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Α. ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 

1. Μακροοικονομικοί Δείκτες 
Μακροοικονομικοί 
Δείκτες 

 Περίοδος 
αναφοράς 

Μεταβολή ΑΕΠ % 4,1% 2018/2017 
4,4% β’ τρίμηνο 

2019/β’ 
τρίμηνο 2018 

Δημοσιονομικό 
Έλλειμμα  

2,9% του ΑΕΠ 2018 

Χρέος Κεντρικής 
Διοίκησης 

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

2018 

Πληθωρισμός 3,9% Αύγουστος  
2019 

Ανεργία % 3,9 % Αύγουστος 
2019 

Ισοτιμία Ευρώ/ Ron 4,7511 30.9.2019 
4,7294 Μέση τιμή 

Σεπτεμβρίου 
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% 2018 / 2017 
ΑΞΕ (εισροές) 1,48 δισ.ευρώ Ιαν. - Μάιος 

2019 
4,9 δισ. ευρώ 2018 

Βιομηχανική παραγωγή +3,5% 2018/2017 
(Πηγή: ΙnvestRomania, ΒΝR, INS) 

 

2. Ρυθμός ανάπτυξης 4,4% κατά το β’ τρίμηνο 
2019 

Σε 4,4% ανήλθε ο ρυθμός ανάπτυξης της 
ρουμανικής οικονομίας κατά το β’ τρίμηνο του 2019, 
συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου 
έτους.  

Σε απόλυτους αριθμούς, το ΑΕΠ της χώρας κατά 
το υπό εξέταση διάστημα ανήλθε σε 241 δισ. RON (50,65 
δισ.ευρώ). Αξίζει να σημειωθεί η προστιθέμενη αξία του 
τομέα των κατασκευών αυξήθηκε κατά 21% το επίμαχο 
διάστημα, συγκριτικά με το αντίστοιχο του 2018, ενώ 
αντιθέτως, η προστιθέμενη αξία του βιομηχανικού τομέα 
συρρικνώθηκε κατά 0,7% σε ετήσια βάση. 

(Πηγή: Κεντρική Τράπεζα Ρουμανίας) 

3.  Ανεργία στο 3,9% τον Αύγουστο στη Ρουμανία 
Τον Αύγουστο η ανεργία στη Ρουμανία ανήλθε σε 

3,9%, που συνιστά ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά της 
Ευρωζώνης. 

Ο συνολικός αριθμός των ανέργων ανέρχεται σε 
343,079, με την ανεργία να πλήττει περισσότερο τις 
γυναίκες (ποσοστό 4,3%) έναντι των ανδρών (ποσοστό 
3,2%) . 

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)  
 

4. Διεύρυνση εμπορικού ελλείμματος  
Κατά τους πρώτους 6 μήνες του 2019, το έλλειμμα 

στο εμπορικό ισοζύγιο της Ρουμανίας αυξήθηκε κατά 
21,8%, δηλαδή έφθασε τα 7,7 δισ. ευρώ, συγκριτικά με το 
πρώτο ήμισυ του 2018. 

Σύμφωνα με στοιχεία του Εθνικού Ινστιτούτου 
Στατιστικής, οι ρουμανικές εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 2,7% 
(φθάνοντας τα 34,9 δισ. ευρώ), ενώ οι εισαγωγές 
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σημείωσαν ανοδική πορεία της τάξεως του 5,7% 
(φθάνοντας τα 42,6 δισ. ευρώ).   
(Πηγή: Romania-Insider) 

5. Πληθωρισμός στη Ρουμανία 
Ο πληθωρισμός ανήλθε σε 3,9% τον Αύγουστο 

2019 από 4,1% που ήταν τον Ιούλιο, παρουσιάζοντας 
μικρή μείωση, κινούμενος, ωστόσο, σε επίπεδα κοντά στο 
4%. Εξεταζόμενες σε ετήσια βάση (Αύγουστος 2018-
Αύγουστος 2019), οι τιμές των τροφίμων σημείωσαν 
αύξηση κατά 5%, ενώ οι τιμές των υπόλοιπων αγαθών 
(πλην τροφίμων) κατά 3%. Οι τιμές των υπηρεσιών 
αυξήθηκαν κατά 5%.  

To ποσοστό του πληθωρισμού θεωρείται αρκετά 
υψηλό, λαμβανομένου μάλιστα υπ’ όψιν ότι ο μέσος όρος 
της ΕΕ και της ευρωζώνης διαμορφώθηκε στο 1% κατά τον 
υπό εξέταση μήνα. Προσφάτως, η Κεντρική Τράπεζα της 
Ρουμανίας (BNR) αναθεώρησε επί τα χείρω τις εκτιμήσεις 
για τον πληθωρισμό, υπολογίζοντας ότι θα ανέλθει σε 4,2 
% ως το τέλος του 2019 (από 3,5% που ήταν η 
προηγούμενη εκτίμηση). 

 
 

(Πηγή: Ινστιτούτο Στατιστικής Ρουμανίας) 
 

B. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 

1. Αύξηση ΑΞΕ στη Ρουμανία κατά 12,1% το 
πρώτο ήμισυ του έτους. 

Αύξηση κατά 12,1% κατέγραψαν οι ΑΞΕ στη 
Ρουμανία το πρώτο εξάμηνο του 2019. Σε απόλυτους 
αριθμούς, η εισροή ΑΞΕ ανήλθε σε 39,69 δισ. Ron (8,36 
δισ.ευρώ). 

Κατά κύριο λόγο αύξηση παρατηρήθηκε στον 
κατασκευαστικό τομέα (30,3%), στη βιομηχανία (20,8%), 
ενώ μείωση κατά 1,3 % σημειώθηκε στον τομέα του 
μηχανολογικού εξοπλισμού και κατά 2,9% στον αγροτικό 
τομέα. 

 

2. Η Ρουμανία πρώτη χώρα παραγωγός φυσικού 
αερίου στην Ανατολική Ευρώπη. 

Σύμφωνα με μελέτη της Ομοσπονδίας Εργοδοτών 
Εταιριών Παραγωγής Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου 
(FPPG), η Ρουμανία είναι η πρώτη χώρα παραγωγός 
φυσικού αερίου στην Ανατολική Ευρώπη.  

Σύμφωνα με την Ομοσπονδία, το φυσικό αέριο 
αντιπροσωπεύει το σημαντικότερο καύσιμο της 
ρουμανικής οικονομίας, με ποσοστό 31% της κύριας 
ενέργειας. Η FPPG δηλώνει ότι με την τόνωση των 
επενδύσεων στις βασικές υποδομές και με την ταυτόχρονη 
υποστήριξη της χρήσης φυσικού αερίου στην παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας, ο εν λόγω κλάδος μπορεί να 
συντελέσει σημαντικά στην αύξηση του ΑΕΠ της χώρας. 

(Πηγή:business-review.eu) 

3 . Συμφωνία μεταξύ Transgaz και Black Sea Oil & 
Gas (BSOG) για τη μεταφορά φυσικού αερίου από το 
κόιτασμα Midia της Μαύρης Θάλασσας. 
 Υπεγράφη μεταξύ της κρατικής Transgaz και της 
Black Sea Oil & Gas (BSOG) συμφωνία για την έναρξη των 
εργασιών στο κοίτασμα φυσικού αερίου Midia, οι οποίες 
συνίστανται στη δημιουργία υποδομών για τη δημιουργία 
δικτύου μήκους 24,37 χμ για τη μεταφορά φυσικού αερίου 
από τη Μαύρη Θάλασσα στη Ρουμανία .  
 Το έργο αναμένεται να συνεισφέρει κατά 10% 
στην κάλυψη των αναγκών της ρουμανικής αγοράς σε 
ενέργεια, σύμφωνα με τις δηλώσεις του Υπουργού 
Οικονομίας κ. Nicolae Badalu. 
 

 
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με ανακοινώσεις της 

BSOG, η οποία έχει αναλάβει το έργο της εξόρυξης, σε 
κοινοπραξία με την ιταλική εταιρεία παραγωγής 
υδρογονανθράκων Gas Plus International B.V. και τον 
επενδυτικό όμιλο Petro Ventures Resources, (μερίδια 15% 
και 20% αντίστοιχα) το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί 

https://www.romania-insider.com/trade-deficit-first-half-2019
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το α’ εξάμηνο 2021, ενώ το κόστος των εργασιών 
αποτιμάται για την κοινοπραξία σε 400 εκατ. δολ. 
 

4. Αύξηση παραγωγής αυτοκινήτων στη 
Ρουμανία 
 Οι δύο μεγάλες εταιρίες παραγωγής αυτοκινήτων 
στη Ρουμανία, Dacia και Ford, παρήγαγαν περί τις 
317.000 επιβατηγά αυτοκίνητα τους 8 πρώτους μήνες του 
2019, καταγράφοντας αύξηση κατά 4,6% σε σχέση με το 
αντίστοιχο οκτάμηνο του 2018, σύμφωνα με στατιστικά 
στοιχεία της ρουμανικής ομοσπονδίας 
αυτοκινητοπαραγωγών (ACAROM). Ειδικότερα, η 
αυτοκινητοβιομηχανία Dacia, η οποία ανήκει στο γαλλικό 
όμιλο Renault, κατέγραψε αύξηση 7,7% το οκτάμηνο 
Ιανουαρίου - Αυγούστου 2019, σε σχέση με το αντίστοιχο 
του 2018, καταγράφοντας ιστορικό υψηλό. 

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

1. Διμερές εμπόριο 
Βάσει των τελευταίων στοιχείων του ρουμανικού 

Ινστιτούτου Στατιστικής κατά το διάστημα Ιανουαρίου - 
Ιουνίου 2019, ο συνολικός όγκος του διμερούς εμπορίου 
Ελλάδος-Ρουμανίας διαμορφώθηκε σε 948,9 εκατ. ευρώ, 
καταγράφοντας μείωση κατά 2,06% σε σχέση με το 
αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους. Οι 
ρουμανικές εξαγωγές προς την χώρα μας ανήλθαν σε 
453,7 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 9,85%. Οι εισαγωγές 
ελληνικών προϊόντων στην Ρουμανία σημείωσαν κατά το 
α΄ εξάμηνο του έτους αύξηση κατά 6,36% και ανήλθαν σε 
495,2 εκατ. ευρώ, έναντι 465,6 εκατ. ευρώ το 2018.  

 
Συνοπτικά, η πορεία του διμερούς εμπορίου Ελλάδος - 

Ρουμανίας τα τελευταία τρία χρόνια παρουσίασε την 
ακόλουθη εικόνα: 

 
Πίνακας ΙΙΙ : Εξέλιξη διμερούς εμπορίου Ελλάδος - 

Ρουμανίας  
Ά εξάμηνα 2017 - 2019  

 

Α' 
εξάμην

ο 
2017 

Α' 
εξάμην

ο 
2018 

Α' 
εξάμην

ο 
2019 

Μεταβολ
ή 

εκατ. εκατ. εκατ. 2019 / 

ευρώ ευρώ ευρώ 2018 
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ  

ΑΠΟ 
ΕΛΛΑΔΑ 

420,5 465,6 495,2 6,36%  

ΕΞΑΓΩΓΕΣ  
ΠΡΟΣ 

ΕΛΛΑΔΑ 
416,6 503,3 453,7 -9,85% 

ΟΓΚΟΣ 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ 837,1 968,9 948,9 -2,06% 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ 
ΙΣΟΖΥΓΙΟ 3,9 -37,7 41,5  

Πηγή: INS / επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ 
 

2. : Ανάλυση κυριότερων εισαγωγών ελληνικών 
προϊόντων στην Ρουμανία ανά κεφάλαιο Σ.Ο. κατά το 
α' εξάμηνο του 2019 και 2018 αντιστοίχως 

 
Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνονται τα 

κυριότερα εξαγώγιμα ελληνικά προϊόντα προς τη 
Ρουμανία. 

Θέση 
Κεφάλαιο 

συνδυασμένης 
ονοματολογίας 

Αξία 
εισαγωγώ

ν 
ελληνικών 
προϊόντω

ν 
  

 Α' 
εξάμηνο 

2019                                 
(εκατ. 
ευρώ) 

Αξία 
εισαγωγ

ών 
ελληνικ

ών 
προϊόντ

ων 
  

Α' 
εξάμηνο 

2018         
(εκατ. 
ευρώ) 

Μεταβ
ολή 

2019 / 
2018 

 
 

1 
72. 
Χυτοσίδηρος, 
σίδηρος & 
χάλυβας  

64,2 49,3 30,22% 

2 08. Φρούτα 57,6 56,3 2,31% 

3 
39. Πλαστικά & 
πλαστικά 
προϊόντα 

51,7 47,9 7,93% 

4 
74. Χαλκός και 
προϊόντα 
χαλκού 

37,7 34,2 10,23% 

5 95. Παιχνίδια 33,4 26,4 26,52% 

6 07.  Λαχανικά 21,4 16,3 31,29% 
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7 31. Λιπάσματα 20,7 13,3 55,64% 

8 76. Αργίλιο & 
προϊόντα  18,5 20,0 -7,50% 

9 
84. Λέβητες, 
μηχανές & 
συσκευές 

15,9 16,8 -5,36% 

10 

20. 
Παρασκευάσματ
α λαχανικών, 
καρπών & 
φρούτων 

13,1 14,1 -7,09% 

 
Όσον αφορά τις ρουμανικές εξαγωγές προς την 

Ελλάδα κατά το α' εξάμηνο του 2019, παρατηρούμε ότι το 
μεγαλύτερο μερίδιο (23,1%), καταλαμβάνουν τα προϊόντα 
του κεφαλαίου 27 "Ορυκτά καύσιμα και ασφαλτώδεις 
ύλες", των οποίων η αξία ανήλθε σε 104,9 εκατ. ευρώ, 
καταγράφοντας ωστόσο μείωση σε σχέση με το αντίστοιχο 
διάστημα του 2018 (113,4 εκατ. ευρώ). Ακολουθούν τα 
προϊόντα του κεφαλαίου 72 "Χυτοσίδηρος, σίδηρος & 
χάλυβας" των οποίων οι εξαγωγές προς την Ελλάδα 
ανήλθαν σε 48,7 εκατ. ευρώ, καθώς και των προϊόντων του 
κεφαλαίου  85 "Μηχανές & συσκευές. Ηλεκτρολογικό 
υλικό" αξίας 31,2 εκατ. ευρώ. Τέλος, οι εξαγωγές  σιτηρών 
μειώθηκαν σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ανερχόμενες 
σε 14,1 εκατ. ευρώ, έναντι 16, 1 εκατ. ευρώ το α' εξάμηνο 
του 2018.  

Συμπερασματικά, αξίζει να σημειώσουμε το 
γεγονός ότι οι ελληνικές εξαγωγές προς την Ρουμανία, 
βάσει των στοιχείων του Ινστιτούτου Στατιστικής της 
Ρουμανίας, είναι ισορροπημένες, σταθερά ανοδικές και 
περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα προϊόντων σε αντίθεση 
με τις ρουμανικές εξαγωγές που επικεντρώνονται σε 
συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων (πετρελαιοειδή, 
δημητριακά, προϊόντα σιδήρου και ηλεκτροτεχνικό υλικό).  

 

Δ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΡ. ΟΕΥ: ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΚΛΑΔΙΚΕΣ 
ΜΕΛΕΤΕΣ – ΕΡΕΥΝΕΣ ΑΓΟΡΑΣ – ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 

Το Γρ. ΟΕΥ εκπόνησε και ανάρτησε στη 
διαδικτυακή πύλη AGORA  
(βλ. http://www.agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/67584 
)Έρευνα Αγοράς για τον τομέα των Τροφίμων και 
Αγροτικών Προϊόντων στη Ρουμανία.  

 Αναφορικά με τις οικονομικού και επιχειρηματικού 
ενδιαφέροντος εκδηλώσεις που έλαβαν χώρα τον 
Σεπτέμβριο, στελέχη του Γραφείου συμμετείχαν στο 
συνέδριο του περιοδικού Forbes στη Ρουμανία (CEE 
Forum 2019, 24-25.9.2019), το οποίο επικεντρώθηκε στους 
τομείς της πληροφορικής, της καινοτομίας και της υψηλής 
τεχνολογίας ως οχημάτων περαιτέρω οικονομικής 
ανάπτυξης της χώρας. 
 Τέλος, στις 2 Σεπτεμβρίου τ.έ έλαβε χώρα στο 
Βουκουρέστι το 2ο Συμπόσιο Ενεργειακών Πολιτικών της 
ΝΑ Ευρώπης, στο οποίο παρέστησαν στελέχη του 
Γραφείου μας. 

 

Ε. ΤΡΕΧΟΝΤΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ 

1. Το ρουμανικό Υπουργείο Μεταφορών 
προκήρυξε διαγωνισμό για τον εκσυγχρονισμό τμήματος 
του αυτοκινητοδρόμου Arad-pâncota και Buteni-pccota, 
συνολικής έκτασης 335 χμ. 

Καταληκτική ημερομηνία για υποβολή 
προτάσεων: 30.10.2019 

 
2. H Αρχή Οδικών Δικτύων και Γεφυρών 

Ρουμανίας (CNAIR) προκήρυξε διαγωνισμό για την 
κατασκευή τμήματος του περιφερειακού δρόμου Κραϊόβα – 
Πιτέστι (DrumExpresCraiova - Pitești" Tronsonul 4), 
έκτασης 31 χμ. 

Καταληκτική ημερομηνία για υποβολή 
προτάσεων: 24.10.2019 

Η αξία του συμβολαίου εκτιμάται σε 909.669.122 
Ron (192,32 εκατ. ευρώ). Περισσότερες 
πληροφορίες:  

http://www.cnadnr.ro/sites/default/files/STADIULPROIECT
ELORINDERULARE.pdf 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/67584
http://www.cnadnr.ro/sites/default/files/STADIULPROIECTELORINDERULARE.pdf
http://www.cnadnr.ro/sites/default/files/STADIULPROIECTELORINDERULARE.pdf
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