφθεί εξ ολοκλήρου από τον διοργανωτή
μέσω χορηγιών.
Eνδιαφέρον συμμετοχής υπάρχει και από
πλευράς FORUM SA, η οποία διοργανώνει
την έκθεση Food Expo στην Ελλάδα και
προσκαλεί εμπορικούς επισκέπτες από το
εξωτερικό προκειμένου να συναντήσουν τους
Έλληνες εκθέτες. Σημειώνουμε ότι το 2016
στην συγκεκριμένη έκθεση προσκλήθηκαν 42
εισαγωγείς τροφίμων από την Ρουμανία.
4. Διοργάνωση
επιχειρηματικής
αποστολής του Enterprise Greece, για
τον τομέα τροφίμων στην Ρουμανία, 22
Νοεμβρίου 2017, Radisson Blu.
Το Enterprise Greece, διοργανώνει
Roadshow στην Σερβία (20-21/11/2017), την
Ρουμανία (22-23/11/2017) και την Βουλγαρία
(24/11/2017) για εταιρείες του κλάδου των
τροφίμων.
Σε συνεργασία με το Γραφείο μας, θα
διεξαχθούν
επιχειρηματικές
συναντήσεις
(B2B) μεταξύ των 26 ελληνικών εταιρειών που
εκδήλωσαν ενδιαφέρον συμμετοχής και
εκπροσώπων
εταιρειών
που
δραστηριοποιούνται στην εισαγωγή και
διανομή τροφίμων, αγοραστών σούπερ μάρκετ
και εκπροσώπων ρουμανικών φορέων.
Οι B2B συναντήσεις θα διεξαχθούν σε
ειδικά διαμορφωμένους χώρους του κεντρικού
ξενοδοχείου Radisson Blu στις 22 Νοεμβρίου
από τις 15:00 μέχρι τις 19:00.
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