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Α. ΓΕΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ 

1. Αύξηση του ελλείμματος του 

εμπορικού ισοζυγίου της Ρουμανίας 

Σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο 

Στατιστικής (INS), οι ρουμανικές εισαγωγές 

CIF ξεπέρασαν τις εξαγωγές FOB κατά 3,768 

δισ. ευρώ το πρώτο πεντάμηνο του 2016, 

σημειώνοντας αύξηση κατά 1,196 δισ. Ευρώ, 

σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 

προηγούμενου έτους. Oι ρουμανικές εξαγωγές 

ανήλθαν κατά το διάστημα αυτό σε 23,240 

δισ. ευρώ, ενώ οι εισαγωγές έφθασαν τα 

27,008 δισ. ευρώ. 

Το μεγαλύτερο μερίδιο του ρουμανικού 

εξωτερικού εμπορίου καλύπτουν οι 

ακόλουθες κατηγορίες προϊόντων: 

μηχανήματα και εξοπλισμός μεταφορών 

(48,1% των εξαγωγών και 37,6% των 

εισαγωγών), καθώς επίσης λοιπά βιομηχανικά 

προϊόντα (33,2% των εξαγωγών και 31,3% 

των εισαγωγών). 

 

2. Αύξηση ελλείμματος ισοζυγίου 

τρεχουσών συναλλαγών 

Το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών 

συναλλαγών της Ρουμανίας  για το πρώτο 

πεντάμηνο του 2016 ανήλθε σε 2,6 δισ. ευρώ, 

παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως των 757 

εκ. ευρώ, σε σχέση με τους προηγούμενους 

τέσσερις μήνες του 2016. Σημειώνεται ότι 

κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2015, ήτοι 

το α΄ πεντάμηνο 2015, το ισοζύγιο τρεχουσών 

συναλλαγών παρουσίαζε πλεόνασμα ύψους  

42 εκ. ευρώ. 

Το υψηλό έλλειμμα που παρατηρήθηκε το 

πρώτο πεντάμηνο τ.έ. ήταν απόρροια κυρίως 

του υψηλού ελλείμματος του διεθνούς 

εμπορίου αγαθών (3,64 δισ. ευρώ από 2,29 

δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2015) 

και της μείωσης των πρωτογενών εσόδων 

(2,93 δισ. ευρώ από 1,23 δισ. ευρώ). Τα εν 

λόγω ελλείμματα δεν μπόρεσαν να 

αντισταθμιστούν από τα υψηλότερα 

πλεονάσματα του τομέα των υπηρεσιών (2,74 

δισ. ευρώ από 2,59 δισ. ευρώ) και των 

δευτερογενών εσόδων  (2,93 δισ. ευρώ από 

1,23 δισ. ευρώ). 

 

3. Μείωση δημοσίου χρέους Ρουμανίας 

Στα τέλη του α΄ τριμήνου 2016, το δημόσιο 

χρέος της ρουμανικής κυβέρνησης ανήλθε σε 

270,66 δισ. λέι (περίπου 61,51 δισ. ευρώ), 

μειωμένο κατά 0,8%, σε σύγκριση με την 

αντίστοιχη περίοδο του 2015, σύμφωνα με 

στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής 

Υπηρεσίας. 

Σε σύγκριση με το δ΄ τρίμηνο του 2015, 

δεκαέξι κράτη μέλη σημείωσαν αύξηση του 

δημοσίου χρέους τους, έντεκα μείωση, μεταξύ 

των οποίων η Ρουμανία, ενώ η Πορτογαλία 

παρέμεινε σταθερή. Η Ρουμανία 

κατατάσσεται τέταρτη ανάμεσα στα κράτη 

μέλη, το δημόσιο χρέος των οποίων μειώθηκε, 

μετά τη Λιθουανία (μείωση 2,7%), το Ην. 

Βασίλειο (μείωση 1,2%) και τη Σουηδία 

(μείωση 1%). 

 

4. Πρόγραμμα χρηματοδότησης της 

γυναικείας επιχειρηματικότητας (de 

minimis) 

Όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο 

Οικονομικών, στο πλαίσιο του εθνικού 

πολυετούς προγράμματος γυναικείας 

επιχειρηματικότητας σε Μικρομεσαίες 

Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), θα διατεθούν, για το 

2016, 500.000 λέι (ήτοι περίπου 111.100 

Ευρώ) για τη στήριξη των καλύτερων 

επιχειρηματικών προτάσεων. Μέσα στον 

Ιούλιο, πάντως, ξεκίνησε η λειτουργία της 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποβολής 

δηλώσεων συμμετοχής. 

Το ύψος των επιχορηγήσεων μπορεί να 

ανέλθει έως το 90% της δαπάνης των 

επιλέξιμων έργων (εξαιρουμένου του ΦΠΑ), 

ενώ δεν δύναται να υπερβαίνει τα 50.000 λέι 

για κάθε δικαιούχο. Ο βασικός στόχος του 

προγράμματος είναι η ενίσχυση της 

γυναικείας επιχειρηματικότητας και η 

χορήγηση κινήτρων, ώστε περισσότερες 
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γυναίκες να προβούν σε ίδρυση μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων. 

 

5. Επικύρωση τροποποιήσεων του ν. 

321/2009 περί εμπορίας τροφίμων 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας της 

Ρουμανίας, κ. Klaus Iohannis, ενέκρινε τον 

Νόμο σχετικά με τις προταθείσες 

τροποποιήσεις στο Ν.321/2009 περί εμπορίας 

τροφίμων. 

Από τη θέση σε ισχύ των εν λόγω 

τροποποιήσεων, περίπου 6 μήνες μετά τη 

δημοσίευσή τους, ποσοστό  51% των 

συνολικών προϊόντων κρέατος, φρούτων, 

λαχανικών, αυγών και γαλακτοκομικών που 

διατίθενται προς πώληση στα ράφια των 

σούπερ μάρκετ θα πρέπει να προέρχεται από 

την βραχεία αλυσίδα εφοδιασμού (short 

supply chain), η μεθοδολογία λειτουργίας της 

οποίας θα καθορισθεί με κυβερνητική 

απόφαση. Εξαίρεση από την υποχρέωση αυτή 

εισάγεται για τους εμπόρους λιανικής, με 

ετήσιο κύκλο εργασιών μικρότερο ή ίσο των 2 

εκ. ευρώ. 

Επιπλέον, τα καταστήματα λιανικής 

πώλησης τροφίμων (σουπερμάρκετ), που 

καταλαμβάνονται από τις νέες ρυθμίσεις, 

υποχρεούνται, βάσει του νέου νόμου, να 

διοργανώνουν προωθητικές εκδηλώσεις για τα 

ρουμανικά τρόφιμα. Οι αποφάσεις για τη 

συχνότητα και τον σχεδιασμό των 

εκδηλώσεων αυτών θα λαμβάνονται από τα 

τοπικά συμβούλια.  

Παράλληλα, ο νέος νόμος (γνωστός και ως 

«νόμος των σουπερμάρκετ») προβλέπει 

προθεσμίες πληρωμής 7 ημερών για τα 

φρέσκα προϊόντα και 14 ημερών για τα 

υπόλοιπα τρόφιμα καθώς και καθορισμό τιμής 

βάσει του εμπορικού περιθωρίου με 

ταυτόχρονη απαγόρευση επιβολής φόρων ή 

άλλων επιβαρύνσεων (κόστος τοποθέτησης 

στο ράφι κτλ) στην τιμή του προϊόντος. 

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης στις νέες 

ρυθμίσεις, οι παραβάτες θα λαμβάνουν 

πρόστιμα που θα κυμαίνονται από 100.000 

έως 150.000 λέι (ήτοι από 23.000 έως 34.000 

ευρώ περίπου), ενώ σε περίπτωση 

επαναλαμβανόμενων παραβάσεων, παρέχεται 

η δυνατότητα επιβολής του μέτρου παύσης 

της λειτουργίας του καταστήματος για 

διάστημα έως έξι μηνών.  

 

6. Αύξηση του Κύκλου Εργασιών στη 

Βιομηχανία 

Ο δείκτης μέτρησης του κύκλου εργασιών 

του βιομηχανικού τομέα της Ρουμανίας, κατά 

τους πρώτους πέντε μήνες του 2016, 

παρουσίασε αύξηση της τάξεως του 4,3% 

συνολικά σε ονομαστική αξία (εγχώρια και 

εξωτερική αγορά), σε σχέση με την 

αντίστοιχη περίοδο του 2015. Παράγοντες 

που επέδρασαν στην εν λόγω αύξηση ήταν, 

μεταξύ άλλων, η ανάπτυξη κατά 5,8% της 

μεταποιητικής βιομηχανίας και η πτώση της 

παραγωγής κατά 27,2% στον τομέα εξόρυξης 

και λατομείων, σύμφωνα  με στοιχεία  του 

Εθνικού Ινστιτούτου Στατιστικής (INS). 

 

7. Aναβάθμιση σιδηροδρομικού δικτύου 

με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση 

Όπως ανακοίνωσε η εθνική εταιρεία 

σιδηροδρόμων «CFR SA», η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή ενέκρινε το αίτημά της για 

χρηματοδότηση ύψους 440 εκατ. ευρώ του 

έργου αναβάθμισης της γραμμής Apata-Cata, 

η οποία είναι μέρος του ευρωπαϊκού 

προγράμματος "Connecting Europe Facility 

Programme". Το συνολικό κόστος του εν 

λόγω έργου ανέρχεται σε 538,3 εκ. ευρώ εκ 

των οποίων το 81,74% θα καλυφθεί από την 

ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και το υπόλοιπο 

από τον κρατικό προϋπολογισμό. 

Εκτεινόμενη σε μήκος 46 χλμ., η 

σιδηροδρομική γραμμή Apata-Cata 

αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό τμήμα της 

αναβάθμισης του τμήματος Brasov-Sighisoara 

(μήκους 128 χλμ.), το οποίο αποτελεί μέρος 

του διαδρόμου Ρήνου-Δούναβη, προκειμένου 

να γίνει εφικτή η διέλευση των τρένων με 

μέγιστη ταχύτητα έως 160 χλμ/ώρα. 
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8. Γραμμή 5 του Μετρό 

Βουκουρεστίου  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ποσό 170 

εκατ. ευρώ, για την συγχρηματοδότηση της 

πρώτης φάσης της κατασκευής της γραμμής 5 

του Μετρό της ρουμανικής πρωτεύουσας που 

αφορά στο τμήμα Raul Doamnei  - Eroilor 

Section, συμπεριλαμβάνοντας και το Valea 

Ialomitei.  

Το έργο θα έχει συνολικό κόστος 480 

εκατομμύρια ευρώ. Ειδικότερα, για την πρώτη 

φάση της κατασκευής της γραμμής 5 θα 

διατεθούν περίπου 200 εκατομμύρια ευρώ, εκ 

των οποίων τα 170 εκατομμύρια θα 

προέλθουν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης.  

Η νέα γραμμή, η οποία θα αποτελείται από 

10 σταθμούς, θα έχει συνολικό μήκος 6,7 

χιλιομέτρων, θα διαθέτει τερματικό σταθμό 

και αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τις 31 

Δεκεμβρίου 2017. Το μεγάλο αυτό έργο 

αποτελεί μέρος του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος Μεταφορών, Άξονας 

Προτεραιότητας 2: ''Εκσυγχρονισμός και 

ανάπτυξη των εθνικών υποδομών με στόχο 

την δημιουργία ενός βιώσιμου συστήματος 

μεταφορών". 

Επισημαίνεται ότι το υπάρχον δίκτυο του 

Μετρό του Βουκουρεστίου έχει συνολικό 

μήκος 69,25 χιλιομέτρων διπλής γραμμής, 

τέσσερις κύριες γραμμές και 51 σταθμούς. 

 

 

9. Η Ρουμανία μεταξύ των μεγαλύτερων 

εξαγωγέων υποδημάτων στον κόσμο 

Η Ρουμανία κατατάσσεται στη 14η θέση 

μεταξύ των μεγαλύτερων εξαγωγέων 

υποδημάτων παγκοσμίως, με εξαγωγές που 

φθάνουν τα 1,3 δισ. δολλάρια ετησίως. Η ίδια 

η χώρα απορροφά μόλις το 1% της εγχώριας 

παραγωγής. 

Η ρουμανική αγορά παράγει κάποια από τα 

ακριβότερα υποδήματα στον κόσμο, με μέση 

τιμή εξαγωγής τα 24 δολλάρια ανά ζεύγος. Ως 

προς την τιμή εξαγωγής, κατατάσσεται 

πέμπτη παγκοσμίως. Ενδεικτικά, αναφέρεται 

ότι πρώτη είναι η Ιταλία, με μέση τιμή τα 51 

δολλάρια και τελευταία η Κίνα με μέσο 

κόστος παραγωγής τα 4,4 δολλάρια ανά 

ζεύγος. 

Η βιομηχανία υφασμάτων, ένδυσης και 

υπόδησης στη Ρουμανία ανέρχεται σε άνω του 

10% των συνολικών εξαγωγών της χώρας, 

ενώ αποτελεί τον δεύτερο σημαντικότερο 

κλάδο εξαγωγών, μετά τον κλάδο της 

αυτοκινητοβιομηχανίας. 

Σημειώνουμε, ωστόσο, ότι οι ελληνικές 

εξαγωγές υποδημάτων της κατηγορίας 6404 

παρουσίασαν αύξηση κατά 192% το πρώτο 

τρίμηνο του 2016, σε σχέση με το αντίστοιχο 

διάστημα του 2015. Η αύξηση αυτή 

δικαιολογείται, μεταξύ άλλων, από την 

ύπαρξη ελληνικών συμφερόντων δικτύων στη 

Ρουμανία αλλά και από την καλή ποιότητα 

που χαρακτηρίζει τα ελληνικά υποδήματα. 

Πιο συγκεκριμένα, οι ελληνικές εξαγωγές 

υποδημάτων στη Ρουμανία ανήλθαν το πρώτο 

τρίμηνο του 2016 σε 3,988 δισ. ευρώ, έναντι 

περίπου 1,366 δισ. ευρώ το αντίστοιχο 

διάστημα του 2015. Είναι, δε, αξιοσημείωτο 

πως οι εν λόγω ελληνικές εξαγωγές για το 

πρώτο τρίμηνο του 2016, υπερκέρασαν τις 

συνολικές εξαγωγές υποδημάτων για το έτος 

2014 (ήτοι 3,043 δισ. Ευρώ), ενώ το 2015 

ανήλθαν σε 4,029 δισ. Ευρώ.  

 

 

10. Αύξηση ληξιπρόθεσμων οφειλών από 

τραπεζικά δάνεια αξίας άνω των 20.000 

λέι κατά το μήνα  Μάιο του 2016 

Σύμφωνα με στοιχεία του Κεντρικού 

Μητρώου Πιστώσεων της Κεντρικής 

Τράπεζας Ρουμανίας (BNR) οι ληξιπρόθεσμες 

οφειλές από τραπεζικά δάνεια αξίας άνω των 

20.000 λέι ξεπέρασαν συνολικά τα 30,11 δις 

lei (περίπου 6,84 δις ευρώ) κατά τον μήνα 

Μάιο του 2016, σημειώνοντας αύξηση 0,9% 

έναντι του Απριλίου 2016 και ανερχόμενες σε 
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ποσοστό 10,88% επί του συνόλου των 

οφειλόμενων ποσών στα τραπεζικά ιδρύματα 

τον Μάιο.  

O αριθμός των μεμονωμένων 

δανειοληπτών  σε υπερημερία αυξήθηκε από 

159.334 τον Απρίλιο σε 161.226 τον Μάιο 

τ.έ., παραμένοντας ωστόσο σε χαμηλότερα 

επίπεδα σε σύγκριση με τον Μάιο 2015, οπότε 

είχε φθάσει τους 178.135. 

 

11. Μερικός ανασχηματισμός ρουμανικής 

κυβέρνησης  

Στις αρχές Ιουλίου, ο Πρωθυπουργός της 

Ρουμανίας, κ. Dacian Ciolos, προχώρησε σε 

μερικό ανασχηματισμό του κυβερνητικού 

σχήματος με αλλαγή τεσσάρων Υπουργών, 

μεταξύ των οποίων των Υπουργών 

Μεταφορών, κ. Dan Costescu, και 

Τηλεπικοινωνιών. 

Τα ηνία των εν λόγω Υπουργείων 

ανέλαβαν οι κ.κ. Sorin Buse και Dragos 

Tudorache αντίστοιχα. 

 

12. Έναρξη δημόσιας διαβούλευσης για τη 

διαμόρφωση εθνικής στρατηγικής για 

την ανταγωνιστικότητα της Ρουμανίας 

Στις 5 Ιουλίου 2016, πραγματοποιήθηκε 

εκδήλωση, με την οποία εγκαινιάστηκε η 

έναρξη του κοινωνικού διαλόγου για τη 

διαμόρφωση της Εθνικής Στρατηγικής με 

τίτλο «Ανταγωνιστική Ρουμανία: ένα σχέδιο 

για βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη» 

(Competitive Romania: A project for 

sustainable economic growth). 

Την εν λόγω εκδήλωση, η οποία έλαβε 

ευρεία δημοσιότητα, διοργάνωσε η ρουμανική 

Κυβέρνηση, μέσω του Υπουργείου 

Οικονομίας, Εμπορίου και Επιχειρηματικού 

Περιβάλλοντος, υπό την αιγίδα του Ρουμάνου 

Προέδρου, κ. Klaus Johannis.  

Στην εναρκτήρια ομιλία του, ο Πρόεδρος 

της χώρας τόνισε, μεταξύ άλλων, τις 

υποχρεώσεις του κράτους προς την 

επιχειρηματική κοινότητα. Απαιτείται, όπως 

δήλωσε, μείωση της γραφειοκρατίας, 

προβλεψιμότητα της νομοθεσίας και 

διαφάνεια της δημόσιας διοίκησης. Η 

Ρουμανία οφείλει να αξιοποιήσει τα 

συγκριτικά της πλεονεκτήματα, όπως τον 

ενεργειακό της πλούτο, προκειμένου να γίνει 

ανταγωνιστική. Χρειάζονται βελτιώσεις στον 

τομέα των υποδομών, αλλά και στην 

εκπαίδευση. Επίσης, μεγάλη προσοχή πρέπει 

να δοθεί στην αγροτική παραγωγή, η οποία 

εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον καιρό.  

Επιπρόσθετα, εστίασε στο γεγονός ότι 

όλες οι δράσεις της υπό διαμόρφωση 

στρατηγικής οφείλουν να ενταχθούν στο 

πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τονίζοντας 

ότι η συμπόρευση με την ΕΕ είναι 

προτιμότερη και περισσότερο αποτελεσματική 

από την ανεξάρτητη πορεία.  

Μακροπρόθεσμος στόχος είναι η 

κατάταξη της Ρουμανίας ανάμεσα στις δέκα 

καλύτερες χώρες της ΕΕ με κριτήριο την 

ποιότητα ζωής που προσφέρει στους 

κατοίκους της. 

 

B. ΕΝΕΡΓΕΙΑ  

1. Η Ρουμανία πλήρες μέλος του CERN 

Η Ρουμανία έγινε το 22
ο
 πλήρες μέλος του 

Ευρωπαϊκού Οργανισμού Πυρηνικών 

Ερευνών CERN, που εδρεύει στη Γενεύη. Η 

UNESCO, θεματοφύλακας της Ιδρυτικής 

Σύμβασης του Οργανισμού, κοινοποίησε 

επίσημα στον CERN την προσχώρηση της 

Ρουμανίας στην εν λόγω σύμβαση, με την 

οποία επιστεγάζεται μια συνεργασία 25 ετών. 

Σημειώνεται ότι η Ελλάδα είναι πλήρες 

μέλος του Οργανισμού. Με καθεστώς 

παρατηρητή  συμμετέχουν η Ρωσία, η Ινδία, η 

Ιαπωνία, η ΕΕ και η Ουνέσκο, ενώ συνδεμένα 

μέλη είναι η Τουρκία και το Πακιστάν. 

 

2. Εξελίξεις για την κατασκευή του 

διαβαλκανικού αγωγού φυσικού αερίου 

(Trans-Balkan pipeline) 

H ρουμανική κρατική εταιρεία μεταφοράς 

φυσικού αερίου Transgaz και ο Διαχειριστής 

του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου 
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της Ουκρανίας Ukrtransgaz υπέγραψαν την 

Τετάρτη, 20 Ιουλίου 2016, Συμφωνία 

Διασύνδεσης για το σημείο Transit 1 του 

αγωγού «Isaccea-Negru Voda», ευρισκόμενο 

στα ουκρανο-ρουμανικά σύνορα (κοντά στην 

Orlovka της Ουκρανίας και στην Isaccea της 

Ρουμανίας). 

Η Ουκρανία και η Ρουμανία έχουν δύο 

διασυνδετήρια σημεία, στην Isaccea και στη 

Mediesu Aurit. Στην Isaccea υπάρχουν τρεις 

αγωγοί, οι δύο εκ των οποίων 

χρησιμοποιούνται από τη Ρωσία, προκειμένου 

να προμηθεύει με φυσικό αέριο τη 

Βουλγαρία, την Ελλάδα και την Τουρκία. 

Ο αγωγός «Transit 1 Isaccea-Negru Voda» 

χρησιμοποιείτο αποκλειστικά από την 

Gazprom για την παροχή αερίου στη 

Βουλγαρία μέσω της Ρουμανίας. Ωστόσο, 

μετά τη λήξη της σχετικής συμφωνίας χρήσης 

του αγωγού, οι διαχειριστές του συστήματος 

αποφάσισαν να εφαρμόσουν κανόνες αγοράς, 

που συνάδουν με τους ευρωπαϊκούς. 

Η εν λόγω συμφωνία διασύνδεσης είναι 

μέρος της περιφερειακής πρωτοβουλίας  

CESEC (Central and South Eastern Gas 

Connectivityhttps://ec.europa.eu/energy/en/to

pics/infrastructure/central-and-south-eastern-

europe-gas-connectivity) της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, η οποία αποσκοπεί στην αύξηση 

της διασυνδεσιμότητας στην Κεντρική και 

Νοτιοανατολική Ευρώπη. Μαζί με τις 

πρόσφατα συναφθείσες συμφωνίες μεταξύ 

Ελλάδας-Βουλγαρίας και Βουλγαρίας-

Ρουμανίας, η συμφωνία θα επιτρέψει την 

αμφίδρομη (αλλά μέχρι στιγμής μόνο προς τα 

βόρεια) ροή από την Ουκρανία στην Ελλάδα. 

Ως εκ τούτου, θα προσφέρει στα εγχώρια 

δίκτυα τη δυνατότητα να διαφοροποιήσουν 

σημαντικά τις πηγές προμήθειας. 

 

3. Αύξηση αποθηκευτικού χώρου της 

Romgaz 

Η ρουμανική κρατική εταιρεία παραγωγής 

φυσικού αερίου Romgaz ολοκλήρωσε την 

κατασκευή σταθμού συμπίεσης φυσικού 

αερίου στο Sarmasel, στην περιφέρεια Mures, 

μετά από επένδυση 54 εκατ. ευρώ. 

Το έργο ξεκίνησε πριν τρία χρόνια και 

υλοποιήθηκε από τις τοπικές εταιρείες 

Conmag Brasov και Inspet Poiesti. Με τον νέο 

σταθμό συμπίεσης, η Romgaz αυξάνει την 

αποθηκευτική της ικανότητα σε φυσικό αέριο 

κατά σχεδόν 20%. 

Οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης φυσικού 

αερίου αποτελούν ένα είδος πολιτικής 

ασφαλείας, ειδικά για τον χειμώνα, καθώς 

λειτουργούν ως δίχτυ προστασίας της 

εγχώριας αγοράς από τυχόν διακυμάνσεις 

στην προμήθεια φυσικού αερίου, ειδικά σε 

περιόδους αύξησης της κατανάλωσης. 

Επιπλέον, το φυσικό αέριο που 

αποθηκεύεται το καλοκαίρι, πωλείται 

συνήθως σε χαμηλότερες τιμές. Πουλώντας το 

κατά τη διάρκεια του χειμώνα μπορεί να 

επιφέρει πρόσθετα οφέλη. 

 

4. Συνεργασία Transgaz - Socar 

Η κρατική ρουμανική εταιρεία μεταφοράς 

φυσικού αερίου Transgaz ανακοίνωσε την 

υπογραφή Μνημονίου  Συνεργασίας 

(Memorandum of Understanding) με την 

κρατική εταιρεία πετρελαίου και φυσικού 

αερίου της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν 

Socar, στο Μπακού. Οι εκπρόσωποι των δύο 

εταιρειών, οι οποίες κατέχουν αξιόλογη θέση 

στην περιφερειακή αγορά, υπογράμμισαν τη 

σπουδαιότητα της αμοιβαίας υποστήριξης για 

την ανάπτυξη στρατηγικών έργων που θα 

αυξήσουν την ενεργειακή ασφάλεια στην 

περιοχή ως προς την προμήθεια φυσικού 

αερίου. 

 

5. Αγωγός φυσικού αερίου Giurgiu-Ruse 

Σύμφωνα με δηλώσεις των Υπουργών 

Εξωτερικών της Ρουμανίας και της 

Βουλγαρίας, οι εργασίες κατασκευής του 

αγωγού φυσικού αερίου Giurgiu-Ruse 

προχωρούν ικανοποιητικά. 

Ο αγωγός θα έχει μήκος 25 χιλιόμετρα εκ 

των οποίων 15,4 στο έδαφος της Βουλγαρίας 

https://ec.europa.eu/energy/en/topics/infrastructure/central-and-south-eastern-europe-gas-connectivity
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/infrastructure/central-and-south-eastern-europe-gas-connectivity
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/infrastructure/central-and-south-eastern-europe-gas-connectivity
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και 7,5 στο έδαφος της Ρουμανίας. Θα είναι 

αμφίδρομης ροής, με ικανότητα μεταφοράς 

1,5 εκ. κ.μ. ετησίως. 

Το έργο έχει αναλάβει η κοινοπραξία των 

εταιρειών Transgaz  και Bulgartransgaz, οι 

οποίες ανέθεσαν την κατασκευή του κυρίως 

αγωγού και του εφεδρικού σε αυστριακό 

όμιλο (INSPECT SA – SC HABAU PPS 

Pipeline Systems Srl), βάσει συμβολαίου που 

υπεγράφη στις 30 Μαΐου 2016. Σημειώνεται 

ότι η χρηματοδότησή του, ύψους 8,9 εκ. ευρώ, 

προέρχεται από το Ευρωπαϊκό Ενεργειακό 

Πρόγραμμα Ανάκαμψης (European Εnergy 

Programme for Recovery - EEPR). 

 

 

Γ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ  

1. Εξαγορά της αλυσίδας σούπερ μάρκετ 

Billa από την Carrefour Ρουμανίας  

Η εταιρεία Carrefour Romania Group 

εδραίωσε τη θέση της στην ρουμανική αγορά, 

καθώς εγκρίθηκε η εξαγορά της αλυσίδας 

Billa. Το Συμβούλιο Ανταγωνισμού της Ε.Ε. 

ενέκρινε την εξαγορά των καταστημάτων 

Billa από την Carrefour Nederland BV. Η 

συγχώνευση θα λάβει τη μορφή μεταβίβασης 

δραστηριότητας, χωρίς διακοπή λειτουργίας 

των καταστημάτων τα οποία θα 

συγχωνευθούν είτε μεμονωμένα είτε ως 

ομάδα.  

Με βάση την εν λόγω συμφωνία, η 

Carrefour Ρουμανίας θα αναλάβει πάνω από 

86 καταστήματα Billa τα οποία λειτουργούν 

σε επιφάνεια περίπου 83.000 τετραγωνικών 

μέτρων. Προϋπόθεση για την ολοκλήρωση 

της εξαγοράς, για λόγους διατήρησης του 

ανταγωνισμού, είναι ότι 3 ενεργά σούπερ 

μάρκετ της Carrefour στην περιοχή της 

Μπράιλα (2 καταστήματα Carrefour Market 

και 1 κατάστημα Billa), δεν θα εμπλακούν 

στη δράση της Carrefour για διάστημα δέκα 

ετών. 

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας 

εξαγοράς, η εταιρεία Carrefour θα 

δημιουργήσει το μεγαλύτερο δίκτυο σούπερ 

μάρκετ στη Ρουμανία. 

 

2. Νέο μεγάλο κέντρο logistics στο 

Βουκουρέστι 

Η εταιρεία P3 Logistics Parks, ένας από 

τους πιο σημαντικούς και εξειδικευμένους 

επενδυτές σε θέματα δημιουργίας κέντρων 

logistics, ανακοίνωσε τη λειτουργία του 

μεγαλύτερου κέντρου στη Ρουμανία και δη 

στο Δυτικό Βουκουρέστι, εκτάσεως 300.000 

τμ, με δυνατότητα επέκτασης σε ακόμη 

90.000 τμ. 

 

 

Δ. ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ 

1. Διμερές εμπόριο Ρουμανίας - Ελλάδος 

κατά το διάστημα Ιανουαρίου - Μαρτίου 

(Στοιχεία Ρουμανικής Στατιστικής 

Υπηρεσίας) - Σημαντική Αύξηση κατά 

12,51% των ελληνικών εξαγωγών (10,71% 

βάσει στοιχείων ΕΛΣΤΑΤ) 

 

Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία του 

Εθνικού Ινστιτούτου Στατιστικής της 

Ρουμανίας (ΙΝS), το α΄ 3μηνο του 2016, ο 

όγκος του διμερούς εμπορίου παρουσίασε 

αύξηση κατά 6,56% έναντι του α΄ 3μήνου 

2015 και ανήλθε στα 362,40 εκατ. ευρώ. Οι 

ρουμανικές εξαγωγές έφθασαν τα 168,91 

εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μικρή αύξηση κατά 

0,48%, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα 

του 2015, ενώ οι εισαγωγές από την Ελλάδα 

κατέγραψαν αξιόλογη αύξηση κατά 12,51% 

και ανήλθαν στα 193,48 εκ. ευρώ. Το 

εμπορικό ισοζύγιο παρέμεινε θετικό για την 

χώρα μας κατά 24,57 εκατ. ευρώ. 

 

Αναλυτικότερα, το διμερές εμπόριο 

παρουσίασε την ακόλουθη εικόνα:  
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α΄3μηνο 2016 

(σε εκ. ευρώ) 

α΄3μηνο 2016 

(σε εκ. ευρώ) 

 ΣΥΝΟΛΟ  
168,9

1 

100% 193,4

8 

100% 

 Εκ των οποίων: 
    

1 

Προϊόντα 

ζωικού 

βασιλείου 

14,25 8,4% 4,04 2,1% 

2 

Προϊόντα 

φυτικού 

βασιλείου 

6,68   4,0% 37,21 19,2% 

3 
Φυτικά έλαια 

- έλαια 
2,71 1,6%  2,04 

   

1,1% 

4 
Τρόφιμα- 

Ποτά 

      

17,97 
10,6% 12,61 6,5% 

5 
Ορυκτά-

Πετρέλαια 
25,59 15,2%    2,99 1,5% 

6 Χημικά 7,66   4,5%  16,85 8,7% 

7 Πλαστικά 9,05 5,4% 28,72 14,8% 

 8 

Δερμάτινα 

είδη-

Γουναρικά 

0,04 0,0%   0,21   0,1% 

9 Ξυλεία 9,19 5,4%   0,64 0,3% 

10 
Προϊόντα από 

Χαρτί 
  7,75 4,6%   3,75 1,9% 

11 
Κλωστοϋφαντ

ουργικά 
2,88 1,7% 9,15 4,7% 

12 Υποδήματα 0,06 0,0%    4,60 2,4% 

13 

Πέτρες, 

Μάρμαρα, 

Γύψος, 

τσιμέντα 

3,65 2,2%    2,45 1,3% 

15 Μέταλλα 32,95 19,5% 36,83 19,0% 

16 

Μηχανήματα-

ηλεκτρικός 

εξοπλισμός 

20,36 12,1% 21,04 10,9% 

17 

Αυτοκίνητα, 

μέρη 

μεταφορικών 

μέσων 

1,81 1,1% 0,62 0,3% 

18 

Οπτικοακουστ

ικά - 

φωτογραφικά 

2,83 1,7% 1,72 0,9% 

20 

Διάφορα 

προϊόντα 

(έπιπλα, 

παιχνίδια) 

3,31 

2,90 

(έπιπλα) 

2,0% 

1,7% 

(έπιπλα) 

7,89 

1,34 

(έπιπλα) 

4,1% 

0,7% 

(έπιπλα) 

21 
Άλλα 

προϊόντα 
0,09 0,0% 0,48 0,0% 

Πηγές: Υπουργείο Οικονομίας, Εμπορίου και Επιχειρηματικού 
Περιβάλλοντος της Ρουμανίας, Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής 

Ρουμανίας 

Επεξεργασία στοιχείων: Γραφείο ΟΕΥ Πρεσβείας Βουκουρεστίου 

 
Γενικότερα, το εξωτερικό εμπόριο της 

Ρουμανίας κατά το α΄ 3μηνο 2016, σε σχέση 

με το αντίστοιχο διάστημα του 2015,  

παρουσίασε την εξής εικόνα: 

 

ΧΩΡΕΣ 

 

ΡΟΥΜΑΝΙΚΕΣ 

ΕΞΑΓΩΓΕΣ 

(σε εκ. ευρώ) 

Μεταβολή 

2016/15 

 
α΄ 3μηνο 

2015 

α΄ 3μηνο 

2016 
% 

Σύνολο 13.381,72 13.861,06 3,58% 

Ευρώπη 11.558,17 11.925,47 3,18% 

Ε.Ε 9.940,33 10.543,16 6,06% 

Αυστρία 321,00 346,86 8,06% 

Βέλγιο 240,64 242,39 0,73% 

Βουλγαρία 452,30 434.90 -3,85% 

Τσεχία 334,74 378,16 12.97% 

Κύπρος 13,29 22,01 65,54% 

Κροατία 41,75 35,65 -14,61% 

Δανία 46,64 63,17 35,43% 

Εσθονία 18,80 16,80 -10,65% 

Φιλανδία 40,04 43,88 9,59% 

Γαλλία 937,65 1.029,33 9,78% 

Γερμανία 2.746,10 2.950,17 7,43% 

Ελλάδα 168,10 168,91 +0,48% 

Ιρλανδία 38,31 27,88 -27,22% 

Ιταλία 1.720,73 1.714,06   -0.39% 

Λεττονία 5,24 4,83 -7,87% 

Λιθουανία 14,35 14,29 -0,40 

Λουξεμβούργο 5,61 4,29 -23,51% 

Μάλτα 9,60 3,27  -65,91% 

Ην. Βασίλειο 565,02 649,96 15,03% 

Ολλανδία 304,68 361,36 18,60% 

Πολωνία 357,41 403,51 12,90% 

Πορτογαλία 53,01 41,50 -21,71% 

Σλοβακία 246,71 249,64 1,19% 

Σλοβενία 92,13 72,80 -20,98% 

Ισπανία 369,25 410,10 11,06% 

Σουηδία 117,27 138,30 17,93% 

Ουγγαρία 677,70 712,73 5,17% 

Τουρκία 588,82 466,24 -20,82% 

Ρωσία 298,45 248,83 -16,63% 

Μολδαβία 168,07 147,03 -12,52% 

Πηγές: Υπουργείο Οικονομίας, Εμπορίου και Επιχειρηματικού 
Περιβάλλοντος της Ρουμανίας, Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής 

Ρουμανίας 

Επεξεργασία στοιχείων: Γραφείο ΟΕΥ Πρεσβείας Βουκουρεστίου 
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ΧΩΡΕΣ 

 

ΡΟΥΜΑΝΙΚΕΣ 

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 

(σε εκ. ευρώ) 

Μεταβολή 

2016/15 

 
α΄ 3μηνο 

2015 

α΄ 3μηνο 

2016 
% 

Σύνολο 14.758,66 15.812,40 7,14% 

Ευρώπη 13.167,83 14.067,71 6,83% 

Ε.Ε 11.349,25 12.349,68 8,81% 

Αυστρία 546,75 579,97 6,08% 

Βέλγιο 348,91 400.19 14,70% 

Βουλγαρία 393,13 451,70 14,90% 

Τσεχία 425,32 465,58 9,47% 

Κύπρος 12,73 9,68 -23,96% 

Κροατία 26,27 21,76 -17,18% 

Δανία 60,06 58,04 -3,36% 

Εσθονία 4,22 10,55 149,85% 

Φιλανδία 46,88 33,02 -29,58% 

Γαλλία 920,31 964,62 4,81% 

Γερμανία 2.897,19 3.301,38 13.95% 

Ελλάδα 171,98 193,49 12,51% 

Ιρλανδία 88,48 76,46 -13,59% 

Ιταλία   1.619,84 1.623,72 0,30% 

Λεττονία     3,33     3,63 9,15% 

Λιθουανία 14,95 18,54 23,97 

Λουξεμβ.      14,43       22,76 57,79% 

Μάλτα    6,23     19,69 216,20% 

Μεγ.Βρετ. 365,24    386,12 5,72% 

Ολλανδία 563,05 685,52 21,75% 

Πολωνία 690,01 793,67 15,02% 

Πορτογαλ   70,25   63,05 -10,25% 

Σλοβακία    313,85      358,61 14,26% 

Σλοβενία 105,34      123,55 17,29% 

Ισπανία 380,73    438.93 15,29% 

Σουηδία 86,31   100,44 16,37% 

Ουγγαρία 1.174,01 
       

1.144,56 
-2,51% 

Τουρκία  507,97  610,91 20,27% 

Ρωσία 553,55 350,09 -36,76% 

Μολδαβία 101,60    111,95 10,19% 

Πηγές: Υπουργείο Οικονομίας Εμπορίου και Επιχειρηματικού 
Περιβάλλοντος της Ρουμανίας, Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής 

Ρουμανίας 

Επεξεργασία στοιχείων: Γραφείο ΟΕΥ Πρεσβείας Βουκουρεστίου 

 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω προσωρινά 

στοιχεία του Εθνικού Ινστιτούτου Στατιστικής 

της Ρουμανίας (ΙΝS), κατά το α΄ 3μηνο 2016, 

ο όγκος εμπορίου της Ρουμανίας έφθασε τα 

29,673 δισ. ευρώ, έναντι 28,140 δισ. ευρώ της 

αντίστοιχης περιόδου του 2015, 

παρουσιάζοντας αύξηση κατά +5,45%. 

Αναλυτικότερα, οι ρουμανικές εξαγωγές 

στο σύνολό τους έφθασαν τα 13,861 δισ. ευρώ 

(έναντι 13,381 δισ. ευρώ της αντίστοιχης 

περιόδου 2015), παρουσιάζοντας αύξηση 

κατά  3,58%, ενώ οι συνολικές ρουμανικές 

εισαγωγές ανήλθαν σε 15,812 δισ. ευρώ, 

έναντι 14,758 δισ. ευρώ της αντίστοιχης 

περιόδου του 2015, παρουσιάζοντας αύξηση 

κατά 6,83%. 

Στο εν λόγω διάστημα, το εμπορικό 

έλλειμμα της Ρουμανίας έφθασε τα 1,951 

δισ. ευρώ, έναντι 1,376 δισ. ευρώ το 

αντίστοιχο διάστημα του 2015, πράγμα που 

σημαίνει ότι η σχέση ρουμανικών εξαγωγών-

εισαγωγών είναι αρκετά ισορροπημένη. 

Από τα ανωτέρω στοιχεία προκύπτει ότι η 

Ελλάδα παρουσίασε την μεγαλύτερη σε 

ποσοστό αύξηση των εξαγωγών της στην 

Ρουμανία μεταξύ των κρατών μελών της Ε.Ε. 

μετά την Εσθονία και τη Μάλτα με ποσοστό 

+12,51%, καταλαμβάνοντας πλέον την 17
η
 

θέση τόσο ως χώρα πελάτης όσο και ως χώρα 

προμηθευτής. 

Υπάρχουν μεγάλες προοπτικές περαιτέρω 

ενδυνάμωσης του διμερούς εμπορίου, το 

οποίο, βάσει στοιχείων έτους 2015, 

αντιπροσωπεύει μόλις το 1,23% του 

συνολικού όγκου εμπορίου της Ρουμανίας. Το 

μερίδιο, δε, των ελληνικών εξαγωγών 

αντιπροσωπεύει το 1,15% του γενικού 

συνόλου των ρουμανικών εισαγωγών, ενώ το 

μερίδιο των ελληνικών εισαγωγών 

προελεύσεως Ρουμανίας το 1,32% του 

συνόλου των ρουμανικών εξαγωγών. 

 

 


