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Α. ΓΕΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ
1. AEΠ
Σύμφωνα με τα αναθεωρημένα στοιχεία
του Εθνικού Ινστιτούτου Στατιστικής της
Ρουμανίας (ΙNS), το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά
4,8%, σε σχέση με το 2015 (έναντι αύξησης
3,9% το 2015), γεγονός που οδήγησε στην
αναθεώρηση προς τα άνω των προηγούμενων
εκτιμήσεων των διεθνών οικονομικών
οργανισμών και για το 2017. Το εν λόγω
ποσοστό αποτελεί το υψηλότερο επίπεδο
ανάπτυξης από το 2008 και το υψηλότερο
μεταξύ των κρατών μελών της Ε.Ε.
2. Εκτιμήσεις για την πορεία της
ρουμανικής οικονομίας το 2017
Βάσει των χειμερινών οικονομικών
προβλέψεων
(Winter
Forecast)
της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εκτιμάται ότι ο
ρυθμός ανάπτυξης το 2017 θα ανέλθει σε 4,4%
(έναντι 3,9% των φθινοπωρινών εκτιμήσεων),
ενώ το 2018 αναμένεται μικρή επιβράδυνσή
του στο 3,7%. Οι παρούσες εκτιμήσεις
προβλέπουν ότι ο ρυθμός ανάπτυξης θα
παραμείνει σταθερός τα επόμενα έτη κυρίως
λόγω των φορολογικών ελαφρύνσεων και των
αυξήσεων των μισθών.
Επίσης, η ανεργία, η οποία μειώθηκε το
2016 αναμένεται να διατηρηθεί σε χαμηλά
επίπεδα, ενώ το έλλειμμα του προϋπολογισμού
θα καταγράψει αύξηση κυρίως λόγω της
μείωσης της φορολογίας και της αύξησης των
δημοσίων δαπανών.
Το δημόσιο έλλειμμα εκτιμάται ότι θα
ανέλθει σε 3,6% του ΑΕΠ το 2017 και σε
3,9% το 2018 ενόψει των περαιτέρω
φοροαπαλλαγών και των αυξήσεων των
συντάξεων που προβλέπεται να εφαρμοστούν
από τον Ιούλιο του 2017.
Ο πληθωρισμός αναμένεται να επιστρέψει
σε θετικό πρόσημο και να ανέλθει σε 1,6% το
2017 και 2,9% το 2018 λόγω της

ισχυροποίησης της ζήτησης, της αύξησης του
κατώτατου μισθού από 1.2.2017 και της
αύξησης της τιμής του πετρελαίου στις
διεθνείς αγορές.
Οι εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
προβλέπουν θετικό ρυθμό ανάπτυξης όλων
των οικονομιών της ΕΕ για το 2017 και το
2018, για πρώτη φορά μετά από εννέα χρόνια.
Εκφράζουν ωστόσο επιφυλάξεις λόγω της
αυξημένης αβεβαιότητας που συνδέεται με τη
νέα αμερικανική κυβέρνηση, τις προσεχείς
εκλογές σε κάποιες χώρες της ΕΕ καθώς και
με το Brexit.
Σύμφωνα με τις χειμερινές προβλέψεις, ο
ρυθμός ανάπτυξης της Ευρωζώνης αναμένεται
να ανέλθει σε 1,6% το 2017 και 1,8% το 2018,
ενώ σε επίπεδο ΕΕ αναμένεται να φθάσει το
1,8% και για τα δυο έτη.
3. Αύξηση άμεσων ξένων επενδύσεων
Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η
Κεντρική Τράπεζα της Ρουμανίας (BNR), οι
άμεσες ξένες επενδύσεις στην ρουμανική
οικονομία ανήλθαν το 2016 σε 4,08 δισ. ευρώ,
παρουσιάζοντας αύξηση κατά 34,4% έναντι
του προηγούμενου έτους (3,035 δισ. Ευρώ).
Εξ αυτών, 3,899 δισ. ευρώ αντιστοιχούν σε
επενδύσεις σε μετοχές και 182 εκατ. ευρώ σε
δάνεια εταιρειών.
4. Εμπορικό ισοζύγιο Ρουμανίας
Σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο
Στατιστικής (INS), το εμπορικό ισοζύγιο της
Ρουμανίας παρουσίασε το 2016 έλλειμμα
ύψους 9,957 δισ. ευρώ καθώς οι εισαγωγές
αυξήθηκαν κατά 7%, σε σχέση με το 2015,
ενώ οι εξαγωγές κατέγραψαν μικρότερη
αύξηση της τάξεως του 5,1%.
Οι ρουμανικές εξαγωγές ανήλθαν σε
57,385 δισ. ευρώ, ενώ οι εισαγωγές έφθασαν
τα 67,342 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 7%, σε
σχέση με το 2015. Το εμπορικό έλλειμμα
κατέγραψε αύξηση κατά 1,591 δισ. ευρώ και
ανήλθε σε 9,957 δισ. ευρώ.
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Αναλυτικότερα,
οι
ενδοκοινοτικές
συναλλαγές (κοινότητα των 28) αντιστοιχούν
στο 75,1% των εξαγωγών της Ρουμανίας
(43,079 δισ. ευρώ) και στο 77,1% των
συνολικών εισαγωγών (51,948 δισ. ευρώ). Οι
εξαγωγές προς τρίτες χώρες ανήλθαν σε
14,307 δισ. ευρώ ενώ οι εισαγωγές έφθασαν
τα 15,394 δισ. Ευρώ, αντιπροσωπεύοντας
αντίστοιχα το 24,9% του συνόλου των
εξαγωγών και το 22,9% του συνόλου των
εισαγωγών.
Το μεγαλύτερο μερίδιο του ρουμανικού
εξωτερικού εμπορίου καλύπτουν τα προϊόντα
της κατηγορίας μηχανήματα και εξοπλισμός
μεταφορών (47% των εξαγωγών και 38% των
εισαγωγών) και ακολουθούν τα λοιπά
βιομηχανικά προϊόντα (32,4% των εξαγωγών
και 31,0% των εισαγωγών).
5. Δημοσιονομικό έλλειμμα
Το 2016, το δημοσιονομικό έλλειμμα
ανήλθε σε 2,96% έναντι 1,47% το 2015 ως
ποσοστό του ΑΕΠ και 1,85% το 2014, ενώ το
2009 ανερχόταν σε 9%, γεγονός που καθιστά
την Ρουμανία την πιο πειθαρχημένη χώρα
μετά την Γερμανία. Τα συνολικά έσοδα του
προϋπολογισμού αυξήθηκαν το 2016 κατά 8%
σε ονομαστική αξία και κατά 0,8% ως
ποσοστό του ΑΕΠ, φθάνοντας τα 231 δισ. λέι
(περίπου 52,50 δισ. ευρώ), ενώ τα συνολικά
έξοδα αυξήθηκαν κατά 9%, φθάνοντας τα 252
δισ. λέι (περίπου 57,03 δισ. ευρώ). Ο κρατικός
προϋπολογισμός για το 2017 προβλέπει ότι τα
έσοδα θα ανέλθουν στα 254 δις λέι (56,95 δισ.
ευρώ), που αντιστοιχεί σε 31,3% του ΑΕΠ
και οι δαπάνες υπολογίζονται σε 278,817 δισ.
λέι (62,35 δισ. ευρώ), που αντιπροσωπεύουν
το 34,2% ως ποσοστό του ΑΕΠ.
6. Αύξηση του μέσου μηνιαίου μισθού κατά
8,4% τον Δεκέμβριο του 2016
Σύμφωνα με
το Εθνικό Ινστιτούτο
Στατιστικής της Ρουμανίας (INS), ο μέσος
μηνιαίος μισθός κατέγραψε τον Δεκέμβριο

του 2016 αύξηση της τάξης του 8,4%.
Συγκεκριμένα, ο μέσος μηνιαίος ακαθάριστος
μισθός ανήλθε σε 3.257 Ron ήτοι 724 ευρώ,
ενώ ο μέσος μηνιαίος καθαρός μισθός έφθασε
τα 2.354 Ron ήτοι 523 ευρώ. Σε σχέση, δε, με
την αντίστοιχη περίοδο του 2015, ο μέσος
μηνιαίος μισθός τον Δεκέμβριο του 2016
κατέγραψε αύξηση κατά 11,4%.
Τις υψηλότερες αποδοχές έλαβαν οι
εργαζόμενοι στην βιομηχανία άνθρακα και
εξόρυξης
πετρελαιοειδών,
ενώ
τις
χαμηλότερες οι εργαζόμενοι στον τομέα
‘Horeca’ (ξενοδοχεία, εστιατόρια, κέτερινγκ).
Στο Δημόσιο, λόγω της εφαρμογής των
νέων νομοθετικών ρυθμίσεων, κατεγράφη
αύξηση του μέσου μηνιαίου μισθού κατά
20,2% για τους εργαζόμενους στον τομέα της
υγείας και 4,5% για τους εργαζόμενους στη
δημόσια διοίκηση, σε σχέση με τον Νοέμβριο.
Αντιθέτως, οι μισθοί των εκπαιδευτικών
μειώθηκαν κατά 4,9% λόγω των χειμερινών
διακοπών.
7. Μείωση ανεργίας
Σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο
Στατιστικής της Ρουμανίας (INS), η ανεργία,
κατά τον μήνα Δεκέμβριο 2016, μειώθηκε
κατά 0,2%, σε σύγκριση με την αντίστοιχη
περίοδο του 2015, διαμορφούμενη στο 5,5%
του εργατικού δυναμικού.
Ο αριθμός των ανέργων ανήλθε σε
507.000 άτομα έναντι 521.000 τον
προηγούμενο μήνα και 616.000 την
αντίστοιχη περίοδο του 2015. Με βάση το
φύλο, το ποσοστό των ανέργων ανδρών είναι
μεγαλύτερο από εκείνο των γυναικών, ήτοι
6,3% και 4,5% αντίστοιχα. Τέλος, το 75% του
ποσοστού ανεργίας αφορά στις ηλικίες 25-74.
8. Μείωση αφερέγγυων εταιρειών στη
Ρουμανία κατά 18,48% το 2016
Σύμφωνα με στοιχεία του Εμπορικού
Μητρώου της Ρουμανίας (ONRC), o αριθμός
των εταιρειών που υπήχθησαν σε διαδικασία
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αφερεγγυότητας το 2016 μειώθηκε κατά
18,48%, σε σχέση με το 2015.
Οι περισσότερες περιπτώσεις αφορούν
εταιρείες με έδρα το Βουκουρέστι (1.771
περιπτώσεις, μείωση κατά 2,48% σε σύγκριση
με το 2015) και ακολουθούν αυτές με έδρα
την περιοχή του Bihor (422 περιπτώσεις, +
2,3%) και την περιοχή της Τιμίς (406
περιπτώσεις, + 17,81%).
Ανά
τομέα
δραστηριότητας,
οι
περισσότερες υποθέσεις
αφερεγγυότητας
εντοπίζονται στον τομέα χονδρεμπορίου και
λιανεμπορίου, επισκευών αυτοκινήτων και
μοτοσυκλετών, ανερχόμενες σε 2.555,
μειούμενες κατά 24,03%, σε σύγκριση με το
2015.
Επιπλέον, 15.918 εταιρείες ανέστειλαν τη
δραστηριότητά τους (μείωση κατά 10,06%, σε
σύγκριση με το 2015), από τις οποίες οι 2.260
στην πρωτεύουσα (-0,92%), ενώ οι υπό
εκκαθάριση εταιρείες σημείωσαν αύξηση
κατά 6,99%, ανερχόμενες συνολικά σε 29.923
εκ των οποίων 6.590 (+20,15%) έχουσες έδρα
στο Βουκουρέστι.
9. Ο κύκλος εργασιών του λιανικού
εμπορίου παρουσίασε αύξηση κατά
13,5% στην Ρουμανία το 2016
Βάσει στοιχείων του Εθνικού Ινστιτούτου
Στατιστικής της Ρουμανίας (INS), ο κύκλος
εργασιών στο λιανικό εμπόριο, που θεωρείται
ο βασικότερος δείκτης κατανάλωσης των
νοικοκυριών, παρουσίασε αύξηση 13,5% το
2016 που αποτελεί και την μεγαλύτερη
αύξηση από το 2007 και μετά.
Η αύξηση του κύκλου εργασιών στο
λιανικό εμπόριο τα προηγούμενα έτη ήταν της
τάξεως του 8,9% το 2015 και του 7% το 2014.
Το
υψηλότερο
ποσοστό
αύξησης
καταγράφηκε το 2007 όταν ανήλθε σε 17,8%
έναντι του 2006.
Ειδικότερα, οι πωλήσεις των τροφίμων
αυξήθηκαν κατά 13,2% ενώ τα άλλα προϊόντα
κατέγραψαν αύξηση του κύκλου εργασιών
κατά
15,2%.
Αύξηση
κατά
10,2%

παρατηρήθηκε το 2016 και στον κύκλο
εργασιών των καυσίμων.
Σημειώνεται ωστόσο ότι ο ρυθμός
ανάπτυξης μειώθηκε τους τελευταίους μήνες
του 2016, κυρίως λόγω της αναμενόμενης
μείωσης από 1.1.2017 του γενικού συντελεστή
ΦΠΑ από 24% σε 20%.
10.
Νόμος 150/2016 περί τροποποίησης
της νομοθεσίας εμπορίας τροφίμωνΚίνηση διαδικασίας επί παραβάσει
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κίνησε διαδικασία
επί παραβάσει (infringement procedures) κατά
της Ρουμανίας για παραβίαση των κανόνων
της ΕΕ και δη της ελεύθερης κυκλοφορίας
αγαθών, λόγω του Νόμου υπ’ αριθμ.
150/2016, ο οποίος προβλέπει υποχρέωση των
μεγάλων αλυσίδων λιανικής πώλησης
(σουπερμάρκετ) να αγοράζουν το 51% των
τροφίμων και των αγροτικών προϊόντων από
τοπικούς παραγωγούς, ήτοι από την βραχεία
αλυσίδα ανεφοδιασμού. Επιπλέον, ο ίδιος
νόμος προβλέπει την υποχρεωτική διενέργεια
προωθητικών ενεργειών για τα ρουμανικά
προϊόντα, περιορίζοντας έτσι τις εμπορικές
δράσεις των σουπερμάρκετ, γεγονός που θίγει
την αρχή της ελεύθερης εγκατάστασης. Με
βάση τους κανόνες της ΕΕ, τέτοιου είδους
παραβιάσεις επιτρέπονται μόνο σε περίπτωση
που υπάρχει υπέρτερο δημόσιο συμφέρον.
Σύμφωνα με τις δηλώσεις εκπροσώπων της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ρουμανία δεν
προσκόμισε αποδεικτικά στοιχεία που να
δικαιολογούν την λήψη των εν λόγω μέτρων.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Επιτροπή έχει
κινήσει συναφείς διαδικασίες και κατά της
Ουγγαρίας, όπου έχει ψηφιστεί νόμος που
προβλέπει ότι οι αλυσίδες λιανικής
υποχρεούνται να εφαρμόζουν το ίδιο
περιθώριο κέρδους στα εγχώρια και τα
εισαγόμενα τρόφιμα και αγροτικά προϊόντα.
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11.
Αντισυνταγματικός ο νόμος περί
μετατροπής δανείων από ελβετικά
φράγκα σε λέι
Το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο
της Ρουμανίας έκρινε αντισυνταγματικό τον
νόμο που αφορά την μετατροπή σε τοπικό
νόμισμα των δανείων που είχαν συναφθεί σε
ελβετικά φράγκα, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την
ισοτιμία της ημέρας σύναψης του δανείου.
Ο
Πρόεδρος
του
Ανώτατου
Συνταγματικού Δικαστηρίου δήλωσε ότι η
συγκεκριμένη απόφαση βασίστηκε τόσο στο
γεγονός ότι το κείμενο που εγκρίθηκε από τη
Γερουσία υπέστη τροποποιήσεις από το
Κοινοβούλιο όσο και στο ότι η λύση περί
μετατροπής των δανείων από ελβετικά
φράγκα σε Λέι με βάση την ημερομηνία
σύναψης του δανείου, που προτάθηκε και
θεσπίσθηκε από το Κοινοβούλιο, δεν συνάδει
με τις Κοινοτικές Οδηγίες.

Για τις μικρές εταιρείες, προβλέπεται η
αύξηση του αφορολογήτου εισοδήματος από
65.000 ευρώ σε 88.500 ευρώ.

12.
Κατάθεση
νομοσχεδίου
περί
μηδενικού ΦΠΑ σε κοινωνική στέγαση,
γεωργικές
υπηρεσίες
και
μικρές
εταιρείες
Ο πρόεδρος του κόμματος PSD, κ. Liviu
Dragnea, κατέθεσε νομοσχέδιο, με το οποίο
προτείνει τροποποιήσεις του φορολογικού
κώδικα ως προς τις κοινωνικά ευπαθείς
ομάδες, τον αγροτικό τομέα και τις μικρές
εταιρείες.
Μεταξύ άλλων, γίνεται λόγος για
κατάργηση του ΦΠΑ, όταν πρόκειται για
απόκτηση οικίας από μη προνομιούχες ομάδες
ή για κατασκευές που προορίζονται για
κοινωνική
χρήση
(ορφανοτροφεία,
γηροκομεία, κέντρα ατόμων με ειδικές
ανάγκες κ.ά).
Στον αγροτικό τομέα, προτείνεται
μηδενικός ΦΠΑ στην παροχή υπηρεσιών
(όργωμα, σπορά, βοτάνισμα, συγκομιδή,
παράδοση
λιπασμάτων,
φυτοφαρμάκων,
σπόρων και άλλων προϊόντων).

Γ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
1. Praktiker
H αλυσίδα καταστημάτων «Do It Yourself»
Praktiker συμπληρώνει φέτος 15 χρόνια
δραστηριοποίησης στη Ρουμανία, διαθέτοντας
27 καταστήματα σε 23 πόλεις της χώρας.

B. ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. Παραγωγή φυσικού αερίου
Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Εθνικής
Διαχειριστικής Αρχής Ενέργειας (ANRE), κ.
Niculae Havrilet, το 2018 θα ξεκινήσει η
παραγωγή φυσικού αερίου από τα κοιτάσματα
Midia και Pelican της Μαύρης Θάλασσας,
οπότε η εγχώρια παραγωγή της Ρουμανίας θα
υπερκαλύπτει την ζήτηση, με αποτέλεσμα η
χώρα να μετατραπεί σε εξαγωγέα φυσικού
αερίου. Τον πρώτο χρόνο, ήτοι το 2018, η
ποσότητα φυσικού αερίου που θα παραχθεί
από τα δύο ανωτέρω κοιτάσματα στη Μαύρη
Θάλασσα αναμένεται να φθάσει το 1 δισ. κ.μ.,
ενώ κατά τα επόμενα έτη η ετήσια παραγωγή
θα αυξηθεί, αγγίζοντας τα 4 δισ. κ.μ.

2. Ενημερωτικό Δελτίο Εμπορικού και
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ρουμανίας
Το
Εμπορικό
και
Βιομηχανικό
Επιμελητήριο Ρουμανίας εκδίδει μηνιαίο
ενημερωτικό δελτίο, το οποίο αναρτά στην
ιστοσελίδα του: www.ccir.ro/en. To τελευταίο
έχει αναρτηθεί στην ακόλουθη σελίδα:
http://ccir.ro/wpcontent/uploads/2014/11/iBno83_2017.pdf

Δ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
1. Zootechnia
(Θεσσαλονίκη,
2-5
Φεβρουαρίου 2017)
Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών
Υποθέσεων της Πρεσβείας Βουκουρεστίου, σε
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συνεργασία με την Helexpo, διοργάνωσε
επιχειρηματική αποστολή εννέα εμπορικών
επισκεπτών από την Ρουμανία στην διεθνή
έκθεση για την Κτηνοτροφία και την
Πτηνοτροφία «Zootechnia 2017».
2. Διεθνής
Έκθεση
Τουρισμού
στο
Βουκουρέστι - Ελληνική συμμετοχή
Κατά το διάστημα 16-19 Φεβρουαρίου
πραγματοποιήθηκε στο Βουκουρέστι η
Διεθνής Έκθεση Τουρισμού της Ρουμανίας –
ROMANIAN TOURISM FAIR, την οποία
διοργάνωσε η
‘Romexpo’ (επίσημος
εκθεσιακός φορέας), σε συνεργασία με την
Ένωση Τουριστικών Πρακτόρων Ρουμανίας
‘ΑΝΑΤ’ και την Ένωση Αγροτουρισμού,
Οικολογικού και Πολιτιστικού Τουρισμού
(ANTREC). Συμμετείχαν περίπου 280 εκθέτες
από 15 χώρες.
Η φετινή ελληνική παρουσία στην έκθεση
ήταν αξιόλογη. Το επίσημο περίπτερο του
ΕΟΤ (περίπου 90 τ.μ) συμπεριελάμβανε ως
συνεκθέτες τις Περιφέρειες Θεσσαλίας,
Στερεάς Ελλάδος και Βορείου Αιγαίου καθώς
και την Ένωση Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης.
Στον ίδιο χώρο βρίσκονταν και τα περίπτερα
των άλλων ελληνικών συμμετοχών, μεταξύ
των οποίων συγκαταλέγονταν ο Δήμος
Αριστοτέλη, η Αναπτυξιακή Νέστου, η
Ένωση
Τουριστικών
Καταλυμάτων
Ασπροβάλτας - Βρασνών, ο Οργανισμός
Τουρισμού Χαλκιδικής, ο Δήμος Βόλου, ο
Σύλλογος Ενοικιαζόμενων Δωματίων Θάσου
καθώς και 7 γραφεία τουρισμού.
Στο πλαίσιο της εν λόγω Έκθεσης, ο κ.
Πρέσβυς και ο Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ,
κ.
Τρυφωνόπουλος,
πραγματοποίησαν
επιμέρους συναντήσεις με τον Γενικό
Γραμματέα της
Ένωσης Τουριστικών
Πρακτόρων Ρουμανίας (ANAT), κ. Liviu
Moraru, καθώς και με εκπροσώπους μεγάλων
τουριστικών γραφείων, όπως Christian Tour,
Paralela45, Aetotravel κ.ά.

Θετική εντύπωση προκάλεσε το γεγονός
ότι στην φετινή εκδήλωση υπήρχε έντονη
προβολή της χώρας μας από τα μεγάλα
ρουμανικά γραφεία ταξιδίων (Christian Tours,
Paralela45, Happy Tours, TUI Tours), με τιμές
λίαν ανταγωνιστικές τόσο για την περίοδο του
Πάσχα όσο και για το καλοκαίρι, που
αποτελεί ένδειξη ότι η αύξηση του
τουριστικού ρεύματος προς την Ελλάδα θα
συνεχισθεί και στο μέλλον. Επιπλέον,
ελληνικές τουριστικές επιχειρήσεις, όπως οι
MOUZENIDIS TOURS, MELI TOURS κ.ά.,
είχαν σημαντική παρουσία στην εν λόγω
έκθεση.
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