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Α. ΓΕΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ
1. Μακροοικονομικοί Δείκτες

Μακροοικονομικοί
Δείκτες
Μεταβολή ΑΕΠ %

Αξία
6,9%
4%

Έλλειμμα
προϋπολογισμού
Μηνιαίος
Πληθωρισμός
Ανεργία %
Ισοτιμία Ron / Ευρώ
Μέσος
Μεικτός
Μηνιαίος
Μισθός
(Ευρώ)
Άμεσες
Ξένες
Επενδύσεις
ΑΞΕ Μεταβολή
Βιομηχανική
Παραγωγή

2,88%
1,61%

Περίοδος
αναφοράς
2017
Ιαν.-Ιούλ.
2018
2017
Ιούνιος 2018

5,1%

Αύγουστος
2018

3,3%
4.6658
725

Αύγ. 2018

77 δισ. ευρώ
73,5
δισ.
ευρώ
1,5%
5,9%

Ιούνιος 2018

01.10.2018
Ιούλιος 2018

2017
2017/ 2016
Αύγ. 2018

(Πηγή : Ιnvest Romania)

2. Αύξηση δείκτη βιομηχανικής παραγωγής τον
Αύγουστο 2018.
Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία του Ινστιτούτου
Στατιστικής της Ρουμανίας, ο δείκτης βιομηχανικής παραγωγής
της χώρας κατέγραψε αύξηση της τάξεως του 5,9%, συγκριτικά
με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους. Η μεγαλύτερη
αύξηση (της τάξεως του 14,17%) παρατηρήθηκε στον τομέα
ενέργειας, ενώ άνοδος σημειώθηκε στον εξορυκτικό τομέα
(3,4%) και στον τομέα παραγωγής διαρκών αγαθών (2,2%).
Συνολικά το οκτάμηνο Ιανουαρίου -Αυγούστου 2018,
η άνοδος ήταν της τάξεως του 4,9%, σε σχέση με το αντίστοιχο
διάστημα του 2017.
Σημειώνεται ότι ο τομέας βιομηχανικής παραγωγής
είχε τη μεγαλύτερη συνεισφορά στη άνοδο του ΑΕΠ της χώρας
(κατά 23,6%) το α' εξάμηνο 2018.
(Πηγή: Ινστιτούτο Στατιστικής Ρουμανίας)

3.
Τo έλλειμμα ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών
αυξήθηκε κατά 15,6% τους επτά πρώτους μήνες του 2018 -

Ενημερωτικό Δελτίο ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018

Αύξηση κατά 4,1 δισ. ευρώ και στο εξωτερικό χρέος της
χώρας
Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία του Υπουργείου
Οικονομικών της Ρουμανίας, όπως αναπαράγονται στα τοπικά
μέσα ενημέρωσης, το έλλειμμα προϋπολογισμού στη
Ρουμανία παρουσίασε αύξηση της τάξεως του 15,59% κατά το
διάστημα Ιανουαρίου - Ιουλίου 2018, συγκρινόμενο με την ίδια
περίοδο του προηγούμενου έτους. Σε απόλυτους αριθμούς
άγγιξε τα 4,811 δισ. ευρώ.
Το έλλειμμα στο ισοζύγιο αγαθών ανήλθε σε 999
εκατ. ευρώ, ενώ οι υπηρεσίες και τα αγαθά πρωτογενούς
τομέα παρουσίασαν πλεονάσματα, χαμηλότερα κατά 225 και
820 εκατ. ευρώ αντίστοιχα. Ωστόσο, το πλεόνασμα των
αγαθών δευτερογενούς τομέα αυξήθηκε κατά 215 εκατ. ευρώ,
σύμφωνα με την Εθνική Τράπεζα της Ρουμανίας.
Το εξωτερικό χρέος της χώρας κατά την ίδια περίοδο
αυξήθηκε κατά 4,105 δισ. ευρώ. Το μακροπρόθεσμο εξωτερικό
χρέος της χώρας, ανήλθε στα 66,959 δισ. ευρώ τον Ιούλιο
2018, κατά 2,4% μειωμένο σε σχέση με τον Δεκέμβριο του
2017, ενώ το βραχυπρόθεσμο εξωτερικό χρέος (30,62 δισ.
ευρώ) αυξήθηκε κατά 23,2%, συγκριτικά με τον Δεκέμβρη του
2017.
(Πηγή: BNR, Υπουργείο Οικονομικών Ρουμανίας)

4. Χρηματοδότηση ύψους 450 εκ. ευρώ από την
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για προγράμματα
περιφερειακής ανάπτυξης της Ρουμανίας.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας
Επενδύσεων (ΕΤΕ), υπεγράφη δάνειο ύψους 450 εκ. ευρώ για
την εφαρμογή του Ρουμανικού Προγράμματος Περιφερειακής
Ανάπτυξης για την περίοδο 2014-2020. Το προαναφερθέν
πρόγραμμα
πρόκειται
να
συγχρηματοδοτηθεί
με
επιχορηγήσεις από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής
Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και θα υποστηρίξει τον εκσυγχρονισμό
3.000 αγροκτημάτων και την εφαρμογή 400 έργων, τα οποία
θα εστιάζουν στη μεταποίηση και την προώθηση των
αγροτικών προϊόντων, καθώς και την υλοποίηση 750 σχεδίων
για τη βελτίωση των περιφερειακών υπηρεσιών. Συνολικά, θα
δοθούν 5.4 δισ. ευρώ από ευρωπαϊκούς φορείς στη
Ρουμανία, για προγράμματα περιφερειακής ανάπτυξης.
Συντονιστής του εγχειρήματος αυτού θα είναι το ρουμανικό
Υπουργείο Γεωργίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης.
Ο Πρόεδρος της ΕΤΕ Werner Hoyer και ο
Αντιπρόεδρος Andrew McDowell χαιρέτησαν την εν λόγω
πρωτοβουλία, επισημαίνοντας την θετική και ανοδική πορεία
των χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων της ΕΤΕ προς την
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Ρουμανία. Περαιτέρω, ο Υπουργός Δημοσίων Οικονομικών της
χώρας Eugen Teodorovici τόνισε την άριστη συνεργασία
μεταξύ των δύο πλευρών και την ουσιαστική συμβολή του
προγράμματος χρηματοδότησης στην εθνική περιφερειακή
ανάπτυξη.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί, ότι το δάνειο αυτό
εντάσσεται στο δεύτερο εξαετές πρόγραμμα της ΕΤΕ για την
περιφερειακή ανάπτυξη της Ρουμανίας. Το προηγούμενο
υλοποιήθηκε για την περίοδο 2007-2013, ήταν αξίας 300 εκ.
ευρώ και ωφέλησε περίπου 900 προγράμματα περιφερειακών
υποδομών, καθώς και 4.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις στους
τομείς της γεωργίας, της αγροδιατροφής και της δασοκομίας.
(Πηγή: Υπουργείο Ευρωπαϊκών Πόρων)

5. Υψηλά ποσοστά πληθωρισμού και τον Αύγουστο
στη Ρουμανία
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που δημοσίευσε
η Eurostat, η Ρουμανία συνεχίζει να καταγράφει υψηλά
ποσοστά πληθωρισμού στην ΕΕ καθώς ο σχετικός δείκτης
ανήλθε σε 5,1% τον Αύγουστο 2018 έναντι 4,56% τον Ιούλιο.
Ο μέσος όρος της ΕΕ και της ευρωζώνης παρέμεινε στο 2%.
Βάσει των στοιχείων του ρουμανικού Εθνικού
Ινστιτούτου Στατιστικής (INS), ο πληθωρισμός οφείλεται κατά
κύριο λόγο στην αύξηση των τιμών των βιομηχανικών
προϊόντων πλην των τροφίμων κατά 3,21%, ενώ οι τιμές των
τροφίμων παρουσίασαν άνοδο 1,23%, και αυτές των
υπηρεσιών 1,56%.
Στις αρχές Μαΐου η Κεντρική Τράπεζα της Ρουμανίας
(BNR) τροποποίησε τις προβλέψεις της για αύξηση του
πληθωρισμού στο 3,6% μέχρι τα τέλη του 2018, από 3,5% που
προβλεπόταν αρχικά, ενώ για τα τέλη του 2019 εκτιμά ότι ο
πληθωρισμός θα μειωθεί στο 3%.
(Πηγή: Ινστιτούτο Στατιστικής Ρουμανίας)

6. Στα 4,8 δισ. ευρώ οι ΑΞΕ στη Ρουμανία το 2017 σημαντική αύξηση σε σχέση με το 2016
Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της Κεντρικής
Τραπέζης της Ρουμανίας (BNR), οι νέες άμεσες ξένες
επενδύσεις στη Ρουμανία ανήλθαν το 2017 σε 4,8 δισ. ευρώ,
αυξημένες κατά 280 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2016,
σημειώνοντας ιστορικό υψηλό κατά τα μετά την κρίση χρόνια.
Οι νέες επενδύσεις έρχονται να προστεθούν στα 71 εκατ. ήδη
υπαρχουσών επενδύσεων

Ως ποσοστό του ΑΕΠ, ωστόσο, φαίνεται να υπάρχει
μικρή κάμψη από έτος σε έτος (41% το 2016, σε 40,4% το
2017), στοιχείο που ενδεικνύει πως η αύξηση των ΑΞΕ ήταν
μικρότερη της αύξησης του ΑΕΠ.
Οι τέσσερις τομείς όπου πραγματοποιήθηκαν οι
περισσότερες επενδύσεις ήταν ο τομέας μεταποίησης (1,2 δισ.
ευρώ), ο τραπεζικός και ασφαλιστικός τομέας (960 εκατ.
ευρώ), οι κατασκευές και ο κτηματομεσιτικός τομέας (929 εκατ.
ευρώ) και, τέλος, ο τομέας του εμπορίου.
Οι ξένου κεφαλαίου εταιρίες αύξησαν τον κύκλο
εργασιών τους κατά 11% το 2017 (ο οποίος σε απόλυτους
αριθμούς άγγιξε τα 164,8 δισ. ευρώ) και το ανθρώπινο
απασχολούμενο δυναμικό τους κατά 3,6% (απασχολώντας
συνολικά 1,2 εκατ. υπαλλήλους).
B. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
1. Χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
της νέας γραμμής μετρό που θα συνδέει το κέντρο του
Βουκουρεστίου με το Αεροδρόμιο
Σύμφωνα με ανακοίνωση του ρουμανικού
Υπουργείου Μεταφορών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφώνησε
να χρηματοδοτήσει μέρος της κατασκευής της νέας γραμμής 6
του μητροπολιτικού σιδηροδρόμου που θα συνδέει το κέντρο
του Βουκουρεστίου με το Αεροδρόμιο. Πρόκειται για ένα έργο
που έχει ανακοινωθεί εδώ και αρκετούς μήνες και που
αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στη βελτίωση των αστικών
υποδομών του Βουκουρεστίου και στην αύξηση της
τουριστικής κίνησης στην πόλη.
Το κόστος κατασκευής της γραμμή, η συνολική
έκταση της οποίας θα είναι 14,2 χμ, με δώδεκα σταθμούς,
εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 1.391.634.272 ευρώ. Μέχρι στιγμής
δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαπραγματεύσεις για το ύψος των
μη επιστρεπτέων κονδυλίων της συμμετοχής της Επιτροπής
μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Υποδομών.
Σημειώνεται ότι μέρος της χρηματοδότησης θα καλυφθεί από
την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (300
εκατ. ευρώ), ενώ υπάρχει ήδη συμφωνία και με την Ιαπωνική
Τράπεζα Διεθνούς Συνεργασίας για κάλυψη από μέρους της
ποσού ύψους 356 εκατ. ευρώ.
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(Πηγή: ρουμανικό Υπουργείο Μεταφορών)

2. Στα 170 εκατ. ευρώ η αξία των κτηματομεσιτικών
συναλλαγών στο Βουκουρέστι την περίοδο ΙανουαρίουΣεπτεμβρίου
Σύμφωνα με μελέτη της εταιρίας Cushman & Wakefield
Echinox, οι αγορές ακινήτων στο Βουκουρέστι το εννεάμηνο
Ιαν-Σεπτεμβρίου 2018, ανήλθαν σε 170 εκατ. ευρώ. Η
συνολική έκταση που κατέστη αντικείμενο συναλλαγών
υπολογίζεται σε 60 εκτάρια, με το μεγαλύτερο μέρος αυτών να
προορίζεται για επαγγελματικούς χώρους.
Πάνω
από
το
ήμισυ
των
συναλλαγών
πραγματοποιήθηκαν από ρουμάνους developers, ενώ οι
υπόλοιπες αγορές είχαν προέλευση από το Ισραήλ (AFI
Europe, Hagag), το Βέλγιο (Mitiska, Speedwell), την Τουρκία
(Opus Land) και τη Γερμανία (Kaufland, REWE, Lidl)

(Πηγή: Cushman & Wakefield Echinox Report, Romania Insider)

3. Η κρατική Hidroelectrica θα λάβει επιχορήγηση
800 εκατ. ευρώ για εκσυγχρονισμό των υπαρχόντων
υδροηλεκτρικών σταθμών που λειτουργούν στη χώρα.
Ο μεγαλύτερος παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας στη
Ρουμανία, η κρατική Hidroelectrica θα λάβει επιχορήγηση 800
εκατ. ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισμό, σύμφωνα με το
σχέδιο Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για την Ενέργεια 20182030, το οποίο τέθηκε σε διαβούλευση στις 20.9 τ.έ.

(φωτογραφία από περιοδικό Romania Insider)

Στόχος της επιχορήγησης είναι η αναβάθμιση της
λειτουργίας των ήδη υπαρχόντων σταθμών παραγωγής
υδροηλεκτρικής ενέργειας.
Ως το 2030 η εταιρία αναμένεται να λάβει επιπλέον
ενίσχυση 2,5 δισ. ευρώ για την κατασκευή νέων μονάδων
παραγωγής ενέργειας, οι οποίες αναμένεται να αυξήσουν τη
σχετική ενεργειακή δυναμική από 6,741 MW σε 7,490 MW.
Σύμφωνα με το Στρατηγικό Σχέδιο για την Ενέργεια,
ως το 2030 η Ρουμανία θα πρέπει να επενδύσει 15-30 δισ.
ευρώ σε νέες εγκαταστάσεις. Μεταξύ αυτών είναι οι δύο νέοι
πυρηνικοί αντιδραστήρες στην Cernavoda, ο υδροηλεκτρικός
σταθμός Tarnita-Lapustesti και ο νέος σταθμός παραγωγής
ενέργειας με άνθρακα στο Rovinari, δυναμικότητας 600 MW.
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Περαιτέρω, μέρος των κονδυλίων ενδέχεται να χρησιμοποιηθεί
για την έρευνα νέων πηγών φυσικού αερίου στη Μαύρη
Θάλασσα, καθώς τα υπάρχοντα αποθέματα φυσικού αερίου
στη Ρουμανία αναμένεται να εξαντληθούν σε 14 χρόνια.
(Πηγή:Agerpress)

4. Η ρουμανική Blue Air εξαγοράζει την Air Moldova
Η κοινοπραξία Civil Aviation Group μεταξύ της
ρουμανικής αεροπορικής εταιρίας Blue Air, της μεγαλύτερης
αεροπορικής στη Ρουμανία και μολδαβών επενδυτών
πλειοψήφησε στο διαγωνισμό για την ιδιωτικοποίηση της
μολδαβικής Air Moldova, εξαγοράζοντάς την έναντι 2,56 εκατ.
ευρώ.
Με την εξαγορά, οι νέοι ιδιοκτήτες ανέλαβαν και τα χρέη
της που ανέρχονται σε 61 εκατ. ευρώ. Σε ανακοίνωσή της, η
Blue Air ανέφερε ότι προς το παρόν θα συνεχίσουν να
εκτελούνται τα δρομολόγια της Air Moldova ως έχουν και πως
στόχος της εταιρίας είναι μια σειρά διαρθρωτικών αλλαγών και
προωθητικών ενεργειών, ώστε να επανακτήσει την
εμπιστοσύνη των επιβατών.
(Πηγή: Romania Insider )

5. Χρηματοδότηση 46 εκατ. ευρώ από κοινοτικά
κονδύλια για την ανάπτυξη δικτύου φυσικού αερίου στη
βορειοανατολική Ρουμανία.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του ρουμανικού
Υπουργείου Οικονομίας, 46 εκατ. ευρώ θα διοχετευτούν από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην κρατική εταιρία μεταφοράς
φυσικού αερίου Transgaz Medias, μέσω του προγράμματος
"Large Infrastructure" για την ανάπτυξη του δικτύου φυσικού
αερίου στη βορειοανατολική Ρουμανία.
Το έργο, συνολικής αξίας 175 εκατ.ευρώ, αναμένεται
να ενισχύσει σημαντικά την ενεργειακή ασφάλεια της
Ρουμανίας και να προωθήσει την ενεργειακή της διασύνδεση
με τη Μολδαβία.
Σημειώνεται ότι η θυγατρική της Transgas, Eurogas,
αναμένεται να προκηρύξει διαγωνισμό για την κατασκευή του
αγωγού φυσικού αερίου Ungheni-Chisinau, έργο αξίας 76 εκατ.
ευρώ.
(Πηγή: Nine o' Clock)

Γ. ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2018. ΑΥΞΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ
ΚΑΤΑ 11,09%
1. Διμερείς εμπορικές σχέσεις
Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής
Στατιστικής Αρχής, σας γνωρίζουμε ότι η πορεία του διμερούς
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εμπορίου παρουσίασε την ακόλουθη εικόνα το α' εξάμηνο
2018 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2017:

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΣ
ΡΟΥΜΑΝΙΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟ
ΡΟΥΜΑΝΙΑ
ΟΓΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ

6μηνο 2018
(σε Ευρώ)
454.941.046

6μηνο 2017
(σε Ευρώ)
409.542.910

μεταβολή

475.055.608

389.439.093

21,98%

929.996.654
- 20.114.562

798.982.003
20.103.817

16,40%

11,09%

(Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία στοιχείων: Γραφείο ΟΕΥ Πρεσβείας
Βουκουρεστίου )

Δ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
1. 3 Seas Initiative Business Forum
Πραγματοποιήθηκε στις 17-18.9 τ.έ σε ειδικά
διαμορφωμένη αίθουσα του εκθεσιακού χώρου Romexpo
Επιχειρηματικό Φόρουμ, στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής
μεταξύ των ηγετών και των υπουργικών στελεχών των
κυβερνήσεων των δώδεκα κρατών από την περιοχή μεταξύ
Βαλτικής, Αδριατικής και Μαύρης Θάλασσας, την οποία
διοργάνωσαν από κοινού η Προεδρία της Ρουμανίας και το
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ρουμανίας, με τη
συμβολή του Ατλαντικού Συμβουλίου των ΗΠΑ.

2. Διμερές εμπόριο – σημαντικότερα προϊόντα
(στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ)
Δασμ.
κλάση

Περιγραφή α'
εξάμηνο 2018

7213

Χοντρόσυρμα από σίδηρο

7408

Σύρματα από χαλκό

9503
0805

Παιχνίδια
Εσπεριδοειδή

7214

0810

Ράβδοι από σίδηρο
Μηχανές
επεξεργασίας
δεδομένων
Πολυμερή του στυρολίου σε
αρχικές μορφές
Λαχανικά παρασκευασμένα
ή διατηρημένα χωρίς ξίδι
Μπανάνες
Λιπάσματα
ορυκτά
ή
χημικά
Βερίκοκα,
κεράσια,
ροδάκινα
Ελάσματα και ταινίες, από
αργίλιο, με πάχος > 0,2 mm
Ράβδοι και είδη με
καθορισμένη μορφή, από
αργίλιο, π.δ.κ.α.
Πλάκες, φύλλα, μεμβράνες,
ταινίες και λουρίδες, από
πλαστικές ύλες
Φράουλες, σμέουρα, βατόμ

7411

Σωλήνες από χαλκό

3004

Φάρμακα
Είδη
μεταφοράς
ή
συσκευασίας,
από
πλαστικές ύλες
Πολυμερή του αιθυλενίου
σε αρχικές μορφές
Συσκευές τεχνητού κλίματος

8471
3903
2005
0803
3105
0809
7606
7604
3920

3923
3901
8415

Μεταβολ
ή 2018 /
2017
44,50%
-5,66%
54,31%
34,29%
-19,74%

% επί συνόλου
6,74%
5,57%
5,36%
4,29%
3,22%

54,83%

2,85%

-26,99%

2,71%

7,07%

2,41%

145,16%

2,29%

13,98%

2,17%

17,69%

2,08%

40,03%

2,00%

18,36%

1,65%

-12,84%

1,63%

28,08%
56,82%
-13,84%

1,54%
1,53%
1,27%

40,75%

1,24%

-23,80%

1,12%

14,56%

0,98%

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

Κατά την εναρκτήρια σύνοδο της Διάσκεψης,
χαιρετισμούς απηύθυναν ο Πρόεδρος της Ρουμανίας κ. Κlaus
Johannis, η Πρόεδρος της Κροατίας κα Kolinda Grabar Kitarovic, ο Πρόεδρος της Πολωνίας κ. Andrzei Duda, ο
Ομοσπονδιακός Πρόεδρος της Αυστρίας κ. Alexander van der
Bellen και η αρμόδια για θέματα περιφερειακής ανάπτυξης
Επίτροπος κα Corina Cretu.
Στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής, υπεγράφη μεταξύ των
κρατικών αξιωματούχων και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων
των συμμετεχουσών χωρών Επιστολή Προθέσεων για τη
δημιουργία Ταμείου της Πρωτοβουλίας αξίας 100 δισ. ευρώ,
για τη χρηματοδότηση των επιλεγέντων προγραμμάτων
υποδομών. Επιπλέον, υπεγράφη Μνημόνιο Συνεργασίας
μεταξύ των Επιμελητηρίων των κρατών που συμμετέχουν στην
Πρωτοβουλία. Πραγματοποιήθηκαν, επίσης, μικρότερες επί
μέρους θεματικές συνεδρίες, εστιασμένες στην άμυνα, την
ενέργεια, τις μεταφορές, την ψηφιοποίηση, τους μηχανισμούς
χρηματοδότησης, την υψηλή τεχνολογία.
Σημειώνεται πως μέχρι στιγμής δύο είναι τα μεγάλα
επενδυτικά σχέδια στην agenda της Πρωτοβουλίας των Τριών
Θαλασσών: ο αυτοκινητόδρομος ταχείας κυκλοφορίας Via
Carpatia που θα ενώνει την πόλη Klaipeda της Λιθουανίας με
τη Θεσσαλονίκη, διερχόμενος μέσω Πολωνίας, Σλοβακίας,
Ουγγαρίας, Ρουμανίας και Βουλγαρίας και η δημιουργία
τερματικού σταθμού αγωγού LNG στη νήσο Krk στην Κροατία.

5

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Ενημερωτικό Δελτίο ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018

2. Επισκέψεις στελεχών Γραφείου ΟΕΥ σε ελληνικών
συμφερόντων εταιρίες.
Στο πλαίσιο ευρύτερης δικτύωσης του Γραφείου ΟΕΥ
Βουκουρεστίου και της γνωριμίας με ελληνικές επιχειρήσεις
που έχουν έρθει να εγκατασταθούν στη Ρουμανία το τελευταίο
διάστημα, στελέχη του Γραφείου ΟΕΥ επισκέφτηκαν μονάδες
ελληνικών συμφερόντων κλωστοϋφαντουργίας στο Πλοϊέστι,
την Κωνστάντζα και το Targoviste.
3. Προσεχείς δράσεις του Γραφείου ΟΕΥ
Το Νοέμβριο τ.έ προγραμματίζεται εκδήλωση του Γρ.
ΟΕΥ σε συνεργασία με το Ελληνο- ρουμανικό Επιμελητήριο
για τις κατασκευές. Το Γραφείο μας θα ενημερώσει σχετικώς
τις ελληνικές κατασκευαστικές εταιρίες όταν οριστικοποιηθούν
λεπτομέρειες της εκδήλωσης.
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