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Α. ΓΕΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ 
1. Τροποποίηση του Φορολογικού Κώδικα  

Η νέα ρουμανική κυβέρνηση προέβη σε 
τροποποιήσεις του φορολογικού κώδικα μέσω 
κυβερνητικού διατάγματος, που υιοθετήθηκε 
την 4η Ιανουαρίου 2017. 

Μεταξύ των μέτρων που υιοθετήθηκαν 
είναι: 

Α) Απαλλαγή από την φορολογία για 
επιχειρήσεις του τομέα καινοτομίας, 
έρευνας και τεχνολογίας  

Η απαλλαγή από την φορολογία αφορά 
περίοδο 10 ετών από την έναρξη λειτουργίας 
της εταιρείας.  

Επιπλέον, το μέτρο αυτό εκτείνεται και 
στα φυσικά πρόσωπα με κύρια δραστηριότητα 
στον εν λόγω τομέα. Η εξαίρεση αυτή θα 
ισχύει για δέκα έτη από την ημερομηνία 
ισχύος του Έκτακτου Κυβερνητικού 
Διατάγματος. Σημειώνεται ότι επί του 
παρόντος η φορολογία είναι 16%.  

 Β) Φορολογία μικρών επιχειρήσεων 
 Το εισόδημα των μικροεπιχειρήσεων που 

απασχολούν έναν ή περισσότερους 
εργαζόμενους φορολογείται πλέον με 1%. 
Διευρύνεται η βάση υπαγωγής στο ευνοϊκό 
φορολογικό καθεστώς μικροεπιχειρήσεων, 
καθώς εντάσσονται πλέον όσες έχουν 
εισόδημα κατά το προηγούμενο φορολογικό 
έτος πέραν των 100.000 ευρώ και μέχρι 
500.000 ευρώ. Σκοπός του μέτρου αυτού είναι 
η αύξηση των νέων θέσεων εργασίας και η 
δίκαιη κατανομή των φορολογικών βαρών 
μεταξύ των μικροεπιχειρήσεων. 

Γ) Φόρος εισοδήματος 
Απαλλαγή των φυσικών προσώπων από 

τον φόρο επί των εισοδημάτων που 
προέρχονται από εποχικές δραστηριότητες και 
τα οποία προκύπτουν βάσει συμβολαίων 
εργασίας ορισμένου χρόνου. Παράλληλα, 
εισήχθη ανώτατο όριο 450.000 lei, μέχρι του 
οποίου δεν φορολογείται η μεταβίβαση ή 
διαίρεση ακινήτων. Το μέτρο αυτό αποσκοπεί 
στην τόνωση της αγοράς ακινήτων και του 
κατασκευαστικού τομέα.  

Δ) Αύξηση του κατώτατου μηνιαίου 
μισθού στα 1.450 lei  

Αυξάνεται ο κατώτατος μηνιαίος μισθός 
από την 1η Φεβρουαρίου 2017, φθάνοντας τα 
1.450 lei (περίπου 320 ευρώ), αντιστοιχώντας 
σε 166 εργάσιμες ώρες τον μήνα. Το μέτρο 
αυτό αναμένεται να έχει θετικό αντίκτυπο 
στην οικονομική ανάπτυξη κατά περίπου 
0,2%, ενώ καταπολεμά την αδήλωτη εργασία. 
Σημειώνεται δε ότι οι συμβάσεις εργασίας με 
μισθό μικρότερο του βασικού θα επισύρουν 
κυρώσεις. 

Επιπρόσθετα, προβλέπεται αύξηση της 
κατώτατης σύνταξης από την 1η Ιουλίου 2017 
κατά 9%, φθάνοντας τα 1.000 lei (περίπου 222 
ευρώ). 

Εκτός των ανωτέρω, από 1.1.2017, ο 
γενικός συντελεστής ΦΠΑ μειώθηκε στο 
19%, καταργήθηκε ο φόρος ειδικών 
κατασκευών, μειώθηκε ο έμμεσος φόρος 
κατανάλωσης καυσίμων κατά 8,5 λεπτά του 
ευρώ ανά λίτρο και εισήχθη ειδικό καθεστώς 
ΦΠΑ για τους αγρότες. 

Σύμφωνα, δε, με το νέο Υπουργό 
Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος, Εμπορίου 
και Επιχειρηματικότητας, κ. Florin Jianu, τα 
μέτρα αυτά αποσκοπούν στην τόνωση της 
επιχειρηματικότητας και την προσέλκυση 
νέων επενδύσεων. 

 
2. Έγκριση  Νόμου περί εξάλειψης 102 

τελών και παραβόλων  
  Ο Πρόεδρος της Ρουμανίας επικύρωσε τον 

Νόμο που προβλέπει την εξάλειψη 102 τελών 
και παραβόλων από τις αρχές Φεβρουαρίου 
2017, μεταξύ των οποίων: τέλη 
ραδιοτηλεόρασης, παράβολο εγγραφής στο 
Μητρώο εταιρειών, τέλος περιβάλλοντος για 
τα οχήματα Ι.Χ., παράβολα για την χορήγηση 
της ρουμανικής υπηκοότητας, τέλη 
επικυρώσεως εγγράφων κ.λ.π. Σημειώνεται 
ότι η εξάλειψη των φόρων αυτών ξεπερνά το 
ποσό των 1,3 δισ. Λέι.  
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3. Διεύρυνση φοροαπαλλαγών για 
προγραμματιστές λογισμικού στην 
Ρουμανία 

   Από την 1η Ιανουαρίου 2017, τέθηκε σε 
εφαρμογή η απαλλαγή από την φορολογία 
εισοδήματος των αποδοχών των 
προγραμματιστών λογισμικού, ανεξαρτήτως 
του κύκλου εργασιών των εταιρειών στις 
οποίες εργάζονται. Μέχρι πρότινος, το μέτρο 
αυτό εφαρμοζόταν σε εταιρείες του κλάδου, 
των οποίων ο κύκλος εργασιών ανά 
εργαζόμενο ξεπερνούσε τις 10 χιλιάδες ευρώ. 

Ο κύριος στόχος πάντως είναι η συγκράτηση 
των προγραμματιστών στη χώρα και η 
δημιουργία νέων επιχειρήσεων στον 
συγκεκριμένο τομέα.  

Σημειώνεται ότι ο τομέας της πληροφορικής 
αποτελεί έναν από τους πλέον προσοδοφόρους 
της ρουμανικής οικονομίας. 

 
4. Αύξηση της αξίας των 
συγχωνεύσεων και εξαγορών το 2016 

Η αξία των  συγχωνεύσεων και εξαγορών 
στη ρουμανική αγορά το 2016 κυμάνθηκε 
μεταξύ 3,4 και 4 δις ευρώ, σημειώνοντας 
αύξηση κατά 23%, σε σύγκριση με το 2015.  

Η πλειοψηφία τους αφορούσε κυρίως στους 
τομείς: α) προϊόντων ταχείας κυκλοφορίας 
(FMCG), β) πετρελαίου και φυσικού αερίου. 

 Για το 2017, εκτιμάται ότι η αξία των 
συγχωνεύσεων-εξαγορών θα αγγίξει τα 3 δις 
ευρώ, ενώ θα μειωθούν οι μεγάλες 
συναλλαγές. Ενδέχεται, δε, να υπάρξουν 
αλλαγές στον χρηματοοικονομικό τομέα 
καθώς και στον τομέα ενέργειας. 

  
5. Σχέδιο Προϋπολογισμού 2017 

Σύμφωνα με το σχέδιο προϋπολογισμού που 
αναμένεται να υιοθετηθεί τις προσεχείς 
ημέρες, προβλέπεται μείωση στους επιμέρους 
προϋπολογισμούς της Προεδρίας, της 
Ρουμανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και της 
Βουλής. Στόχος πάντως είναι η διατήρηση του 
ελλείμματος κάτω του 3% του ΑΕΠ. 

 

6. Αύξηση ρουμανικών εξαγωγών και 
εισαγωγών κατά το διάστημα 
Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2016 

Σύμφωνα με στοιχεία του Εθνικού 
Ινστιτούτου Στατιστικής της Ρουμανίας (INS), 
οι ρουμανικές εξαγωγές ανήλθαν κατά το 
διάστημα Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2016 στο 
επίπεδο ρεκόρ των 5,3 δισ. ευρώ, 
παρουσιάζοντας αύξηση κατά 11,7% έναντι 
της αντίστοιχης περιόδου του 2015. Ανάλογη 
αύξηση κατά 11,6% παρουσίασαν και οι 
εισαγωγές, οι οποίες ανήλθαν σε 6,18 δισ. 
ευρώ.  

Σημειώνεται δε ότι το εμπορικό έλλειμμα 
της χώρας για το εν λόγω διάστημα, 
παρουσίασε αύξηση κατά 10,9% σε σχέση με 
το αντίστοιχο διάστημα του 2015 και ανήλθε 
σε 8,77 δισ. ευρώ.  

 
7. Μείωση της ανεργίας στην Ρουμανία τον 

Νοέμβριο 2016 
Βάσει στοιχείων του Εθνικού Ινστιτούτου 

Στατιστικής της Ρουμανίας (INS), η ανεργία, 
κατά τον μήνα Νοέμβριο του 2016, μειώθηκε, 
σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 
2015, διαμορφούμενη στο 5,7% του εργατικού 
δυναμικού. 

 
8. Αύξηση του κύκλου εργασιών του 
λιανικού εμπορίου κατά 14,2% στην 
Ρουμανία το 11μηνο του 2016  

Σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο 
Στατιστικής της Ρουμανίας (INS), ο κύκλος 
εργασιών του λιανικού εμπορίου κατά το 
διάστημα Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2016 
αυξήθηκε κατά 14,2% έναντι της αντίστοιχης 
περιόδου του 2015 και κατά 14,3% 
λαμβάνοντας υπόψη την εποχιακή διόρθωση. 
Η εν λόγω αύξηση οφείλεται κυρίως στην 
αύξηση των πωλήσεων των τροφίμων, 
αναψυκτικών και καπνού κατά 15,5% (μείωση 
ΦΠΑ από 24% σε 9% στα τρόφιμα από 
1.6.2015), των λοιπών αγαθών κατά +15,4% 
καθώς και των καυσίμων κατά +10,3%. 
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Ο κύκλος εργασιών του λιανικού εμπορίου 
του Νοεμβρίου 2016 κατέγραψε αύξηση 4,4% 
έναντι του προηγούμενου μήνα, ενώ η αύξηση 
σε ετήσιο επίπεδο ανήλθε σε 10,5%.  

Σύμφωνα με τα στοιχεία της EUROSTAT, η 
Ρουμανία κατέχει την 3η θέση μεταξύ των 
χωρών της Ε.Ε (μετά το Λουξεμβούργο 12,4% 
και την Σλοβενία 11,3%) όσον αφορά στην 
αύξηση του κύκλου εργασιών του λιανικού 
εμπορίου, η οποία ανήλθε σε  9,5% τον 
Νοέμβριο του 2016 έναντι του αντίστοιχου 
μήνα του 2015.  

Μεταξύ των χωρών της Ε.Ε. την 
μεγαλύτερη αύξηση του όγκου του λιανικού 
εμπορίου κατέγραψαν τον Νοέμβριο του 2016 
το Λουξεμβούργο (+6,2%), η Εσθονία 
(+1,7%) και η Ρουμανία (+1,4%). 

 
9.  Λήψη χρηματοδότησης 500 εκ. ευρώ 

από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την 
περάτωση 11 έργων στη Ρουμανία 

Όπως δήλωσε η Ρουμάνα Επίτροπος 
Περιφερειακής Πολιτικής, κα Corina Cretu, 
εγκρίθηκε η συνέχιση 11 έργων για την 
ανάπτυξη της περιφέρειας της Ρουμανίας με 
συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
αξίας 500 εκ. ευρώ περίπου. Κατ' αυτόν τον 
τρόπο, πρόκειται να ολοκληρωθούν έργα, που 
είχαν αρχίσει την περίοδο 2007-2013 και 
αφορούν στους τομείς μεταφορών, πρόβλεψης 
φυσικών καταστροφών, ύδρευσης και 
διαχείρισης απορριμμάτων. 

Ειδικότερα στον τομέα μεταφορών, 
προβλέπεται η κατασκευή του 
αυτοκινητόδρομου Lugoj – Deva και η 
ανακατασκευή του σιδηροδρομικού δικτύου 
Colariu - Simeria, που αποτελεί μέρος του 
Ευρωπαϊκού διαδρόμου IV. 

       
B. ΕΝΕΡΓΕΙΑ  
1. Μείωση της παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας κατά την περίοδο Ιανουαρίου-
Νοεμβρίου 2016 

Σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο 
Στατιστικής (INS), κατά την περίοδο 

Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2016, οι διαθέσιμοι 
πόροι ηλεκτρικής ενέργειας της Ρουμανίας 
ανήρχοντο σε 63,021 εκ. kWh, λιγότερες κατά 
174,1 εκ. kWh, σε σύγκριση με την αντίστοιχη 
περίοδο του 2015. 

Η παραγωγή θερμοηλεκτρικής ενέργειας 
ανήλθε σε 23,646 δις kWh, σημειώνοντας 
μείωση κατά 6,6%. Οι υδροηλεκτρικοί 
σταθμοί παρήγαγαν 18,241 δις kWh, 
σημειώνοντας αύξηση κατά 18%, ενώ η 
παραγωγή από πυρηνική ενέργεια μειώθηκε 
κατά 3,3%, προσφέροντας 10,248 δις kWh. Η 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τα 
αιολικά πάρκα ανήλθε σε 5,710 δις kWh (με 
μείωση 863,4 δις kWh), ενώ από τα 
φωτοβολταϊκά σε 1,772 δις kWh (με μείωση 
142 δις kWh), σε σύγκριση με την αντίστοιχη 
περίοδο του 2015. 

Η συνολική κατανάλωση κατά την περίοδο 
Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2016 ξεπέρασε τις 
49,955 δις kWh, αυξανόμενη κατά 3,7%, 
έναντι της αντίστοιχης κατανάλωσης του 
2015. 

 
Γ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ  
1. Επέκταση αλυσίδας Jumbo στη 
Ρουμανία 

Η ελληνική αλυσίδα καταστημάτων 
παιχνιδιών Jumbo επεκτείνεται στις περιοχές 
της Dobrogea και της Μολδαβίας και 
συγκεκριμένα στις πόλεις Constanţa και 
Suceava, στους χώρους των πρώην 
σουπερμάρκετ Real. Τα νέα καταστήματα 
αναμένεται να ανοίξουν στα μέσα του έτους.  

Σημειώνεται ότι η αλυσίδα Jumbo 
δραστηριοποιείται στη Ρουμανία από το 2013 
και διαθέτει ήδη επτά καταστήματα. 

 
2. Εξαγορά ΑΤΕ Insurance από την 
Euroins Romania 

Υπεγράφη συμφωνία πώλησης του 
χαρτοφυλακίου της ΑΤΕ Insurance (του 
Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς) στην 
ασφαλιστική εταιρεία Euroins Romania. 
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Δ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ  
1. ZOOTECHNIA 2017 (Θεσσαλονίκη, 2-5 

Φεβρουαρίου 2017)- Επιχειρηματική 
αποστολή 9 ρουμανικών εταιρειών  

Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών 
Υποθέσεων της Πρεσβείας Βουκουρεστίου, σε 
συνεργασία με την Helexpo, θα αποστείλει 
εννέα εμπορικούς επισκέπτες από τη 
Ρουμανία στην διεθνή έκθεση για την 
Κτηνοτροφία και την Πτηνοτροφία 
«Zootechnia 2017». 

Η εν λόγω δράση εντάσσεται στο πλαίσιο 
ενδυνάμωσης των ελληνικών εξαγωγών στην 
Ρουμανία.  

 
Ε. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΣ 
ΕΛΛΑΔΑ  
1. Σημαντική αύξηση του τουριστικού 
ρεύματος από την Ρουμανία κατά 102,05% 
για το διάστημα Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 
2016 

Σύμφωνα με τα δημοσιευθέντα στοιχεία 
της Τράπεζας της Ελλάδος, 947,2 χιλιάδες 
τουρίστες από την Ρουμανία αφίχθησαν στην 
Ελλάδα κατά το 9μηνο 2016, έναντι 540,3 
χιλιάδων για όλο το 2015 και 468,8 κατά την 
αντίστοιχη περίοδο του 2015, καταγράφοντας 
αύξηση της τάξεως του 102,05%. Βάσει 
εκτιμήσεων επαγγελματιών του κλάδου 
(Ένωση Τουριστικών Πρακτόρων Ρουμανίας-
ΑΝΑΤ), το 2016 η Ελλάδα απετέλεσε και 
πάλι τον πρώτο τουριστικό προορισμό των 
Ρουμάνων, ενώ ο τελικός αριθμός τουριστών 
αναμένεται να ξεπεράσει τα 1.000.000 άτομα, 
συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των 
τουριστών που μετακινούνται με πτήσεις 
charter κατά τους θερινούς μήνες και αυτών 
που ταξιδεύουν με ίδιο μέσο. Σημειώνεται, δε, 
ότι η Ελλάδα αποτελεί καθιερωμένο, αγαπητό 
και ιδεατό προορισμό διακοπών για την 
πλειοψηφία του πληθυσμού. 

Το τουριστικό συνάλλαγμα, που εισήλθε 
στην χώρα από τους Ρουμάνους τουρίστες, 
έφθασε το 9μηνο 2016 τα 372,9 εκ. ευρώ, η 

μέση διάρκεια παραμονής ήταν 6,3 ημέρες, 
ενώ η δαπάνη, ανά ταξίδι, υπολογίζεται σε 
περίπου 342,2 ευρώ. 

Πάντως, η αναμενόμενη θετική μεταβολή 
της ρουμανικής οικονομίας και η αύξηση των 
εισοδημάτων του Ρουμάνου καταναλωτή 
αναμένεται να αυξήσει και τη μέση δαπάνη 
του ανά ταξίδι στην Ελλάδα, αφού κύριο 
χαρακτηριστικό του δεν είναι η αποταμίευση 
αλλά η ροπή προς την κατανάλωση.   

Ειδικότερα ως προς τις αεροπορικές 
μεταφορές, οι οποίες κατέχουν περίπου το 30-
35% του συνόλου των τουριστικών 
μετακινήσεων, σημειώθηκε μεγάλη αύξηση 
της τάξεως του 46% κατά το διάστημα 
Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2016, σε σύγκριση 
με την αντίστοιχη περίοδο του 2015.  
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