ΡΟΥΜΑΝΙΑ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
Απρίλιος 2019
Επισκόπηση κυριότερων οικονομικών ειδήσεων και διμερών οικονομικών σχέσεων
Υπεύθυνος Έκδοσης: Αριστοτέλης Ξενάκης-Γενικός Σύμβουλος ΟΕΥ A’
Σύνταξη - Επιμέλεια: Ανδρονίκη Λιακοπούλου, Γραμματέας ΟΕΥ Α΄

Πρεσβεία της Ελλάδας στο Βουκουρέστι
Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων
Bd. PacheProtopopescu. 1-3, Sector 2, Bucharest – E-mail: ecocom-bucharest@mfa.gr
Website: www.agora.mfa.gr , Tel +4 021 210 07 48 Fax +4 021 211 98 93

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Α. ΓΕΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ..............................................................................2

1. Μακροοικονομικοί Δείκτες ....................................................................................................................... 2
2. Μικρή αύξηση βιομηχανικής παραγωγής στη Ρουμανία τον Ιανουάριο 2019. ....................................... 2
3. Μικρή κάμψη του κατασκευαστικού τομέα το 2018 - Πρόσφατα στατιστικά στοιχεία............................. 2
4.Απορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων στη Ρουμανία ................................................................................. 3
5. Πληθωρισμός .......................................................................................................................................... 3

B. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ .....................................................................................3

1. Υπογραφή σύμβασης για την κατασκευή οδικού έργου προϋπολογισμού 180 εκατ. ευρώ μεταξύ
ελληνικής εταιρίας ΑΚΤΩΡ και CNAIR ................................................................................................ 3
3. Ο κύκλος εργασιών της ελληνικής εταιρίας ΟΛΥΜΠΟΣ ξεπέρασε τα 100 εκατ. ευρώ στη Ρουμανία ..... 4
4. Απόκτηση Leumi Bank από την First Bank.............................................................................................. 4
5. Αδειοδότηση για την έναρξη εργασιών για την κατασκευή του αγωγού Podisor..................................... 4

Γ. ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 2018. ΑΥΞΗΣΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΚΑΤΑ 11,09% .........................................................................4

1. Διμερές εμπόριο ...................................................................................................................................... 4
2. Αναλυτικά στοιχεία ελληνικών εξαγωγών στη Ρουμανία κατά το 2018 (σημαντικότερα εξαγώγιμα
προϊόντα) ............................................................................................................................................ 4

Δ. EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ/ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ–
ΛΟΙΠΕΣΔΡΑΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ...........................................................................................5

1.Ρουμανική Προεδρία – Άτυπα Συμβούλια Υπουργών.............................................................................. 5
2. Συνέδριο για τον Ιατρικό Τομέα στη Ρουμανία (Βουκουρέστι, 09.04.2019) ............................................ 5

Ε. ΤΡΕΧΟΝΤΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ .............................................................6
ΣΤ. ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΕ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ
ΡΟΥΜΑΝΙΑ ........................................................................................................................6

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ
Ενημερωτικό Δελτίο ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Α. ΓΕΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ
1. Μακροοικονομικοί Δείκτες

Μακροοικονομικοί
Δείκτες
Μεταβολή ΑΕΠ %

Αξία
4,1%

Περίοδος
αναφοράς
2018/ 2017

2,9% του ΑΕΠ 2018
Δημοσιονομικό
Έλλειμμα
Χρέος
Κεντρικής 330,14 δισ. 2018
RON
(69,4
Διοίκησης

Πληθωρισμός
Ανεργία %

Ισοτιμία Ευρώ/ Ron

Μέσος
Μηνιαίος
(Ευρώ)

δισ. ευρώ)
35% τουAEΠ
4%
3,8%
4,7582
4,7583

Μεικτός 893
Μισθός (δημ.τομέας)

553
(ιδιωτ.τομέας)
446

Μαρ. 2019
Φεβρ.2019
30.4.2019
Μέση
τιμή
Απριλίου
2019
Δεκ. 2018

Κατώτατος Μισθός
(Ευρώ)
Άμεσες
Ξένες 77 δισ. ευρώ
Επενδύσεις
(συνολικό
επενδεδυμένο
κεφάλαιο από το
1990)

Ιαν. 2019

ΑΞΕ – μεταβολή
ΑΞΕ
Βιομηχανική
Παραγωγή

2018/ 2017

2,6%
4,9 δισ.ευρώ
3,5%

χαμηλότερο ρυθμό αύξησηςτης το 2019, συγκριτικά με τα
προηγούμενα έτη. Σημειώνεται ότι το 2018 η σχετική αύξηση
ήταν 3,5%, το 2017 ήταν 7,8%, ενώ κατά την δεκαετία 20092018 ήταν 5% κατά μέσο όρο.

Εως
2018

Δεκ.

2018
2018/2017

(Πηγή :ΙnvestRomania, ΒΝR, INS)

2.Μικρή αύξηση βιομηχανικής παραγωγής στη
Ρουμανία τον Ιανουάριο 2019.
Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία του Εθνικού
Ινστιτούτου Στατιστικής της Ρουμανίας, η βιομηχανική
παραγωγή της χώρας κατά τον Ιανουάριο 2019, παρουσίασε
μικρή αύξηση της τάξης του 0,7%, συγκριτικά με τον ίδιο
μήνα του προηγούμενου έτους γεγονός που προϊδεάζει για

Η επιβράδυνση αυτή οφείλεται στην μειωμένη
εξωτερική ζήτηση, κυρίως από χώρες της Κεντρικής και
Δυτικής Ευρώπης για βιομηχανικά προϊόντα, τα οποία
παράγονται στη Ρουμανία, όπως αυτοκίνητα και μέρη αυτών.
Οφείλεται εν μέρει και στις περιορισμένων δυνατοτήτων
υποδομές σε τομείς με προοπτική, όπως η χημική
βιομηχανία. Τέλος, οι ολοένα και αυξανόμενες δυσκολίες
εξεύρεσης εξειδικευμένου προσωπικού θεωρούνται αίτια της
μειούμενης βιομηχανικής απόδοσης των εγκατεστημένων στη
Ρουμανία μονάδων παραγωγής.
(Πηγή: Ινστιτούτο Στατιστικής Ρουμανίας,Eurostat)

3. Μικρή κάμψη του κατασκευαστικού τομέα το
2018 - Πρόσφατα στατιστικά στοιχεία
Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία του Ινστιτούτου
Στατιστικής της Ρουμανίας, ο κατασκευαστικός τομέας
σημείωσε κάμψη της τάξεως του 4,9%, τον Ιανουάριο 2019
σε σχέση με τον Ιανουάριο 2018. Το εποχικά διορθωμένο
ποσοστό για το ίδιο διάστημα ανέρχεται σε -8,3%. Κατά
μέσο όρο η πτώση του κατασκευαστικού τομέα το 2018 σε
σύγκριση με το 2017 ήταν της τάξεως του 4,1%.
Πιο αναλυτικά, η κάμψη αυτή αποδίδεται στη
μείωση κατά 4% των έργων που ολοκληρώθηκαν το 2018 και
αφορούσαν σε κατασκευές ανέγερσης κτηρίων, καθώς
επίσης και στην πτώση των τρεχουσών εργασιών
επισκευών/διορθώσεων κατά 13,4%. Αντιθέτως, υπήρξε
αύξηση της τάξης του 10% στις κατασκευές για τη συντήρηση
κτηρίων.
Συμπληρωματικά σε ότι αφορά τηδραστηριότητα του
κατασκευαστικού τομέα, παρατηρείται πτώση κατά 10,6%
στο δείκτη παραγωγής έργων πολιτικών μηχανικών, πτώση
9% στο δείκτη ανέγερσης κτηρίων που δεν προορίζονται για
κατοικίες, ενώ στην ανέγερση κατοικιών σημειώθηκε αύξηση
κατά 10,1%
(Πηγή: Ινστιτούτο Στατιστικής Ρουμανίας,Eurostat)
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4.Απορρόφηση
Ρουμανία

κοινοτικών

κονδυλίων

στη

Οι επιδόσεις της Ρουμανίας στην απορρόφηση
κοινοτικών κονδυλίων για έργα υποδομών υπήρξανσχετικά
χαμηλές (24% ως το τέλος του περασμένου έτους, σύμφωνα
με πρόσφατα στατιστικά στοιχεία της Eurostat), αρκετά κάτω
από το μέσο όρο της EE (68%). Αντιθέτως, στην
απορρόφηση κονδυλίων της ΕΕ για γεωργική πολιτική, η
Ρουμανία βρίσκεται σε υψηλές θέσεις, έχοντας μέχρι στιγμής
καταφέρει να αξιοποιήσει το 48% των εγκριθέντων
κονδυλίων, χάρη στη συνεπή εφαρμογή του Εθνικού
Προγράμματος Περιφερειακής Ανάπτυξης 2014-2020.

(αυτοκινητόδρομος A3) που εγκαινιάστηκε τον Δεκέμβριο
του 2018.
Σημειώνεται ότι στο τέλος του 2017, η εταιρία
ΑΚΤΩΡ, συμμετέχοντας σε κοινοπραξία με τις εταιρίες
Alstom και Arcada είχε αναλάβει την κατασκευή της
σιδηροδρομικής γραμμής Cap Y Ilteu - Gurasada, έκτασης
22,34 χλμ, η οποία είναι σε εξέλιξη. Δύο ακόμα από τα έργα
που αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός του 2019, στην
κατασκευή των οποίων συμμετέχει η AΚΤΩΡ είναι ο
αυτοκινητόδρομος Baia Mare – Sighetu Marmatiei και το
τμήμα Micasasa-Coslariu της σιδηροδρομικής γραμμής
Brasov – Simeria.

(Πηγή: Eurostat)

5. Πληθωρισμός
Σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία του ρουμανικού
Ινστιτούτου Στατιστικής, η Ρουμανία συνεχίζει να καταγράφει
τα υψηλότερα ποσοστά πληθωρισμού, καθώς ο σχετικός
δείκτης ανήλθε σε 4% τον Μάρτιο έναντι 3,8%, τον
Φεβρουάριο. Ο μέσος όρος της ΕΕ και της ευρωζώνης
παρέμεινε στο 2%.
Οι τιμές των τροφίμων σημείωσαν μείωση κατά 3,86%,
ενώ οι τιμές των υπόλοιπων αγαθών (πλην τροφίμων)
σημείωσαν αύξηση 7,82%, και αυτές των υπηρεσιών 2,58%.
Η Κεντρική Τράπεζα της Ρουμανίας (BNR) εκτιμά ότι ο
πληθωρισμός θα μειωθεί στο 3%προς το τέλος του 2019.
(Πηγή: Ινστιτούτο Στατιστικής Ρουμανίας)

B. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
1. Υπογραφή σύμβασης για την κατασκευή οδικού
έργου προϋπολογισμού 180 εκατ. ευρώ μεταξύ ελληνικής
εταιρίας ΑΚΤΩΡ και CNAIR
Υπεγράφη την Κυριακή 14.4 τ.έ μεταξύ του
διευθύνοντος συμβούλου της ελληνικής εταιρίας ΑΚΤΩΡκ.
Αλέξανδρου Εξάρχου και του διευθυντή της Εθνικής
Εταιρείας Αυτοκινητοδρόμων και Εθνικών Οδών Ρουμανίας
(CNAIR), κ. Narcis Neaga σύμβαση για την μελέτη και
κατασκευή του τρίτου τμήματος (Lot 3) της Περιφερειακής
Οδού του Βουκουρεστίου. Το οδικό έργο, έκτασης 18 χμ και
με προϋπολογισμό που ανέρχεται σε 180 εκατ. ευρώ,
προβλέπεται να σχεδιαστεί εντός του ερχομένου
δωδεκαμήνου και να υλοποιηθεί εντός 35 μηνών.
Η εν θέματι συμφωνία έρχεται να προστεθεί σε μία
σειρά έργων που η ΑΚΤΩΡ έχει αναλάβει και ολοκληρώσει
κατά τη διάρκεια της 17ετούς παρουσίας της στη Ρουμανία,
με πιο πρόσφατο το έργο τμήματος που αφορά στην
κατασκευή του αυτοκινητοδρόμου Βουκουρέστι – Πλοϊέστι

(Πηγή: cnadnr.ro, weallstreet.ro, economica.net)

2. Επένδυση κοινοτικών κονδυλίων ύψους 4 δισ. ευρώ –
Η Ρουμανία θα είναι αποδέκτρια 2 δισ. εξ αυτών
Την επένδυση ευρωπαϊκών κονδυλίων ύψους 4 δισ.
ευρώ για συγχρηματοδότηση 25 μεγάλων έργων υποδομής σε
10 κράτη μέλη (Ρουμανία, Βουλγαρία, Τσεχία Ουγγαρία,
Ιταλία, Μάλτα, Πολωνία, Πορτογαλία, Ελλάδα και Γερμανία),
ανακοίνωσε η Επίτροπος για την Περιφερειακή Πολιτική, κα
CorinaCretu. Τα κονδύλια αυτά, τα οποία εντάσσονται στο
ευρύτερο πλαίσιο πρωτοβουλιών της Επιτροπής για
βελτίωση των συνθηκών ζωής των Ευρωπαίων πολιτών,
προορίζονται στην κατασκευή έργων με προστιθέμενη αξία
στον τομέα της υγείας, των μεταφορών, της ενέργειας και της
έρευνας και εκτείνονται από τη βελτίωση του πόσιμου νερού
έως την παροχή ταχύτερων σιδηροδρομικών μεταφορών και
τη λειτουργία σύγχρονων νοσοκομείων.
Ειδικότερα για τη Ρουμανία, η οποία θα είναι
αποδέκτρια 2 δισ. ευρώ εξ αυτών των κονδυλίων, οι σχετικές
επενδύσεις θα επικεντρωθούν στην αναβάθμιση και
επέκταση του περιφερειακού δακτυλίου Βουκουρεστίου (1
δισ.ευρώ), στην κατασκευή αυτοκινητοδρόμου μήκους 51 χλμ
νοτίως της ρουμανικής πρωτεύουσας, καθώς επίσης και στην
αναβάθμιση της Γραμμής 2 του Μετρό Βουκουρεστίου (97
εκατ. ευρώ). Επιπλέον, 603 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για τη
βελτίωση των τουριστικών υποδομών στην περιοχή της
Κωνστάντζας (έργα στήριξης βράχων, προστασίας
διάβρωσης, εμπλουτισμός παραλιών με άμμο, μέτρα
προστασίας βιοποικιλότητας κλπ)
(Πηγή: https://ec.europa.eu, Business Insider)
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3. Ο κύκλος εργασιών της ελληνικής εταιρίας
ΟΛΥΜΠΟΣ ξεπέρασε τα 100 εκατ. ευρώ στη Ρουμανία
Αύξηση του κύκλου εργασιών της ελληνικών
συμφερόντων εταιρίας ΟΛΥΜΠΟΣ σημειώθηκε κατά το 2018.
Σύμφωνα με δηλώσεις του εμπορικού διευθυντή της εταιρίας
κ. Αθανάσιου Γιαννούση, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 100
εκατ. ευρώ το περασμένο έτος, ενώ και για το 2019
αναμένεται διψήφιο ποσοστό ρυθμού αύξησης των κερδών.
Η εταιρία, η οποία έχει παρουσία σε 43 χώρες, έχει
επενδύσει πάνω από 130 εκατ. ευρώ τα τελευταία δέκα
χρόνια που δραστηριοποιείται στη Ρουμανία, με πιο
πρόσφατη επένδυση τη μονάδα στο Halciu (Brasov), το
κόστος κατασκευής της οποίας ανήλθε σε 55 εκατ. ευρώ .

Μαύρης Θάλασσας προς το εθνικό δίκτυο μεταφοράς
φυσικού αερίου της Ρουμανίας και προς τον αγωγό BRUA
(Bulgaria-Romania-Hungary-Austria), συνδέοντας έτσι τα
συστήματα μεταφοράς φυσικού αερίου στη Νοτιοανατολική,
Κεντρική και Δυτική Ευρώπη.
Σημειώνεται ότι τον περασμένο Ιανουάριο, η
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είχε υπογράψει με την
Transgaz, διαχειριστή συστήματος μεταφοράς φυσικού
αερίου της Ρουμανίας S.N.T.G.N τη δεύτερη δόση του
δανείου που εγκρίθηκε για την ρουμανική εταιρεία,
συνολικού ύψους 150 εκατ. ευρώ. Η υπογραφή της
συμφωνίας για την πρώτη δόση του δανείου (ύψους 50 εκατ.
ευρώ) είχε γίνει στις 17 Δεκεμβρίου 2018.
Γ. ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΚΑΤΑ
ΤΟ 2018. ΑΥΞΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΚΑΤΑ 11,09%
1. Διμερές εμπόριο

Η Όλυμπος κατέχει σημαντική θέση στη ρουμανική
αγορά γαλακτοκομικών, καθώς διακινεί το 85% του ελληνικού
τύπου γιαουρτιού, το 70% της παραγωγής φρέσκων
συσκευασμένων χυμών και το 25% τυριών τύπου telemea.
(Πηγή: Ziarul Financiar, bizbrasov.ro)

4. Απόκτηση Leumi Bank από την First Bank.
Την απόκτηση της ισραηλινών συμφερόντων Bank
Leumi ανακοίνωσε η Τράπεζα Firstbank του αμερικανικού
fundJC Flowers& Co. Τα δύο μέρη συνήψαν τη σχετική
συμφωνία στα μέσα Απριλίου, ενώ προκειμένου να
ολοκληρωθεί η διαδικασία, χρειάζεται η έγκριση της Αρχής
Ανταγωνισμού και της Κεντρικής Τράπεζας της Ρουμανίας.
Η Leumiδιαθέτει 15 καταστήματα στη Ρουμανία, τα
οποία έχουν καταθέσεις ύψους 150 εκατ. ευρώ, ενώ
απασχολεί άνω των 200 υπαλλήλων.
Σημειώνεται πως το 2017 η Flowers είχε αποκτήσει
το πλειοψηφικό μερίδιο της Pireus Bank Romania, της
θυγατρικής της Τράπεζας Πειραιώς στη Ρουμανία, ενώ
πέρυσι το φθινόπωρο άλλαξε την επωνυμία σε
Firstbank.(Πηγή: BusinessReviewEU)
5. Αδειοδότηση για την έναρξη εργασιών για την
κατασκευή του αγωγού Podisor
Το Υπουργείο Ενέργειας της Ρουμανίας εξέδωσε την
άδεια για την έναρξη εργασιών κατασκευής του αγωγού
Podişor, ο οποίος θα διακινείφυσικό αέριο από την ακτή της

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής
Στατιστικής Αρχής, το διμερές εμπόριο Ελλάδος - Ρουμανίας,
κατά το 2018, ανήλθε σε 1,941 δισ. ευρώ, καταγράφοντας
αύξηση της τάξης του 9,32%, σε σχέση με το προηγούμενο
έτος. Οι ελληνικές εξαγωγές προς την Ρουμανία σημείωσαν
αξιόλογη αύξηση κατά 10,62% και ανήλθαν σε 967,79 εκατ.
ευρώ, ενώ οι εισαγωγές από την Ρουμανία αυξήθηκαν κατά
8,05% και έφθασαν τα 973,58 εκατ. ευρώ. Συνοπτικά, η
πορεία του διμερούς εμπορίου Ελλάδος - Ρουμανίας τα
τελευταία τρία χρόνια παρουσίασε την ακόλουθη εικόνα:
2016

2017

2018

Ευρώ

Ευρώ

Ευρώ

ΕΞΑΓΩΓΕΣ
ΠΡΟΣ
769.059.174 874.909.435
ΡΟΥΜΑΝΙΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ
ΑΠΟ
769.908.881 901.004.879
ΡΟΥΜΑΝΙΑ
ΟΓΚΟΣ
1.538.968.0
1.775.914.3
ΕΜΠΟΡΙΟΥ
55
14
ΕΜΠΟΡΙΚΟ
-849.707
-26.095.444
ΙΣΟΖΥΓΙΟ
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ / επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ

Μεταβ
ολή
2018 /
2017

967.789.069

10,62%

973.576.106

8,05%

1.941.365.1
75

9,32%

-5.787.037

2. Αναλυτικά στοιχεία ελληνικών εξαγωγών στη
Ρουμανία κατά το 2018 (σημαντικότερα εξαγώγιμα
προϊόντα)
CN4

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

2018

Μεταβολή
αξίας
2018 /

Βαρύτητα
ως προς
το σύνολο
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ΑΞΙΑ
(ευρώ)
ΣΥΝΟΛΟ
1

9503

Παιχνίδια

2

7213

Χοντρόσυρμα από
σίδηρο ή από όχι
σε κράμα χάλυβα

3

7408

Σύρματα από χαλκό

4

0805

5

8471

6

3903

7

7214

8

2713

9

2005

10

0809

11

0803

12

3105

13

7606

14

3901

15

3920

Εσπεριδοειδή,
νωπά ή ξερά
Μηχανές
επεξεργασίας
δεδομένων,
αυτόματες,
και
μονάδες αυτών
Πολυμερή
του
στυρολίου
σε
αρχικές μορφές
Ράβδοι από σίδηρο
ή από όχι σε κράμα
χάλυβα
Οπτάνθρακας (κοκ)
από
πετρέλαιο,
άσφαλτος
από
πετρέλαιο
Λαχανικά
παρασκευασμένα ή
διατηρημένα χωρίς
ξίδι,
μη
κατεψυγμένα
Βερίκοκα, κεράσια,
ροδάκινα
Μπανάνες
Λιπάσματα ορυκτά
ή χημικά που
περιέχουν δύο ή
τρία
λιπαντικά
στοιχεία:
άζωτο,
φωσφόρο
και
κάλιο.
Ελάσματα
και
ταινίες,
από
αργίλιο, με πάχος >
0,2 mm
Πολυμερή
του
αιθυλενίου
σε
αρχικές μορφές
Πλάκες,
φύλλα,
μεμβράνες, ταινίες
και λουρίδες, από
πλαστικές ύλες α

2017

2018

967.789.069
69.964.955

45,07%

7,23%

58.909.821

32,78%

6,09%

48.604.619

-3,43%

5,02%

40.562.645

14,13%

4,19%

27.835.289

80,14%

2,88%

27.595.292

-24,72%

2,85%

26.608.282

-11,33%

2,75%

22.129.377

136,48%

2,29%

21.813.270

-2,35%

2,25%

21.463.368

-7,15%

2,22%

21.169.631

127,03%

2,19%

18.348.640

14,43%

1,90%

16.074.581

43,01%

1,66%

15.590.088

28,45%

1,61%

13.803.341

-16,77%

1,43%

1.Ρουμανική
Υπουργών

Προεδρία

–

Άτυπα

Συμβούλια

Στο πλαίσιο της ρουμανικής προεδρίας, έλαβαν
κατά το μήνα Απρίλιο χώρα τα κάτωθι άτυπα Υπουργικά
Συμβούλιαστο Βουκουρέστι:
- ENERGIE (2.4.2019)
- COMPET (3-4.4.2019)
- ECOFIN (5-6. 4.2019)
- EPSCO (10-11.4.2019)
- GAC – COHESION (11-12.4.2019)
Το Γραφείο ενήργησε τα δέοντα για τη διευκόλυνση
της συμμετοχής των μελών της εκάστοτε ελληνικής
αντιπροσωπείας.
Τέλος, στελέχη του Γραφείου μας συμμετείχαν στον
υψηλού επιπέδου Διάσκεψη για την Διασυνδεσιμότητα στην
Κεντρική Ευρώπη (15.4.2019), όπου η χώρα μας
εκπροσωπήθηκα από τη διευθύντρια της ΥΔΑΣ – 3
Εμπειρογνώμονα κα Νικολαΐδου.
2. Συνέδριο για τον Ιατρικό Τομέα στη Ρουμανία
(Βουκουρέστι, 09.04.2019)
Πραγματοποιήθηκε στις 9.5σε αίθουσα του
ξενοδοχείου Hilton στο Βουκουρέστι συνέδριο για τον ιατρικό
τομέα στη Ρουμανία, που διοργάνωσε το Διμερές Ελληνο Ρουμανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, υπό την αιγίδα της
ελληνικής Πρεσβείας στο Βουκουρέστι. Στην εκδήλωση
προσκεκλημένοι ομιλητές ήταν εκπρόσωποι μεγάλων
νοσηλευτηρίων,
εταιριώνιατρικών
μηχανημάτων,
εργαστηρίων, τόσο ελληνικών (Sofmedica, Cytogenomic,
Emerald, Μedcity), όσο και διεθνών (Medicover,
ReginaMaria, Ponderas, Enayati, Federation of Cancer
Associations in Romania), ενώ την εκδήλωση
παρακολούθησαν
αρκετοί
Έλληνες
επιχειρηματίες
δραστηριοποιούμενοι στη Ρουμανία στον εν λόγω τομέα.

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

Δ. EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ/
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ– ΛΟΙΠΕΣΔΡΑΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Το Γραφείο μας συνέδραμε στη διοργάνωση της
εκδήλωσης, με ενημέρωση θεσμικών φορέων και ελληνικών
εταιριών που έχουν κατά καιρούς εκδηλώσει ενδιαφέρον για
δραστηριοποίησή τους στην αγορά της Ρουμανίας.
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Τον εναρκτήριο χαιρετισμό πραγματοποίησε ο
Έλληνας Πρέσβης στο Βουκουρέστι κ. Βασίλης
Παπαδόπουλος.
Ε. ΤΡΕΧΟΝΤΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ
Η Αρχή Αναβάθμισης του Σιδηροδρομικού Δικτύου
της Ρουμανίας, που εποπτεύεται από το Υπουργείο
Μεταφορών, στο πλαίσιο του «Επιχειρησιακού Σχεδίου
Μεγάλων Έργων Υποδομής» εξέδωσε προκήρυξη (υπ’αρ.
DF1044679 που δημοσιεύτηκε στην επίσημη Εφημερίδα της
ΕΕ 2019/S 066-154054) για την αγορά και συντήρηση 40
συρμών ηλεκτρικού σιδηροδρόμου.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων
ορίστηκε η 3η Ιουνίου 2019.
Περισσότερες πληροφορίες στην αγγλική, μπορούν
να αναζητηθούν στον ιστότοπο:
http://arf.gov.ro/web/en/launch-of-the-public-tender-for-theprocurement-of-regional-emus/

Zona GeorgaficaSitemail.everyone.net
Country:
United States»
Το Γραφείο μας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του,
δύναται να ελέγξει τη λειτουργία και ενδεχομένως τη μετοχική
σύνθεση οποιασδήποτε εταιρείας είναι εγγεγραμμένη στο
Εμπορικό Μητρώο Ρουμανίας (ONRC), μέσω της διαθέσιμης
ηλεκτρονικής εφαρμογής. Επίσης, με βάση τις διαθέσιμες σε
εμάς ανοιχτές πηγές πληροφόρησης (ιστοσελίδα Υπουργείου
Οικονομικών Ρουμανίας, Εμπορικού Μητρώου-ONRC,
Εφορίας-ANAF), μπορεί να διαπιστωθεί η ύπαρξη, η
λειτουργία, αλλά και η εγγραφή στο σύστημα VIES κάθε
ρουμανικής εταιρείας, όχι όμως η εγκυρότητα ενός SWIFT.

ΣΤ. ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΕ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ
Δεδομένου ότι παρατηρήθηκαν το τελευταίο διάστημα
περιστατικά αφερεγγυότητας ρουμανικών εισαγωγικών
εταιριών που συνεργάστηκαν με ελληνικές εξαγωγικές, και
προκειμένου να αποφευχθούν στο μέλλον, εφιστούμε την
προσοχή στα ακόλουθα σημεία:
 συνιστάται υπογραφή συμβολαίου μεταξύ των
μερών και έλεγχος της ταυτότητος του ‘SWIFT’.
 οι Έλληνες εξαγωγείς, θα πρέπει να αποφεύγουν να
αποστέλλουν προκαταβολικά προϊόντα για πρώτη
φορά σε αγνώστους, οι οποίοι ομιλούν πολλές
φορές την ελληνική, χωρίς να υπάρχει προηγούμενη
ενέγγυος πίστωση και άνευ ελέγχου στην ελληνική
τράπεζα ότι το ποσό έχει ήδη κατατεθεί στον
λογαριασμό της εξαγωγικής εταιρείας.
 Κατόπιν έρευνας συνεργατών του Γραφείου μας,
διαπιστώθηκε σε πρόσφατες περιπτώσεις ότι οι
αποστολές e-mail πλαστών ‘SWIFT’ προέρχονται
από τις εξής ηλεκτρονικές
διευθύνσεις με
καταληκτική δ/νση.nu
 Server-e email:
sitemail2.everyone.net
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