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Α. ΓΕΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ 

1. Μακροοικονομικοί Δείκτες 
Μακροοικονομικοί 
Δείκτες 

Αξία Περίοδος 
αναφοράς 

Μεταβολή ΑΕΠ % 2,6% Q3 2017/Q2 2017 
8,6% Q3 2017 

Έλλειμμα 
προϋπολογισμού 

4,1% Β’ τρίμηνο 2017 
3% 2016 

Μηνιαίος 
Πληθωρισμός 

3,23% Noέμβριος 2017 

Ανεργία % 4,9% Οκτώβριος 2017 
Ισοτιμία Ron / Ευρώ 4,6515 

 
27.12.2017 

Μέσος Μεικτός 
Μηνιαίος Μισθός 
(Ευρώ) 

626 2016 
725 Νοεμ. 2017 

Άμεσες Ξένες 
Επενδύσεις 
(δισ. ευρώ) 

4,098 Ιαν.-Οκτ. 2017 

ΑΞΕ Μεταβολή 17,7% 10μηνο 2017 / / 
10μηνο 2016 

Βιομηχανική 
Παραγωγή 

9.6% Οκτ.2017/Οκτ. 
2016 

(Πηγή : ΙnvestRomania) 
 
 

 

2. Τo ποσοστό πληθωρισμού στην 
Ρουμανία στο υψηλότερο επίπεδο από 
το 2013 

 
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού 

Ινστιτούτου Στατιστικής της Ρουμανίας (INS), ο 
πληθωρισμός κατέγραψε σημαντική αύξηση 
κατά το Νοέμβριο, αγγίζοντας το 3,23%, 
ποσοστό που αποτελεί και το υψηλότερο 
επίπεδο της τελευταίας τετραετίας (το αμέσως 
υψηλότερο είχε παρατηρηθεί τον Αύγουστο του 
2013, όπου είχε ανέλθει σε 3,67%).  

Οι τιμές των τροφίμων σημείωσαν 
αύξηση κατά 0,57% τον Νοέμβριο 2017 σε 
σχέση με τον προηγούμενο μήνα, με μεγαλύτερη 
άνοδο τιμών να παρατηρείται στα αυγά (+30%) 
και στο βούτυρο (+7%). Οι τιμές των υπόλοιπων 
αγαθών πλην τροφίμων σημείωσαν αύξηση 
κατά 0,86%, ενώ οι τιμές υπηρεσιών αύξηση 
κατά 0,33%. Η αύξηση στα πετρελαιοειδή ήταν 
της τάξεως του 2,7%. 

 (Πηγή: INSEE, Ινστιτούτο Στατιστικής 
Ρουμανίας) 

 

3. Αύξηση του ελλείμματος του 
εμπορικού ισοζυγίου της Ρουμανίας 
κατά 2,3 δισ. ευρώ το 10μηνο του 2017 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού 
Ινστιτούτου Στατιστικής της Ρουμανίας (INS), το 
εμπορικό έλλειμμα της χώρας κατά το διάστημα 
Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2017 κατέγραψε 
αύξηση κατά 2,298 δισ. ευρώ σε σχέση με το 
αντίστοιχο διάστημα του 2016 που ήταν 7,9 δισ. 
ευρώ, ανερχόμενο σε 10,207 δισ. ευρώ. 

 Αναλυτικότερα, οι ρουμανικές εξαγωγές 
άγγιξαν τα 52,360 δισ. ευρώ σημειώνοντας 
αύξηση κατά 9,6%, ενώ οι εισαγωγές ανήλθαν 
σε 62,567 δισ. ευρώ καταγράφοντας αύξηση 
κατά 12%, συγκρινόμενες με το δεκάμηνο 2016..  

 Οι εξαγωγές προς χώρες ΕΕ ήταν 
39,717 δισ. ευρώ, ενώ οι εισαγωγές από χώρες 
ΕΕ ανήλθαν σε 47,483 δις ευρώ, με το συνολικό 
όγκο του εξωτερικού εμπορίου της Ρουμανίας σε 
ενδοκοινοτικό πλαίσιο να αντιπροσωπεύει το 
75,9% του εξωτερικού εμπορίου της χώρας. 
Παράλληλα η αξία του εμπορίου της Ρουμανίας 
με τις τρίτες χώρες (εκτός ΕΕ 28) στην 
συγκεκριμένη περίοδο έφθασε τα 15,086 δισ. 
ευρώ για τις εξαγωγές και 15,084 δισ. ευρώ για 
τις εισαγωγές. 

 (Πηγή: INSEE, Ινστιτούτο Στατιστικής 
Ρουμανίας) 

 

4. Πτώση του τομέα κατασκευών στην 
Ρουμανία κατά 7,5%το 10μηνο 2017 

Σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής 
της Ρουμανίας, ο τομέας των κατασκευών 
σημείωσε πτώση κατά 7,5% το 10μηνο 2017 
έναντι του αντίστοιχου διαστήματος του 2016, 



 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ                   Ενημερωτικό Δελτίο ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017 
 
 

 

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ 

3
 

καθώς επηρεάσθηκε σημαντικά από την μείωση 
δραστηριοτήτων σε ανακαινίσεις και 
συντηρήσεις κτιρίων (-23,1%) και λοιπές κύριες 
επισκευές (-22,7%). Αντίθετα οι νέες κατασκευές 
αυξήθηκαν κατά 1,6%. 

 Αναλύοντας τις κατασκευές ανά 
κατηγορία παρατηρούμε ότι οι κατασκευές 
μηχανικών έργων και έργων υποδομής 
σημείωσαν πτώση κατά 25,1%, οι κατασκευές 
επαγγελματικής στέγης κατά 14,5%, ενώ οι 
κατασκευές κατοικιών αυξήθηκαν κατά 74,9% 
ένεκα και του προγράμματος χρηματοδότησης 
‘πρώτης κατοικίας – prima casa’. 

 Σημειώνουμε ότι ο συνολικός όγκος των 
κατασκευαστικών εργασιών σημείωσε πτώση 
κατά 8,4%, λαμβανομένου υπ' όψιν του αριθμoύ 
των ανεγερθέντων κτιρίων και λόγω του 
εποχιακού χαρακτήρα. 

 Την περίοδο του Οκτωβρίου 2017 σε 
σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 
Οκτωβρίου 2016, ο όγκος των κατασκευαστικών 
εργασιών σημείωσε πτώση κατά 13,4%. 

(Πηγή: INSEE, Ινστιτούτο Στατιστικής 
Ρουμανίας) 

5. Αύξηση των τουριστικών πακέτων για 
μικρής διαμονής διακοπές εντός της 
Ρουμανίας κατά το Νοέμβριο 2017 

Για πρώτη φορά από το 1989, τα τουριστικά 
πακέτα για διακοπές μικρής διαμονής (city 
breaks) εντός της χώρας κατά τους μήνες 
Νοέμβριο - Δεκέμβριο ήταν πιο ευπώλητα από 
αυτά με προορισμούς στο εξωτερικό. Ειδικότερα 
το τριήμερο 1-3 Δεκεμβρίου που 
συμπεριλάμβανε την Εθνική Εορτή της χώρας, 
88.000 Ρουμάνοι τουρίστες ταξίδεψαν εντός της 
χώρας τους και ξόδεψαν 9,4 δισ.ευρώ για 
διαμονή και διατροφή, σύμφωνα με τη 
ρουμανική Ομοσπονδία Εργοδοτών στον τομέα 
του τουρισμού. Οι περιοχές που προτιμήθηκαν 
περισσότερο ήταν η Alba Iulia, Sibiu, Sinaia, 
Brasov και Cluj Napoca. 

 
Στο πλαίσιο ενίσχυσης του εγχώριου 

τουρισμού, τέσσερις νέες περιοχές θα ενταχθούν 
προσεχώς στο πρόγραμμα προβολής 

τουριστικών προορισμών της χώρας, σύμφωνα 
με ανακοίνωση του ρουμανικού Υπουργείου 
Τουρισμού. Πρόκειται για τις περιοχές Borsa 
στην επαρχία Maramures, η περιοχή 
Dambovicioara στην περιοχή Arges, η Mamaia 
Nord και Pestera-Padina. Τα πλεονεκτήματα της 
ένταξης στο εν λόγω πρόγραμμα συνίστανται 
στην παροχή επενδυτικών κινήτρων, σε 
χρηματοδότηση από το Υπουργείο και στην 
επίσημη προβολή στην ιστοσελίδα του 
Υπουργείου 

 (Πηγή: Romania-Insider) 

6. Αύξηση των ΑΞΕ στη Ρουμανία κατά 
17,7% το δεκάμηνο Ιαν.-Οκτ. 2017  

Σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής 
Τράπεζας Ρουμανίας, οι άμεσες ξένες 
επενδύσεις στη χώρα αυξήθηκαν κατά 17,7% 
την περίοδο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2017 
έναντι της αντίστοιχης χρονικής περιόδου του 
2016, ξεπερνώντας συνολικά τα 4 δισ.ευρώ. 

 Οι επενδύσεις σε μετοχές, 
συμπεριλαμβανομένων των επανεπενδεδυμένων 
κερδών, ανήλθαν σε 3,4 δισ.ευρώ, ενώ τα 
ενδοεταιρικά δάνεια ήταν ύψους 659 εκατ. ευρώ. 
Ο αριθμός των νέων εταιριών έφτασε τις 4.895 
κατά το υπό εξέταση δεκάμηνο, υψηλότερος 
κατά 10,7% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο 
του προηγούμενου έτους. Το συνολικό εταιρικό 
κεφάλαιο αυτών ανέρχεται σε 30,3 εκατ.ευρώ. 

 Τα μέχρι στιγμής δεδομένα 
προοιωνίζονται ελαφρά ανάκαμψη των ΑΞΕ στη 
χώρα για το 2017 μετά από μία χρονιά 
μειωμένων επενδυτικών εισροών. Σημειώνεται 
ότι το 2016 η Ρουμανία είχε καταγράψει τις 
χειρότερες επιδόσεις των τελευταίων 18 ετών σε 
όρους αριθμού νεοϊδρυθεισών εταιριών, 
σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία της Κεντρικής 
Τράπεζας. Μόλις 5.300 νέες εταιρίες 
δημιουργήθηκαν στη χώρα το 2016 έναντι 5.800 
το 2015. Ο υψηλότερος αριθμός σύστασης 
εταιριών είχε σημειωθεί το 2007 όπου πάνω 
από 15.000 ξένες εταιρίες ιδρύθηκαν στη 
Ρουμανία. Έκτοτε, με ελάχιστες εξαιρέσεις, η 
τάση είναι κυρίως πτωτική, ενώ σε ορισμένα 
μάλιστα έτη (ειδικά το 2009, το 2014 και το 
2016) ο αριθμός νέων εταιριών υπήρξε αρκετά 
χαμηλός. 
(Πηγή: Κεντρική Τράπεζα Ρουμανίας, ΒΝR) 
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7. Αύξηση του ελλείμματος τρεχουσών 
συναλλαγών της Ρουμανίας κατά 87% το 
10μηνο 2017 

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της 
Κεντρικής Τράπεζας Ρουμανίας (BNR), το 
έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών 
της χώρας ανήλθε το 10μηνο 2017 σε 5,302 δισ. 
ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 87% έναντι 
της αντίστοιχης περιόδου του 2016, που σε 
απόλυτη αξία ήταν 2,835 δισ. ευρώ.  

Εξετάζοντας τη διάρθρωση του 
ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, 
παρατηρούμε μεγάλη διεύρυνση του ελλείμματος 
αγαθών, το οποίο άγγιξε τα 2,033 δισ. ευρώ τον 
Οκτώβριο, αλλά και σοβαρό έλλειμμα στο 
ισοζύγιο πρωτογενών εισοδημάτων, ανερχόμενο 
σε 296 εκατ. ευρώ. Μικρά πλεονάσματα 
κατέγραψαν τα ισοζύγια δευτερογενών 
εισοδημάτων και υπηρεσιών (274 εκατ. ευρώ και 
236 εκατ. ευρώ αντίστοιχα). Παράλληλα, το 
εξωτερικό χρέος της χώρας αυξήθηκε το 10μηνο 
2017 κατά 1,391 δισ. ευρώ, αγγίζοντας τα 94,3 
δισ. ευρώ. Αναλυτικότερα, το μακροπρόθεσμο 
εξωτερικό χρέος της χώρας ανήλθε σε 69,559 
δισ. ευρώ (73,8%, του συνολικού εξωτερικού 
χρέους της χώρας) σημειώνοντας μείωση κατά 
0,1% σε σχέση με την 31.12.2016. Επίσης το 
βραχυπρόθεσμο εξωτερικό χρέος της Ρουμανίας 
ανήλθε σε 24,242 δισ. ευρώ (26,2% του 
συνολικού εξωτερικού χρέους), με αύξηση κατά 
6,3% έναντι του τέλους του προηγούμενου έτους.  

Το ποσοστό κάλυψης των εγχωρίων 
αναγκών μέσω εισαγωγών αγαθών και 
υπηρεσιών ήταν τον Οκτώβριο 11% χαμηλότερο 
σε σχέση με τα τέλη του 2017. Το ποσοστό 
κάλυψης του βραχυπρόθεσμου εξωτερικού 
χρέους, σε σχέση με το σύνολο των 
συναλλαγματικών αποθεμάτων της Κεντρικής 
Τράπεζας της χώρας ήταν στο επίπεδο του 
88,5% σε σύγκριση με το επίπεδο 90,5%, που 
ήταν την 31.12.2016. 

(Πηγή: Κεντρική Τράπεζα Ρουμανίας, ΒΝR) 

B. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 

1. Συμφωνία μεταξύ κοινοπραξίας 
RAILWORKS, στην οποία συμμετέχει η 
ελληνική ΑΚΤΩΡ, και ρουμανικού 
Οργανισμού Σιδηροδρόμων (CFR SA) 
για εκσυγχρονισμό και επέκταση 

σιδηροδρομικής γραμμής Ilteu - 
Gurasada 

 
  Υπεγράφη στα τέλη Νοεμβρίου μεταξύ 
του ρουμανικού Οργανισμού Σιδηροδρόμων και 
της κοινοπραξίας RAILWORKS, η οποία 
απαρτίζεται από τις εταιρίες Alstom, Aktor και 
Arcada (γαλλικών, ελληνικών και ρουμανικών 
συμφερόντων αντίστοιχα), συμφωνία για 
εκσυγχρονισμό της σιδηροδρομικής γραμμής 
Cap Y Ilteu - Gurasada, έκτασης 22,34 χμ. Η 
γραμμή αυτή εντάσσεται στον άξονα ΤΕΝ - Τ 22 
(Πανευρωπαϊκός Διάδρομος Ρήνου - 
Δουνάβεως, βόρειο τμήμα) για τη διασύνδεση 
των πόλεων Νυρεμβέργη - Βιέννη - Πράγα - 
Βουδαπέστη - Σιμέρια - Μπρασόβ - 
Βουκουρέστι - Κωνστάντζα.  
 Στόχος του έργου, το κόστος του οποίου 
εκτιμάται σε 1,5 δισ. RON (322 εκατ. ευρώ) και 
καλύπτεται από ευρωπαϊκά κονδύλια και τον 
κρατικό προϋπολογισμό, είναι η αναβάθμιση 
του υπάρχοντος σιδηροδρομικού δικτύου, ώστε 
να υποστηρίξει τη διέλευση επιβατηγών τρένων 
μέγιστης ταχύτητας 160 χμ/ώρα, αλλά και η 
δημιουργία έργων υποδομής, όπως η κατασκευή 
15 γεφυρών, δύο σηραγγών, 17 υπογείων και 
μίας υπέργειας διάβασης, η ανακατασκευή 
τεσσάρων σιδηροδρομικών σταθμών και ο ανά 
συγκεκριμένα σημεία εκσυγχρονισμός δικτύου, 
βάσει προδιαγραφών του Ευρωπαϊκού 
Συστήματος Διαχείρισης Σιδηροδρομικών 
Δικτύων (Κανονισμός 1316/2013). Παράλληλα, 
στη σύμβαση προβλέπονται έργα 
ηλεκτροδότησης και ενεργειακής υποστήριξης 
του δικτύου. 

 
 Το έργο αναμένεται να συμβάλει 

σημαντικά στη βελτίωση των υποδομών της 
χώρας, τομέας στον οποίο η Ρουμανία πάσχει 
σοβαρά, καθώς θα επιτρέψει ταχύτερη και 
ασφαλέστερη διέλευση αμαξοστοιχιών, στοιχείο 
που θα συντελέσει στην αποτελεσματικότερη 
εμπορική, τουριστική και ευρύτερη οικονομική 
διασύνδεση ευρωπαϊκών πόλεων της Κεντρικής 
Ευρώπης.  

(Πηγή:ROMANIA-INSIDER Magazine) 
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2. H Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης 
συμμετέχει με 50 εκατ. ευρώ στο 
μετοχικό κεφάλαιο της ελληνικών 
συμφερόντων εταιρείας ακινήτων 
GLOBALWORTH, της σημαντικότερης 
εταιρίας ανάπτυξης ακινήτων στη 
Ρουμανία. 
Σύμφωνα με ανακοίνωσή της στην επίσημη 

ιστοσελίδα της, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, ανταποκρίθηκε 
στη δημόσια πρόσκληση για αγορά μετοχών της 
ελληνικών συμφερόντων κτηματομεσιτικής 
Globalworth, της σημαντικότερης εταιρίας στη 
Ρουμανία στον τομέα ανάπτυξης ακινήτων για 
επαγγελματική χρήση, αγοράζοντας μερίδιο 
4,4% έναντι 50 εκατ. ευρώ. Η επένδυση αυτή της 
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και 
Ανάπτυξης πραγματοποιείται στο πλαίσιο της 
αύξησης κεφαλαίου που ανακοίνωσε η 
Globalworth, με στόχο την ενίσχυση των 
δραστηριοτήτων της στη Ρουμανία και την 
επέκτασή της στην Πολωνία. Κατέστη έτσι η 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα ο πέμπτος σημαντικότερος 
μέτοχος μετά τον Ιωάννη Παπαλέκα, ιδρυτή της 
Globaworth, τον νοτιοαφρικανικών συμφερόντων 
όμιλο Growthpoint Properties και τις εταιρίες 
York Capital και Oak Hill Advisors. Με την 
κίνησή της αυτή, η Globalworth κατάφερε να 
προσελκύσει συνολικά 340 εκατ. ευρώ, 
προκειμένου να διευκολύνει το μεγάλης 
σημασίας άνοιγμά της στην Πολωνία, αλλά και 
να υποστηρίξει την επέκτασή της στη Ρουμανία, 
καθώς έχει εξαγγείλει εξαγορά τριών κτηρίων 
συνολικής έκτασης 100.000 τ.μ έναντι 250 
εκατ.ευρώ. 

 (Πηγή: EBRD) 
 

3. Πώληση της Τράπεζας Πειραιώς 
Ρουμανίας στην J. C. Flowers & Co 

 Σύμφωνα με ανακοίνωσή της, η 
Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε συνήψε συμφωνία με την 
αμερικανική J. C. Flowers & Co. για την πώληση 
του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της 
θυγατρικής της στη Ρουμανία Piraeus Bank 
Romania S.A. Η συναλλαγή, η οποία έχει ήδη 
εγκριθεί από το Δ.Σ της Τράπεζας Πειραιώς και 
το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, 
αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο πρώτο 

εξάμηνο 2018, μετά την έγκριση από τις 
αρμόδιες εποπτικές αρχές της Ρουμανίας.  
 Σύμφωνα με δηλώσεις του Δ/ντος 
Συμβούλου του Ομίλου κ. Μεγάλου, η πώληση 
των τραπεζικών δραστηριοτήτων της Πειραιώς 
στη Ρουμανία αποτελεί ένα ακόμα σημαντικό 
βήμα προς την απρόσκοπτη υλοποίηση των 
δεσμεύσεων του Ομίλου Πειραιώς για το Σχέδιο 
Αναδιάρθρωσης, όπως συμφωνήθηκε με τη 
Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθώς και την 
εφαρμογή του στρατηγικού σχεδίου του Ομίλου, 
«Ατζέντα 2020». Ικανοποιημένος δήλωσε από τη 
συμφωνία και ο κ. Christopher Flowers, 
Διευθύνων Σύμβουλος και Εκτελεστικός 
Διευθυντής της JCF, ο οποίος δήλωσε ότι 
προσβλέπει στη συνεργασία με την Τράπεζα 
Πειραιώς Ρουμανίας, προκειμένου ο Όμιλός του 
να δημιουργήσει μια ισχυρή αυτόνομη τράπεζα 
στον δυναμικό τραπεζικό τομέα της Ρουμανίας. 
 Η J. C. Flowers είναι μια αμερικανική 
εταιρία επενδύσεων, η οποία κατά τη διάρκεια 
των είκοσι σχεδόν ετών λειτουργίας της έχει 
πραγματοποιήσει επενδύσεις ύψους 15 δισ. 
ευρώ σε 50 εταιρίες χαρτοφυλακίου σε 17 
χώρες, δραστηριοποιούμενες σε διαφόρους 
τομείς, συμπεριλαμβανομένων του τραπεζικού, 
αυτού των ασφαλειών και των 
χρηματοοικονομικών. 
 Σημειώνεται ότι η Πειραιώς Ρουμανίας 
είναι η τρίτη ελληνική τράπεζα μέσα σε ένα 
χρόνο που αποσύρεται από τη ρουμανική 
αγορά, μετά την Εθνική και την Eurobank. Η 
μόνη ελληνικών συμφερόντων τράπεζα που 
συνεχίζει να δραστηριοποιείται στη Ρουμανία 
είναι η Alpha Bank. 

 (Πηγή: Δελτίο Τύπου Ομίλου Πειραιώς) 

4. Ο τσέχικος επενδυτικός οργανισμός 
DR MAX εξαγοράζει τη σημαντικότερη 
αλυσίδα φαρμακείων Sensi-Blu και την 
εταιρία διανομής Medi Plus του Ομίλου 
AD Group 

 Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα 
ενημέρωσης, ο τσεχικών συμφερόντων 
επενδυτικός οργανισμός Dr Max, ο οποίος 
ελέγχεται από τον διεθνή όμιλο PENTA 
INVESTMENTS, τον μεγαλύτερο επενδυτή στον 
τομέα φαρμακευτικών σε Τσεχία και Σλοβακία, 
υπέγραψε συμφωνία εξαγοράς της A& D 
PHARMA, του σημαντικότερου ομίλου 



 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ                   Ενημερωτικό Δελτίο ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017 
 
 

 

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ 

6
 

φαρμακείων στη Ρουμανία. H εν λόγω 
συμφωνία, η οποία θα ολοκληρωθεί μετά την 
έγκριση της Επιτροπής ανταγωνισμού, 
αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά την 
παρουσία της AD MAX στην Κεντρική και 
Ανατολική Ευρώπη. Αν και τα μέρη δεν έχουν 
ανακοινώσει επίσημα το τίμημα της εξαγοράς, 
σύμφωνα με δημοσιεύματα έγκυρου 
ηλεκτρονικού επιχειρηματικού περιοδικού, αυτό 
εκτιμάται στα 350 εκατ. ευρώ περίπου. 

 Ο όμιλος A&D PHARMA Group 
δημιουργήθηκε το 1994 από Λιβανέζους 
επιχειρηματίες και γρήγορα κέρδισε το 
μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς φαρμακευτικών στη 
Ρουμανία, τόσο στη λιανική πώληση με τις 
επωνυμίες φαρμακείων Sensi Blu και Punkt 
Drug Store, όσο και στο χονδρεμπόριο με την 
εταιρία διανομής Medi Plus, η οποία διακρίθηκε 
στo marketing και τις πωλήσεις. Η Medi Plus 
είναι σήμερα ο σημαντικότερος διανομέας στην 
Ρουμανία με κύκλο εργασιών περί τα 887 εκατ 
ευρώ και η αλυσίδα φαρμακείων Sensi Blu με 
ένα κύκλο εργασιών ύψους 371 εκατ. Ευρώ 
(Πηγή: ROMANIA-INSIDER Magazine) 
 

5. O κύκλος εργασιών του τομέα 
λιανικής πώλησης αγγίζει τα 40 δισ. 
ευρώ το 2017 στη Ρουμανία 

Σύμφωνα με έρευνα της ασφαλιστικής 
εταιρείας πιστώσεων Euler Hermes, όπως 
αναπαράχθηκε στα δημοσιεύματα των τοπικών 
μέσων ενημέρωσης, ο κύκλος εργασιών του 
τομέα λιανικής πώλησης στην Ρουμανία 
εκτιμάται σε 40 περίπου δισ. ευρώ το 2017, 
παρουσιάζοντας αύξηση κατά 12% έναντι του 
2016. Σύμφωνα με την εν λόγω μελέτη, το 85% 
των συναλλαγών του τομέα λιανικής πώλησης 
στην χώρα αφορούν σε μεικτής προελεύσεως 
προϊόντα, ενώ μόνο το 15% αποτελούν προϊόντα 
εγχώριας παραγωγής. 

Τα μέχρι στιγμής στοιχεία του 
Ινστιτούτου Στατιστικής της Ρουμανίας φαίνεται 
να επιβεβαιώνουν την αυξητική τάση του 
λιανεμπορίου στη χώρα το 2017:  
Σε σύγκριση με το διάστημα Ιανουαρίου – 
Οκτωβρίου 2016, το αντίστοιχο δεκάμηνο του 
2017, ο κύκλος εργασιών του τομέα λιανικής 
παρουσίασε αύξηση 10% (μη 
συμπεριλαμβανομένων οχημάτων). Αναλυόμενη 
στους επί μέρους σημαντικότερους τομείς 

καταναλωτικών αγαθών, η αύξηση αυτή 
ανέρχεται σε 14,8% για αγαθά μη εξειδικευμένα, 
σε 13,8% για λιανεμπόριο συσκευασμένων 
τροφίμων, σε 6,8% για αγαθά οικιακής χρήσης, 
σε 6% για αλκοολούχα, καπνό και προϊόντα 
αυτού κ.ο.κ. 
 (Πηγή: Euler Hermes Report ,INSEE, Invest 
Romania) 
 

6. Επέκταση της εταιρίας λιανικής MEGA 
IMAGE 

Η εταιρία λιανικής Mega Image, μία από 
τις μεγαλύτερες στη Ρουμανία, με συνολικό 
κύκλο εργασιών άνω του ενός δισ. ευρώ για 
φέτος, ανακοίνωσε επέκταση των 
δραστηριοτήτων της για το επόμενο έτος, καθώς 
στα σχέδιά της για το 2018 εντάσσεται η 
δημιουργία 50-60 νέων καταστημάτων. 
Σημειώνεται ότι μόνο το 2017 η MEGA IMAGE 
άνοιξε 50 καινούργια καταστήματα στην περιοχή 
του Βουκουρεστίου, όπου διατηρεί τον κύριο 
όγκο (90%) των δραστηριοτήτων της) 

 (Πηγή: Business Insider) 

7. Έξι νέα προγράμματα ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας στο πλαίσιο του 
προγράμματος Rondine  

Εγκρίθηκε το Νοέμβριο χρηματοδότηση 
συνολικού ύψους 30 εκατ. RON (περί τα 7,1 
εκατ.ευρώ) για έξι προγράμματα ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας στο πλαίσιο του 
προγράμματος Rondine (RO06 Renewable 
Energy), το οποίο υποστηρίζεται κατά κύριο 
λόγο από τα κονδύλια του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ 2009 - 2014). Τα 
προγράμματα αυτά στοχεύουν κυρίως στην 
αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού της 
χώρας και την ενίσχυση της υδροηλεκτρικής 
ενέργειας και εντάσσονται στις ευρύτερες 
προσπάθειες της ενδυνάμωσης του τομέα 
ανανεώσιμων στη χώρα και προσέλκυσης 
σχετικών επενδύσεων. 

(Πηγή: Rondine.ro, Nine O' Clock News) 

 
(Φωτογραφία: ROMANIA-INSIDER Magazine) 
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Γ. ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ 2017 – 
ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΚΑΤΑ 
8,87% 

1. Διμερείς εμπορικές σχέσεις 
 
Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της 

Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, το διμερές 
εμπόριο Ελλάδος - Ρουμανίας, κατά το διάστημα 
Ιανουάριος - Σεπτέμβριος 2017, ανήλθε σε 1,276 
δισ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 
13,51%, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα 
του προηγούμενου έτους. Οι ελληνικές εξαγωγές 
προς την Ρουμανία σημείωσαν αξιόλογη αύξηση 
κατά 12,08% και ανήλθαν σε 642,73 εκατ. ευρώ, 
ενώ οι εισαγωγές από την Ρουμανία αυξήθηκαν 
κατά 14,99% και έφθασαν τα 633,60 εκατ. ευρώ. 
Συνοπτικά, η πορεία του διμερούς εμπορίου 
Ελλάδος - Ρουμανίας παρουσίασε την ακόλουθη 
εικόνα: 

 
  Ιαν.- Σεπτ. 

2017 
Ιαν. – Σεπτ. 

2016 
Μεταβο-

λή 

 Ευρώ Ευρώ 2017 / 
2016 

ΕΞΑΓΩΓΕΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ 642.725.406 573.430.678 12,08% 

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 
ΑΠΟ 
ΡΟΥΜΑΝΙΑ 

633.600.436 550.989.648 14,99% 

ΟΓΚΟΣ 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1.276.325.842 1.124.420.526 13,51% 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ 
ΙΣΟΖΥΓΙΟ 9.124.970 22.441.230   

(Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ ) 
 

2. Διμερές εμπόριο – σημαντικότερα 
προϊόντα 
Η αύξηση των ελληνικών εξαγωγών κατά 

12,08% οφείλεται κυρίως στην αύξηση των 
εξαγωγών των ακόλουθων κατηγοριών: 
α) 72.14 και 72.13 Ράβδοι και χοντρόσυρμααπό 
σίδηρο: αύξηση 126,74% και 77,08% 
αντιστοίχως  
β) 39.07 Πολυακετάλες, πολυαιθέρες και ρητίνες 
σε αρχική μορφή: αύξηση κατά 136,78% 
γ) 31.05 Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά: αύξηση 
κατά 119,10% 
δ) 95.03 Παιχνίδια: συνεχίζουν να καταγράφουν 
αύξηση 50% 

ε) 30.04 Φάρμακα: αύξηση κατά 62,09% 
στ) 03.02 Ψάρια: αύξηση κατά 38,40% 
ζ) 74.08 Σύρματα χαλκού: αύξηση κατά 29,86% 
η) 76.06,76.04, Ελάσματα και ράβδοι - Φύλλα 
Αλουμινίου : αύξηση κατά 30,56% και 26,3% 
αντίστοιχα 
θ) 27.10 Πετρελαιοειδή: αύξηση κατά 22,95% 
ι) 33.04 Καλλυντικά: αύξηση κατά 17,28%. 
ια) 39.03 Πολυμερή του στυρολίου: αύξηση κατά 
10,89%. 
ιβ) 74.11 Σωλήνες χαλκού: Αύξηση κατά 7,69% 
ιγ) Ελαιόλαδο: Αύξηση κατά 7% 
ηλεκτρικές συσκευές για ενσύρματη τηλεφωνία 
(8517) κ.α. 

Αύξηση των ρουμανικών εξαγωγών 
προς την Ελλάδα παρουσίασαν οι ακόλουθες 
κατηγορίες: 
α) 72.09, 72.10 Πλατέα προϊόντα από σίδηρο: 
187% και 196% αντίστοιχα 
β) 85.17 Συσκευές ενσύρματης τηλεφωνίας: 
168,31% 
γ) 04.06 Τυριά : αύξηση κατά 80,3%  
δ) 0104 Προβατοειδή: αύξηση 38,47% 

Αντιθέτως, μείωση των ρουμανικών 
εξαγωγών κατέγραψαν τα προϊόντα της 
κατηγορίας 24.02 πούρα και τσιγάρα (-6,88%), 
τα σύρματα και καλώδια (-16,10%) καθώς και τα 
απορρίμματα σιδήρου κατά 50% και, τέλος, το 
κριθάρι κατά -11,40% 
(Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Εισαγωγές-Αφίξεις, Εξαγωγές-Αποστολές 
κατά χώρα και τετραψήφιο επίπεδο Σ.Ο. (CN4) 
Επεξεργασία στοιχείων: Γραφείο ΟΕΥ Πρεσβείας 
Βουκουρεστίου)  
 
 

Δ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

1. Προετοιμασία επιχειρηματικών 
αποστολών Ρουμάνων εισαγωγέων στις 
διεθνείς εκθέσεις AGROTICA ( 
Θεσσαλονίκη, 1-4/2/2018), INFACOMA- 
AQUATHERM (Αθήνα, 9-12/2/2018) και 
FOODEXPO (Αθήνα, 10-12/3/2018) 

Το Γραφείο μας, στο πλαίσιο του 
προγράμματος προσκλήσεως ξένων εμπορικών 
επισκεπτών (hosted buyers program) των 
εταιριών HELEXPO (διοργανώτριας των 
εκθέσεων AGROTICA και INFACOMA) και 
FORUM SA (διοργανώτριας της FOODEXPO), 
έχει αποστείλει προσκλήσεις και έχει αρχίσει να 
λαμβάνει θετική ανταπόκριση για τη συμμετοχή 
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Ρουμάνων επιχειρηματιών στις εν θέματι 
διεθνείς εκθέσεις. Αναμένεται να συμμετάσχουν 
περί τους τριάντα στις δύο πρώτες εκθέσεις, ενώ 
στην FOODEXPO η συμμετοχή αναμένεται να 
αγγίξει τα πενήντα άτομα. Οι σχετικοί κατάλογοι 
θα έχουν οριστικοποιηθεί στα μέσα Ιανουαρίου. 

 

 

 

2. Ελληνικό Πανόραμα Τουρισμού 
(Βουκουρέστι, 20-21/1/2018) 

 
 Στο πλαίσιο της προβολής του 
ελληνικού τουριστικού προϊόντος και της 
ελληνικής γαστρονομίας διοργανώνεται στις 20-
21/1/2018 στο εμπορικό κέντρο Park Lake του 
Βουκουρεστίου η πρώτη έκθεση GRECIA 
PANORAMA, με πρωτοβουλία της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου, υπό την αιγίδα της ελληνικής 
πρεσβείας, με τη συμμετοχή του ΕΟΤ, τεσσάρων 
εκ των μεγαλύτερων ταξιδιωτικών πρακτορείων 
στη Ρουμανία (EXIM, MELI TOURS, TUI, 
PARALLELA), της Ένωσης Ξενοδόχων 
Χαλκιδικής και ελληνικών συμφερόντων 
εταιριών τροφίμων και ποτών. Το Γραφείο μας 
συμμετέχει στη διοργάνωση με αποστολή 
προσκλήσεων, οργάνωση επί μέρους 
εκδηλώσεων και διακανονισμό Β2Β 
συναντήσεων. 
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