ΡΟΥΜΑΝΙΑ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
Απρίλιος 2020
Επισκόπηση κυριότερων οικονομικών ειδήσεων και διμερών οικονομικών σχέσεων
Έρευνα –Σύνταξη: Ανδρονίκη Λιακοπούλου, Γραμματέας ΟΕΥ Α΄
Πρεσβεία της Ελλάδας στο Βουκουρέστι
Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων (αρμόδιο και για Μολδαβία)
Bd. Pache Protopopescu. 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. ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ....................................................2

1. Μακροοικονομικοί Δείκτες ......................................................................................................2
2. Εκτιμήσεις διεθνών οργανισμών για τις επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης στο ρυθμό
ανάπτυξης της ρουμανικής οικονομίας. ..............................................................................2
3. Άνοδος της κατασκευαστικής δραστηριότητας στη Ρουμανία τους μήνες Ιανουάριο –
Φεβρουάριο 2020. ..............................................................................................................2
4. Πληθωρισμός .........................................................................................................................2
5. Υποβάθμιση της προοπτικής της οικονομίας της Ρουμανίας από δύο διεθνείς οίκους
αξιολόγησης. ......................................................................................................................3
6. Εκτιμήσεις για το έλλειμμα του προϋπολογισμού ως απόρροια της εξάπλωσης του Covid19. ......................................................................................................................................3
7. Ιστορικό υψηλό διετίας για δείκτη ανεργίας το Μάρτιο 2020. ................................................3

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

1. Κινητοποίηση ελληνικών επιχειρήσεων – Δωρεές στα νοσοκομεία της Ρουμανίας. ..............3
2. H Grup Feroviar Romania στην ελληνική αγορά.....................................................................3
3. Επενδύσεις – Συγχωνεύσεις – Εξαγορές στη ρουμανική αγορά. ...........................................3
4. Έγκριση από ΕΕ σχεδίου ρουμανικής κυβέρνησης για υποστήριξη ΜΜΕ............................4
5. Επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης στην αυτοκινητοβιομηχανία στη Ρουμανία.................4
6. Περαιτέρω ταξιδιωτικά μέτρα. .................................................................................................4
7. Ιστότοποι ρουμανικής και μολδαβικής συνοριακής αστυνομίας για την ενημέρωση των
οδηγών – Διαδραστικοί χάρτες. .........................................................................................5
8. Επιπτώσεις στην οικονομία της Μολδαβίας από την εξάπλωση της υγειονομικής κρίσης Μέτρα μολδαβικής κυβέρνησης. .........................................................................................5

Γ. ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ– ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ 2019 ..................................5

1. Διμερές εμπόριο .....................................................................................................................5
2. Ανάλυση ελληνικών εξαγωγών. ..............................................................................................6

Δ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ ....................................................................6
Ε. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΕΥ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ............................6

[Type text]
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020

Α. ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
1. Μακροοικονομικοί Δείκτες
Μακροοικονομικοί
Δείκτες
Μεταβολή ΑΕΠ %

Πληθωρισμός
Ανεργία %
Ισοτιμία Ευρώ/ Ron

Μέσος
Μισθός

Περίοδος
αναφοράς
2019
δ’ τρίμηνο 2019/
δ’ τρίμηνο 2018

4,1%
4,3%
2,7%
4,6 %
4,8421
4,8342

Mάρτιος 2020
Mάρτιος 2020
30.4.2020
Μέση
τιμή
Απριλίου 2020
1.088 Ιαν. 2020

μηνιαίος Μικτά:
ευρώ
(5.225 lei)
Καθαρά: 664
ευρώ
(3.189 lei)
Κατώτατος Μισθός
467 ευρώ
Ιαν. 2020
(2.230 lei)
ΑΞΕ – μεταβολή
2,4 %
2019 /.2018
ΑΞΕ (εισροές)

5,29 δισ.ευρώ

2019

Βιομηχανική
-2,6%
Ιαν. –Φεβρ 2020/
παραγωγή
Ιαν- Φεβρ..2019
(Πηγή: Ιnvest Romania, ΒΝR, INS, Eurostat)
2.
Εκτιμήσεις διεθνών οργανισμών για τις
επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης στο ρυθμό
ανάπτυξης της ρουμανικής οικονομίας.
Σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα, ο ρυθμός
ανάπτυξης της ρουμανικής οικονομίας αναμένεται να
παρουσιάσει επιβράδυνση, αγγίζοντας το 0,3% το τρέχον
έτος. Προ εξάπλωσης κορωνοϊού η πρόβλεψη της ΠΤ ήταν
για 3,8%. Το ΔΝΤ είναι ακόμα πιο απαισιόδοξο στις
προβλέψεις του, κάνοντας λόγο για μείωση του ρυθμού
ανάπτυξης της τάξεως του 5%. Αμφότεροι οι οικονομικοί
οργανισμοί προβλέπουν ανάκαμψη της οικονομίας το 2021.
Οι προβλέψεις της ρουμανικής κυβέρνησης
τοποθετούν τη μείωση του ρυθμού ανάπτυξης της
ρουμανικής οικονομίας μεταξύ 1%-3%.
(Πηγές: ιστότοποι WorldBank, IMF)

3. Άνοδος της κατασκευαστικής δραστηριότητας
στη Ρουμανία τους μήνες Ιανουάριο – Φεβρουάριο 2020.
Σύμφωνα με στοιχεία του ρουμανικού Ινστιτούτου
Στατιστικής, η αύξηση του όγκου των κατασκευαστικών
εργασιών στη Ρουμανία κατά τους δύο πρώτους μήνες του
έτους ήταν της τάξεως του 34,3%.
Τη μεγαλύτερη αύξηση παρουσίασαν εργασίες
συντήρησης και επισκευών (+76,5%), οι επισκευές
κεφαλαίου (+41,1%), ενώ τη μικρότερη, συγκριτικά, οι
κατασκευές στο πλαίσιο νέων επενδυτικών σχεδίων
(+23,7%).
Ανάπτυξη παρατηρήθηκε τόσο στις κατασκευές
κατοικιών (+26%), όσο και στις κατασκευές γραφείων και
δημοσίων κτηρίων (+23%). Μεγάλη άνοδος σημειώθηκε
στον κλάδο πολιτικής μηχανικής (+49,9%), ιδίως για έργα
στο πλαίσιο δημόσιων επενδύσεων.
Σημειώνεται ότι στα στατιστικά δεν έχουν
συμπεριληφθεί οι επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης.
Υπολογίζεται πως άνω των 20.000 εργαζομένων στις
κατασκευές έχασαν τις δουλειές τους το τελευταίο δίμηνο
λόγω της κρίσης Covid19.
(Πηγή: Ινστιτούτο Στατιστικής της Ρουμανίας)
4. Πληθωρισμός
Ο πληθωρισμός ανήλθε σε 2,7% τον Μάρτιο,
παρουσιάζοντας μείωση σε σχέση με τον Φεβρουάριο που
ήταν 3%, η οποία οφείλεται στις συγκρατημένες τιμές
ενέργειας κατά το υπό εξέταση διάστημα και στη μικρή
αύξηση των υπολοίπων αγαθών. Κατά τα λοιπά, οι τιμές των
τροφίμων σημείωσαν αύξηση κατά 1,46%, ενώ οι τιμές των
υπόλοιπων αγαθών (πλην τροφίμων) κατά 1,39%. Οι τιμές
των υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 0,35%.
Η Ρουμανία σημείωσε την τέταρτη υψηλότερη
απόδοση σε πληθωρισμό στην ΕΕ, μετά την Ουγγαρία, την
Πολωνία και την Τσεχία (M.O Ευρωζώνης το Μάρτιο ήταν
0,7%).
Ο μέσος όρος πληθωρισμού στη Ρουμανία τους
τελευταίους 12 μήνες ήταν 3,7%.
(Πηγή: Ινστιτούτο Στατιστικής Ρουμανίας, Eurostat)
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5. Υποβάθμιση της προοπτικής της οικονομίας της
Ρουμανίας από δύο διεθνείς οίκους αξιολόγησης.

1. Κινητοποίηση ελληνικών επιχειρήσεων –
Δωρεές στα νοσοκομεία της Ρουμανίας.

Η
σταθερά
επιδεινούμενη
δημοσιονομική
κατάσταση της Ρουμανίας κατά το προηγούμενο έτος
(διεύρυνση ελλείμματος, μείωση δημοσίων εσόδων σε
31,7% του ΑΕΠ και αύξηση δημοσίου χρέους σε 36% του
ΑΕΠ, έναντι 34,8% το 2018), ώθησε τον οίκο πιστοληπτικής
αξιολόγησης Fitch να αναθεωρήσει επί τα χείρω, σύμφωνα
με ανακοίνωσή του, την προοπτική της ρουμανικής
οικονομίας, υποβαθμίζοντάς την από σταθερή σε αρνητική.
Ο ίδιος οίκος εκτιμά ότι το δημόσιο έλλειμμα στη Ρουμανία
θα αγγίξει το 8% το 2020, με προοπτικές σημαντικής
βελτίωσης το 2021, οπότε και προβλέπεται να επανέλθει στο
4,2%.
Και ο Οίκος Moody’s προέβη στην ίδια υποβάθμιση
(από σταθερή σε αρνητική) για την προοπτική της
ρουμανικής οικονομίας, ενώ διατήρησε την αξιολόγηση σε
Βaa3 για μακροπρόθεσμες καταθέσεις σε ξένο και εγχώριο
νόμισμα

Η προσφορά και η έμπρακτη έκφραση αλληλεγγύης
των Ελλήνων επιχειρηματιών της Ρουμανίας προς το ιατρικό
προσωπικό, τους νοσηλευόμενους και τις ευπαθείς ομάδες
του πληθυσμού της Ρουμανίας, συνεχίστηκε και κατά τις
προηγούμενες ημέρες. Μετά την Aqua Carpatica, την Alumil,
την Fatrom και την Best Foods, πλέον και η Alexandrion,
Olympus και Black Sea πραγματοποίησαν δωρεές σε
νοσοκομειακά ιδρύματα της χώρας.
(Πηγές: forbes.ro, Linkedin )

(Πηγή: Ανακοινώσεις Οίκων Fitch και Moody’s)

6. Εκτιμήσεις για το έλλειμμα του προϋπολογισμού
ως απόρροια της εξάπλωσης του Covid-19.
Μετά τις πρώτες εκτιμήσεις της ρουμανικής
κυβέρνησης, στα μέσα Μαρτίου, ότι το έλλειμμα του
προϋπολογισμού ενδέχεται να ξεπεράσει το 5% του ΑΕΠ το
2020 λόγω των οικονομικών συνεπειών της εξάπλωσης της
πανδημίας COVID-19, ο Υπουργός Οικονομικών κ. Florin
Citu πλέον δίδει πιο σαφή εικόνα, τοποθετώντας το στο 6,7%
του ΑΕΠ και προσαρμόζοντας τον προϋπολογισμό της
χώρας ανάλογα. O οίκος Fitch εκτιμά ότι το έλλειμμα θα
αγγίξει το 8% το 2020, ενώ σε παρόμοιο μήκος κύματος
κινούνται οι προβλέψεις του οίκου Moody’s, οι οποίες το
τοποθετούν στο 7,7% για φέτος.
7. Ιστορικό υψηλό διετίας για δείκτη ανεργίας το
Μάρτιο 2020.
Το Μάρτιο 2020 ο δείκτης της ανεργίας κατέγραψε
4,6%, σημειώνοντας ιστορικό υψηλό διετίας. Σε σχέση με το
Φεβρουάριο (που ήταν 3,9%), οι επισήμως καταγεγραμμένοι
άνεργοι αυξήθηκαν κατά 50.000, φτάνοντας τους 409.555.
B. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

2. H Grup Feroviar Romania στην ελληνική αγορά.
Αναφορικά με τα επενδυτικά ανοίγματα ρουμανικών
εταιριών στο εξωτερικό, είδηση ελληνικού ενδιαφέροντος,
είναι ότι η Grup Feroviar Romania έλαβε στις 13.4 το Ενιαίο
Πιστοποιητικό Ασφάλειας για λειτουργία στην Ελλάδα από
τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(ERA). Αρχές Απριλίου είχε λάβει την απαιτούμενη σχετική
έγκριση από τη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ).
Πλέον, η GFR θα μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες
σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών σε μια σειρά
δικτύων στην Ελλάδα, εκτεινομένων από τον Πειραιά ως τη
Θεσσαλονίκη και από τον Διεθνή Αερολιμένα Ελ. Βενιζέλος
ως τον Προμαχώνα. Η GFR ανήκει στον Όμιλο Grampet που
έχει ήδη συνεργασία με κρατικές και ιδιωτικές εταιρίες
διαχείρισης σιδηροδρόμων σε Βουλγαρία, Ουγγαρία,
Πολωνία, Σλοβακία, Τσεχία και Αυστρία και Γερμανία, ενώ
παράλληλα επιδιώκει τη δραστηριοποίησή του σε πέντε
ακόμη χώρες (Βόρεια Μακεδονία, Μαυροβούνιο, Σλοβενία,
Βέλγιο και Ολλανδία).
(Πηγή: clubferoviar.ro, bursa.ro)
3. Επενδύσεις – Συγχωνεύσεις – Εξαγορές στη
ρουμανική αγορά.
- Ο τσεχικός όμιλος φαρμακευτικών Zentiva, ο οποίος
εισήλθε στη ρουμανική αγορά το 2005, εξαγοράζοντας την
τότε μεγαλύτερη ρουμανική εταιρία παραγωγής φαρμάκων
Sicomed, ανακοίνωσε την εξαγορά (από την αμερικανικών
συμφερόντων Alvogen) της Labormed, σημαντικής τοπικής
εταιρίας παραγωγής γενοσήμων στη χώρα, αρχικής
επένδυσης 13 εκατ. ευρώ.
- Ολοκληρώθηκε στις αρχές του μήνα η απόκτηση της
εταιρίας τηλεπικοινωνιών UPC Romania από την Vodafone
Romania. Όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις της UPC,
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καθώς και η σχετική εφαρμογή που θα μετονομαστεί σε My
Vodafone Fix & TV, περνούν οριστικά στην βρετανικών
συμφερόντων εταιρία κινητής.
- Στον τραπεζικό τομέα, η πιο πρόσφατη εξαγορά είναι του
Sanjeev Gupta, Ινδού ιδιοκτήτη της μεγαλύτερης εταιρίας
εξόρυξης σιδήρου στη Ρουμανία Sidex Galati (πρώην
ArcelorMittal Galați), ο οποίος απέκτησε, σύμφωνα με
δημοσιεύματα στον τοπικό οικονομικό τύπο, το 99,35% της
Romanian Credit and Investment Bank (BRCI). Η BCRI
ανήκει στον Dorinel Umbrarescu των κατασκευαστικών
εταιριών UMB Spedition Tecnostrade, ο οποίος το 2013 είχε
εξαγοράσει την ΑΤΕ Bank.
(Πηγές: Romania-insider, Nine o’ Clock, bursa.ro)
4.
Έγκριση από ΕΕ σχεδίου ρουμανικής
κυβέρνησης για υποστήριξη ΜΜΕ.
Σημαντική είναι η απόφαση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής της 12ης Απριλίου να εγκρίνει το σχέδιο της
ρουμανικής κυβέρνησης, συνολικού προϋπολογισμού 16
δισ.Ron (3,3 δισ. ευρώ), για την υποστήριξη μικρομεσαίων
επιχειρήσεων που πλήττονται από την έξαρση του
κορονοϊού. Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η πρόταση της
Ρουμανίας συνάδει με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται
στο προσωρινό πλαίσιο, δηλαδή χορήγηση σε φερέγγυες
επιχειρήσεις, εντός του επιτρεπόμενου ορίου, ενώ κρίθηκε
ότι το μέτρο είναι αναγκαίο, κατάλληλο και αναλογικό για την
αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας. Η εκτελεστική
αντιπρόεδρος
της
Ευρωπαϊκής
Επιτροπής Margrethe Vestager, αρμόδια για την πολιτική
ανταγωνισμού, δήλωσε ότι η απόφαση αυτή θα συμβάλει
στην κάλυψη του κεφαλαίου κίνησης και επενδύσεων των
ρουμανικών ΜΜΕ, παρέχοντας ρευστότητα με τη μορφή
δανείων και κρατικών εγγυήσεων. Σημειώνεται ότι, όσον
αφορά τα άμεσα δάνεια, το χορηγούμενο ποσό ανά εταιρία
δεν θα υπερβαίνει τις 800.000 ευρώ.
(Πηγή: Europa.eu)

5. Επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης στην
αυτοκινητοβιομηχανία στη Ρουμανία.
Ένας σημαντικός κλάδος της ρουμανικής οικονομίας
που έχει πληγεί από την επέκταση της υγειονομικής κρίσης
είναι αυτός της αυτοκινητοβιομηχανίας. Υπολογίζεται ότι για
κάθε ημέρα που παραμένουν κλειστά τα εργοστάσια της
Dacia και της Ford, οι απώλειες είναι της τάξεως των 124
εκατ. ευρώ. Γι αυτό το λόγο ήδη η Dacia, η οποία είχε

αναστείλει τη λειτουργία της από τις 19.3, θέτοντας τους
14.000 εργαζομένους της σε τεχνική ανεργία, αποφάσισε την
επανεκκίνηση της λειτουργίας της σε δύο φάσεις. Έτσι, στις
21 Απριλίου, το τμήμα μηχανικής και κατασκευής
αμαξωμάτων στο εργοστάσιο του Μioveni ξεκίνησε να
λειτουργεί με προσωπικό ασφαλείας, ενώ οι επέστρεψαν και
οι εργαζόμενοι στο τμήμα ανταλλακτικών και μερών
αυτοκινήτων, απασχολούμενοι σε δύο βάρδιες. Για τις 4
Μαΐου ανακοινώθηκε πλήρης επάνοδος του ανθρώπινου
δυναμικού της εταιρίας, με την εξαίρεση των ομάδων υψηλού
κινδύνου. H Ford επανεκκίνησε τη λειτουργία της στις 4
Μαΐου.
(Πηγή: Romania-insider)
6. Περαιτέρω ταξιδιωτικά μέτρα.
Η ρουμανική κυβέρνηση αποφάσισε στις 27 Απριλίου
την περαιτέρω αναστολή εμπορικών πτήσεων προς και από
Ισπανία ως τις 11 Μαΐου, ενώ οι πτήσεις προς και από
Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ελβετία, ΗΠΑ,
ΗΒ, Ολλανδία, Τουρκία και Ιράν συνεχίζουν να τελούν σε
αναστολή ως τις 14 Μαΐου. Εξαιρούνται μεταφορές
εμπορευμάτων, πτήσεις κρατικών αεροσκαφών, πτήσεις για
παροχή ανθρωπιστικών και έκτακτων ιατρικών υπηρεσιών
και για μεταφορά ταχυδρομικού και υγειονομικού υλικού.
Ειδικότερα αναφορικά με απευθείας πτήσεις προς και
από την Ελλάδα, σημειώνεται ότι η ρουμανική αεροπορική
εταιρία Tarom επανεκκίνησε την 1.5 την πτήση Βουκουρέστι
– Αθήνα – Βουκουρέστι, με δύο δρομολόγια την εβδομάδα
(Δευτέρα και Παρασκευή απόγευμα), ενώ από το δεύτερο
δεκαπενθήμερο του Μαΐου και άλλες αεροπορικές εταιρίες
έχουν προγραμματίσει επανέναρξη απευθείας πτήσεων
προς Ελλάδα.
Εξακολουθεί να παραμένει σε ισχύ το μέτρο,
σύμφωνα με το οποίο όσοι πολίτες εισέρχονται στη
Ρουμανία προερχόμενοι από «κόκκινες» χώρες
υποχρεούνται σε θεσμική καραντίνα, ενώ οι πολίτες που
προέρχονται από «κίτρινες» χώρες υποχρεούνται σε κατ’
οίκον περιορισμό. Ο κατάλογος των «κόκκινων» και
«κίτρινων» χωρών παρατίθεται στον κάτωθι σύνδεσμο:
https://www.cnscbt.ro/index.php/liste-zone-afectate-covid19/1579-lista-zone-24-03/file
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7. Ιστότοποι ρουμανικής και μολδαβικής
συνοριακής αστυνομίας για την ενημέρωση των οδηγών
– Διαδραστικοί χάρτες.
Για την πληρέστερη εικόνα των συνοριακών σταθμών
διέλευσης που παραμένουν ανοιχτοί στη Ρουμανία,
παραθέτουμε ιστότοπο της συνοριακής αστυνομίας
Ρουμανίας, όπου φαίνονται τα σημεία διέλευσης που
λειτουργούν καθώς και οι χρόνοι αναμονής.
https://www.politiadefrontiera.ro/ro/traficonline/?vt=2&dt=1)
Η εφαρμογή ανανεώνεται σε πραγματικό χρόνο και παρέχει
δυνατότητα επιλογής οχήματος (Ι.Χ ή μεταφορές) καθώς και
την κατεύθυνση (είσοδο-έξοδο).
Αντίστοιχο ιστότοπο διαθέτει και η μολδαβική
συνοριακή αστυνομία:
http://www.border.gov.md/index.php/ro/harta-punctelor-detrecere.
8. Επιπτώσεις στην οικονομία της Μολδαβίας από
την εξάπλωση της υγειονομικής κρίσης - Μέτρα
μολδαβικής κυβέρνησης.
Στο πλαίσιο αντιμετώπισης των οικονομικών
συνεπειών της εξάπλωσης της υγειονομικής κρίσης, η
μολδαβική κυβέρνηση έλαβε τα ακόλουθα μέτρα οικονομικής
ενίσχυσης εργαζομένων, ευρισκομένων σε τεχνική ανεργία,
και επιχειρήσεων στη Μολδαβία:
• Αύξηση του επιδόματος ανεργίας, το οποίο
ανέρχεται πλέον σε 2.775 MDL (140,8 ευρώ).
• Αύξηση του ελάχιστου εγγυημένου μηνιαίου
εισοδήματος από 1.107 MDL σε 1.300 MDL (66
ευρώ), κατά τη διάρκεια της κατάστασης έκτακτης
ανάγκης.
• Αύξηση του ποσού του ελάχιστου εγγυημένου
μηνιαίου εισοδήματος για κάθε παιδί από 50% (553
MDL) σε 75% (975 MDL, περί τα 50 ευρώ).
•
Έναν πρόσθετο βασικό μισθό για τους γιατρούς
που συμμετέχουν στην μάχη κατά του COVID-19
και το 50% του μισθού για το νοσηλευτικό και λοιπό
προσωπικό των νοσοκομείων.
• Αναβολή έως τις 25 Ιουλίου 2020 της προθεσμίας
καταβολής των τοπικών φόρων για τις οικονομικούς
φορείς που τελούν σε αναστολή δραστηριότητας
• Κάλυψη από το κράτος των τόκων των δανείων που
λαμβάνονται από επιχειρήσεις για την κάλυψη
μισθών υπαλλήλων και λοιπών λειτουργικών
αναγκών τους κατά το διάστημα που διαρκεί η
κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

•

Τέλος, σύμφωνα με δηλώσεις του Προέδρου της
Μολδαβίας, η κυβέρνηση επεξεργάζεται σχέδιο
ενίσχυσης μικρών επιχειρήσεων που θα ιδρύονται
από Μολδαβούς πολίτες της Διασποράς που
επιστρέφουν στη χώρα τους.

Η μολδαβική οικονομία αναμένεται να επηρεαστεί
σημαντικά από την παγκόσμια πανδημική κρίση. Σύμφωνα
με εκτιμήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, το 2020
θα υπάρξει πτώση του ρυθμού ανάπτυξης κατά 3%, ενώ η
οικονομία αναμένεται να αρχίσει να αναπτύσσεται ξανά στις
αρχές του επόμενου έτους – για το 2021 προβλέπεται ρυθμός
ανάπτυξης της τάξης του 4,1%. O πληθωρισμός αναμένεται
να αγγίξει το 0,5% εντός του 2020, γεγονός που μπορεί να
συμπαρασύρει προς τα κάτω κατανάλωση προϊόντων και
υπηρεσιών και, κατ’ επέκταση, την παραγωγή και τις
επενδύσεις.
Οι εξαγωγές της χώρας σημείωσαν πτώση το πρώτο
δίμηνο του έτους κατά 2,3%, συγκριτικά με το ίδιο διάστημα
του προηγούμενου έτους, ανερχόμενες σε 425,7 εκατ. ευρώ.
Αύξηση παρουσίασαν οι εξαγωγές τροφίμων και ζώντων
ζώων (από 25% σε 28%). To ίδιο διάστημα, οι εισαγωγές
αυξήθηκαν κατά 4%, αγγίζοντας τα 791 εκατ. ευρώ.

Γ. ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ– ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ 2019
1. Διμερές εμπόριο
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Ελληνικής
Στατιστικής Αρχής, οι εξαγωγές τις χώρας μας προς την
Ρουμανία κατά το 2019 σε σχέση με το 2018 παρουσίασαν
αξιόλογη αύξηση της τάξης του 7,31% ενώ οι εισαγωγές από
την Ρουμανία μειώθηκαν κατά 15,06%. Ως εκ τούτου ο
συνολικός όγκος του διμερούς εμπορίου ΕλλάδαςΡουμανίας μειώθηκε στα 1,87 δισ. ευρώ έναντι 1,95 δισ.
ευρώ το προηγούμενο έτος και το ισοζύγιο είναι πλέον
πλεονασματικό για την Ελλάδα κατά 209 εκατ. ευρώ.
Συνοπτικά, η πορεία του διμερούς εμπορίου Ελλάδος Ρουμανίας τα τελευταία τρία χρόνια παρουσίασε την
ακόλουθη εικόνα:
Πίνακας Ι : Εξέλιξη διμερούς εμπορίου Ελλάδος Ρουμανίας
2017 - 2019
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2018

Ευρώ

Ευρώ

875.040
.539

969.537.
567

1.040.
425.92
8

7,31%

901.005
.659

978.299.
645

830.99
6.040

15,06%

ΟΓΚΟΣ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ

1.776.0
46.198

1.947.83
7.212

1.871.
421.96
8

-3,92%

ΕΜΠΟΡΙΚΟ
ΙΣΟΖΥΓΙΟ

25.965.
120

8.762.07
8

209.42
9.888

ΕΞΑΓΩΓΕΣ
ΠΡΟΣ
ΡΟΥΜΑΝΙΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ
ΑΠΟ
ΡΟΥΜΑΝΙΑ

2019

Μεταβ
ολή
2019 /
2018

2017

Ευρώ

(Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ / επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Βουκουρεστίου)
2. Ανάλυση ελληνικών εξαγωγών.
Στην αύξηση των ελληνικών εξαγωγών κατά 7,31% έναντι του
2018 συνέβαλε η αξιόλογη αύξηση που κατέγραψαν οι
εξαγωγές παιχνιδιών (κεφ. 95), κυρίως λόγω της λειτουργίας
τα τελευταία έτη του καταστήματος Jumbo στη Ρουμανία,
καθώς και η αύξηση κατά 20,34% των εξαγωγών προϊόντων
σιδήρου. Παράλληλα, οι ελληνικές εξαγωγές νωπών
φρούτων και λαχανικών συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία
καλύπτοντας πλέον μερίδιο 14% επί του συνόλου των
εξαγωγών της χώρας μας στη Ρουμανία. Σημαντική άνοδο
παρουσίασαν και οι εξαγωγές λιπασμάτων προς την
Ρουμανία με την αξία τους να ξεπερνά τα 27 εκατ. ευρώ. Από
πλευράς μας, θεωρούμε πως οι εξαγωγές φρούτων και
λαχανικών θα διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα, δεδομένης
της ανόδου του βιοτικού επιπέδου στη Ρουμανία και της
απόκτησης πιο υγιεινών προτύπων διατροφής ενώ και οι
εξαγωγές δομικών υλικών παρουσιάζουν προοπτικές, καθώς
η οικοδομική δραστηριότητα στα μεγάλα αστικά κέντρα της
Ρουμανίας συνεχίζεται αμείωτη. Στον αντίποδα, μικρή
μείωση κατέγραψαν οι εξαγωγές πλαστικών υλών και
προϊόντων ενώ μεγαλύτερη ήταν αυτή των ηλεκτρονικών
μηχανών και συσκευών καθώς και των πετρελαιοειδών.

http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikonupotheseon/grafeia-ana-xora/infofiles/tag/1362/office/862

Ε.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΟΕΥ

Το Γρ. ΟΕΥ Βουκουρεστίου κατά το μήνα Απρίλιο
εκπόνησε έρευνα αγοράς για τον κλάδο οίνου και μπύρας:
http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikonupotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/70171
Περαιτέρω, το Γραφείο μας συνεχίζει να αναρτά
στην ιστοσελίδα agora συνεχείς ενημερώσεις για τα
λαμβανόμενα στη Ρουμανία μέτρα ενίσχυσης της
επιχειρηματικότητας και των εργαζομένων στη χώρα και τις
οικονομικές επιπτώσεις της εξάπλωσης της πανδημίας,
έχοντας απ’ ευθείας επικοινωνία με ελληνικά επιμελητήρια
και επιχειρηματίες.
Ενδεικτικά παραθέτουμε τους ακόλουθους
συνδέσμους:
http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikonupotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/70416
http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikonupotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/70228
Disclaimers:
Σε περίπτωση αναδημοσίευσης, παρακαλείστε να αναφέρετε την
πηγή.
Το Γραφείο μας τηρεί επιφύλαξη ως προς τις ειδησεογραφικές
πηγές.

Δ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ
Για την ενημέρωσή σας αναφορικά με τρέχοντες
διαγωνισμούς στη Ρουμανία, μπορείτε να επισκέπτεστε την
ιστοσελίδα agora, στον παρακάτω σύνδεσμο:.
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