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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 

2,88% 2017 

Μηνιαίος 
Πληθωρισμός 

3,32% Δεκέμβριος 2017 

Ανεργία % 4,02% Δεκέμβριος 2017 
Ισοτιμία Ron / Ευρώ 4,6581 

 
31.1.2018 

Μέσος Μεικτός 
Μηνιαίος Μισθός 
(Ευρώ) 

626 2016 
725 Δεκ. 2017 

Άμεσες Ξένες 
Επενδύσεις 
(δισ. ευρώ) 

4,098 Ιαν.-Οκτ. 2017 

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

Βιομηχανική 
Παραγωγή 

9.5% Nοεμ.2017/Νοεμ. 
2016 

(Πηγή : ΙnvestRomania) 
 

 

2. Αύξηση 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 Δεκέμβριο, αγγίζοντας το 3,32%, ποσοστό που 
αποτελεί και το υψηλότερο επίπεδο των 
τελευταίων 4,5 ετών(το αμέσως υψηλότερο είχε 
παρατηρηθεί τον Αύγουστο του 2013, όπου είχε 
ανέλθει σε 3,67%).  

Οι τιμές των τροφίμων σημείωσαν 
αύξηση κατά 0,43% τον Δεκέμβριο 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 0,44%, 
ενώ οι τιμές υπηρεσιών αύξηση κατά 0,22%. Η 
αύξηση στα πετρελαιοειδή ήταν της τάξεως του 
5,85%, γεγονός που είχε σημαντικό αντίκτυπο 
στις τιμές ορισμένων καταναλωτικών αγαθών και 
υπηρεσιών - ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι τιμές 
των αεροπορικών μεταφορών αυξήθηκαν κατά 
23,3% και του ηλεκτρισμού κατά 12,2%. 

 (Πηγή: INSEE, Ινστιτούτο Στατιστικής 
Ρουμανίας) 

3. Μικρή αύξηση της ανεργίας το 
Δεκέμβριο 2017 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού 
Ινστιτούτου Στατιστικής της Ρουμανίας (INS), η 
ανεργία ανήλθε σε 4,02% το Δεκέμβριο 2017, 
καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 0,75% σε 
σχέση με το Δεκέμβριο 2016 και 0,02% σε σχέση 
με τον προηγούμενο μήνα του ιδίου έτους. Ο 
συνολικός αριθμός ανέργων ανέρχεται σε 
351.105, ενώ εξ αυτών περί τις 73.000 (ποσοστό 
20,8%) δικαιούνται του σχετικού επιδόματος. Η 
ανεργία φαίνεται να αγγίζει λίγο περισσότερο 
τους άρρενες (4,23%, κατά 0,5% πάνω σε σχέση 
με το Νοέμβριο) σε σχέση με τις γυναίκες (3,76% 
από 3,79% συγκριτικά με τον προηγούμενο 
μήνα), ενώ οι ηλικίες που συγκεντρώνουν τα 
υψηλότερα ποσοστά ανεργίας είναι αυτές μεταξύ 
40 και 49 ετών (30%) (Πηγή: INSEE, Ινστιτούτο 
Στατιστικής Ρουμανίας) 

4. Αύξηση του ελλείμματος εμπορικού 
ισοζυγίου κατά 2,57% το 11μηνο 2017 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού 
Ινστιτούτου Στατιστικής της Ρουμανίας (INS), το 
εμπορικό έλλειμμα της χώρας κατά το διάστημα 
Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2017 κατέγραψε αύξηση 
κατά 2,569 δισ. ευρώ σε σχέση με το αντίστοιχο 
διάστημα του 2016 που ήταν 8,8 δισ. ευρώ, 
ανερχόμενο σε 11,344 δισ. ευρώ. 

 Αναλυτικότερα, οι ρουμανικές εξαγωγές 
άγγιξαν τα 58,146 δισ. ευρώ σημειώνοντας 
αύξηση κατά 9,5%, ενώ οι εισαγωγές ανήλθαν σε 
69,491 δισ. ευρώ καταγράφοντας αύξηση κατά 
12,3%, συγκρινόμενες με το ενδεκάμηνο 2016.  

 Οι εξαγωγές προς χώρες ΕΕ ήταν 44,168 
δισ. ευρώ, ενώ οι εισαγωγές από χώρες ΕΕ 
ανήλθαν σε 52,721 δισ. ευρώ, με το συνολικό 
όγκο του εξωτερικού εμπορίου της Ρουμανίας σε 
ενδοκοινοτικό πλαίσιο να αντιπροσωπεύει το 
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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 13,978 δισ. ευρώ για τις 
εξαγωγές και 16,770 δισ. ευρώ για τις εισαγωγές. 

 (Πηγή: INS, Ινστιτούτο Στατιστικής 
Ρουμανίας) 

5. Αύξηση τoυ τουριστικού ρεύματος από 
τη Ρουμανία στην Ελλάδα 

 Σύμφωνα με τα δημοσιευθέντα στοιχεία της Τραπέζης τ                                
κλάδου (Ένωση Τουριστικών Πρακτόρων 
Ρουμανίας-ΑΝΑΤ), το 2017 η Ελλάδα απετέλεσε 
και πάλι τον πρώτο προορισμό Ρουμάνων 
τουριστών, ενώ ο τελικός όγκος τουριστών 
αναμένεται να ξεπεράσει τα 1.300.000 άτομα, 
συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των 
τουριστών που μετακινούνται με πτήσεις ‘charter’ 
κατά τους θερινούς μήνες και αυτών που 
ταξιδεύουν με ίδιο μέσο. 

 
 (Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος) 

6. Αναθεώρηση επί τα βελτίω των 
εκτιμήσεων της Παγκόσμιας Τράπεζας για το 
ρυθμό ανάπτυξης στη Ρουμανία  

   Σύμφωνα με μελέτη της σχετικά με τις 
προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας που έδωσε 
στη δημοσιότητα προ δύο ημερών, η Παγκόσμια 
Τράπεζα αναθεωρεί τις εκτιμήσεις της για το ρυθμό 
ανάπτυξης του ΑΕΠ αρκετών χωρών για το 2017, 
2018 και 2019, μεταξύ των οποίων και για τη 
Ρουμανία. Συγκεκριμένα, παρά τις προβλέψεις της 
του περασμένου Ιουνίου ότι το 2017 θα κλείσει με 
ρυθμό ανάπτυξης 4,4% για τη ρουμανική 
οικονομία, η νέα εκτίμηση της Παγκόσμιας 
Τράπεζας είναι ότι ο ρυθμός ανάπτυξης για το 
προηγούμενο έτος άγγιξε το αρκετά εντυπωσιακό 
6,4%. Για το 2018 και 2019 ο υπό εξέταση 
μακροοικονομικός δείκτης αναμένεται να ανέλθει 
σε 4,5% και 4,1% αντίστοιχα, ενώ οι αρχικές 
εκτιμήσεις ήταν για 3,7% και 3,5% αντίστοιχα..  

 Για το 2020 οι εκτιμήσεις είναι λιγότερο 
θετικές. Μία από τις παραμέτρους που αναμένεται 
να συντελέσει στην επιβράδυνση της ανάπτυξης 
των υπό εξέταση οικονομιών της Κεντρικής 

Ευρώπης είναι η σταδιακή μείωση του ρυθμού 
ανάπτυξης της ευρωπαϊκής οικονομίας, η οποία το 
2020 αναμένεται να φτάσει το 3,2% έναντι 4,7% 
που ήταν το 2017, στοιχείο το οποίο εκτιμάται ότι 
θα επιφέρει μείωση των εξαγωγών των χωρών 
αυτών. 
 (Πηγή: World Bank) 

7. Αύξηση του ελλείμματος 
προϋπολογισμού και μείωση του χρέους στη 
Ρουμανία 

 Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία του 
Υπουργείου Οικονομικών της Ρουμανίας, το 
έλλειμμα του προϋπολογισμού της χώρας ανήλθε 
σε 24,3 δισ. RON (5,32 δισ. ευρώ) το 2017, ήτοι 
2,88% του ΑΕΠ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 
32,8% σε σχέση με το 2016. Τα δημόσια έσοδα 
αυξήθηκαν κατά 12,5%, ανερχόμενα σε 251,5 δισ. 
RON (55,1 δισ. ευρώ), αλλά αύξηση 
παρουσίασαν και οι δημόσιες δαπάνες κατά 
14%, εκτιμώμενες σε 276,1 δισ. RON (60,4 δισ. 
ευρώ), κυρίως λόγω των αυξήσεων στους 
μισθούς και τις συντάξεις. 

 Το έλλειμμα διατηρήθηκε για το 2017 
οριακά κάτω από το στόχο του 3%, πράγμα το 
οποίο επιτεύχθηκε σε βάρος των δημοσίων 
επενδύσεων. Εκτιμάται ότι το 2017 επενδύθηκαν 
26,7 δισ. RON (5,84 δισ.ευρώ), δαπάνη 
μικρότερη κατά 10,5% συγκριτικά με το 2016 και 
κατά 33% χαμηλότερη σε σχέση με τις 
προβλέψεις του αρχικού προϋπολογισμού. 

 Ευνοϊκότερη είναι η εικόνα του δημοσίου 
χρέους. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, το 
χρέος της Ρουμανίας ήταν 35,7% του ΑΕΠ το 
τρίτο τρίμηνο 2017, μειωμένο κατά 46,3% σε 
σχέση με το ίδιο τρίμηνο του 2016.  

 Συγκριτικά με το τρίτο τρίμηνο του 2016, 
τρία κράτη - μέλη της ΕΕ κατέγραψαν αυξημένο 
χρέος την περίοδο Ιουλίου - Σεπτεμβρίου 2017, το 
χρέος 24 χωρών ΕΕ παρουσίασε μείωση, ενώ 
στη Λιθουανία παρέμεινε σταθερό.  

 Η Ρουμανία είναι η πέμπτη χώρα με τα 
χαμηλότερα επίπεδα χρέους ως ποσοστού του 
ΑΕΠ στην ΕΕ. Προηγούνται αυτής η Εσθονία 
(8,9%), το Λουξεμβούργο (23,4%), η Βουλγαρία 
(25,6%) και η Τσεχία (35,1%). Αντιθέτως, τα 
υψηλότερα ποσοστά σημειώνονται στην Ελλάδα 
(177,4%), στην Ιταλία (134,1%) και στην 
Πορτογαλία (130,8%). 

 Κατά μέσο όρο, το χρέος των κρατών - 
μελών ΕΕ ήταν 82,5% το τρίτο τρίμηνο 2017, 
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μειωμένο κατά 0,4% σε σχέση με το ίδιο 
διάστημα της προηγούμενης χρονιάς. Ο μέσος 
όρος χρέους των χωρών της Ευρωζώνης κατά την 
ίδια χρονική περίοδο ήταν 88,1%. 

 (Πηγή: Κεντρική Τράπεζα Ρουμανίας, ΒΝR) 

8. Μείωση των εισαγωγών φυσικού 
αερίου στη Ρουμανία το 11μηνο 2017 - 
Αύξηση των εισαγωγών πετρελαίου 

Σύμφωνα με στοιχεία του Εθνικού 
Ινστιτούτου Στατιστικής της Ρουμανίας, το 11μηνο 
2017 παρατηρήθηκε μείωση των εισαγωγών 
φυσικού αερίου κατά 18,2% σε σχέση με το ίδιο 
διάστημα του προηγούμενου έτους, ενώ 
παράλληλα σημειώθηκε αύξηση της σχετικής 
παραγωγής κατά 12%. Σε απόλυτους αριθμούς οι 
εισαγωγές φυσικού αερίου ήταν 707.900 τόνοι 
(ισοδύναμου πετρελαίου), ενώ η παραγωγή 
ξεπέρασε τα 7,58 εκατ. τόνους. Η Διεθνής 
Επιτροπή Πρόγνωσης κάνει λόγο για αύξηση της 
παραγωγής ως το 2020, προβλέποντας 
συγκεκριμένα αύξηση κατά 8,2% το 2018, κατά 
8,6% το 2019 και 9% το 2020. Σύμφωνα με το 
Σχέδιο Εθνικής Στρατηγικής Ενέργειας, ωστόσο, 
η παραγωγή φυσικού αερίου αναμένεται να 
μειωθεί ελάχιστα μεταξύ 2020- 2030, 
σταθεροποιούμενη στα 9-10 εκατ. τόνους.  

Αναφορικά με τις εισαγωγές φυσικού 
αερίου, σημειώνεται πως στόχος της Ρουμανίας 
είναι η εξάλειψή τους και η πλήρης απεξάρτησή 
της από αυτές, πράγμα προς το οποίο οδεύει 
σταθερά, δεδομένης της ύπαρξης μεγάλων 
αποθεμάτων υδρογονανθράκων. Παράλληλα, έχει 
επιδιώξει και επιτύχει υψηλό ποσοστό χρήσης 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (το 20% της 
ηλεκτρικής ενέργειας παράγεται από ΑΠΕ). 

Αντιθέτως, οι εισαγωγές πετρελαίου το 
ενδεκάμηνο 2017 ήταν 7,03 εκατ. τόνοι, αυξημένες 
κατά 3,4% σε σχέση με το ίδιο διάστημα της 
προηγούμενης χρονιάς, ενώ αντίθετα η 
παραγωγή ήταν 3,13 εκατ. τόνοι, μειωμένη κατά 
4,4%. Σύμφωνα με το Σχέδιο Εθνικής Στρατηγικής 
Ενέργειας, η παραγωγή πετρελαίου αναμένεται 
να μειωθεί σημαντικά ως το 2030, αγγίζοντας τα 2 
εκατ. τόνους, ενώ με τους σημερινούς ρυθμούς 
εξόρυξης, τα αποθέματα της χώρας σε πετρέλαιο 
εκτιμάται ότι θα εξαντληθούν σε 12-15 έτη. 

(Πηγή: INSEE, Ινστιτούτο Στατιστικής 
Ρουμανίας) 

B. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 

1. Χρηματοδότηση προγραμμάτων 
παροχής υπηρεσιών υγείας με κοινοτικά 
κονδύλια ύψους 3,1 δισ. ευρώ  

     Χρηματοδότηση ύψους 3,1 δισ. ευρώ από 
κοινοτικά κονδύλια για προγράμματα υπηρεσιών υγείας 
ανακοίνωσε προ δύο εβδομάδων ο Ρουμάνος Υπουργός 
Ευρωπαϊκών Πόρων Marius Nica. Η σχετική προκήρυξη 
έχει αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα δημοσίευσης 
των σχετικών προκηρύξεων (http://www.e-licitatie.ro) και η 
τρίμηνη προθεσμία υποβολής των αιτήσεων έχει ήδη 
ξεκινήσει.  

   Δικαιούχοι των προγραμμάτων είναι εταιρίες, 
δημόσιες ή ιδιωτικές, δραστηριοποιούμενες στον τομέα 
της υγείας και κοινωνικής πρόνοιας, ενώ τα προς 
χρηματοδότηση προγράμματα αφορούν στην αγορά ή 
αναβάθμιση εξοπλισμού, σε επενδύσεις στον τομέα 
έρευνας και τεχνολογίας και στην ανάπλαση οικιστικών 
ζωνών, ώστε να γίνουν πιο φιλικές σε ευπαθείς 
κοινωνικές ομάδες. 

   Σημειώνεται ότι η ρουμανική κυβέρνηση δίδει 
μεγάλη προτεραιότητα στην απορρόφηση των κοινοτικών 
κονδυλίων, καθώς η Ρουμανία αποτελεί μία από τις 
χώρες με τη χαμηλότερη απορροφητικότητα (1,1% 
σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της ΕΕ). Στόχος της 
κυβέρνησης είναι η αξιοποίηση 23 δισ. ευρώ ως το 2023. 

  (Πηγή:ROMANIA-INSIDER Magazine) 

2. Σύγχρονες τάσεις στο ηλεκτρονικό 
εμπόριο στη Ρουμανία 

 Το ηλεκτρονικό εμπόριο κερδίζει ολοένα και 
περισσότερο έδαφος στη Ρουμανία, με τις σχετικές 
συναλλαγές να παρουσιάζουν αυξητικές τάσεις τα 
τελευταία χρόνια. Αν και ο κύκλος εργασιών του εν λόγω 
τομέα στις χώρες της Κεντρικής και ΝΑ Ευρώπης 
παραμένει χαμηλός συγκριτικά με τις βορειοευρωπαϊκές 
χώρες, ωστόσο, ολοένα και περισσότεροι καταναλωτές 
στη Ρουμανία φαίνεται να δείχνουν προτίμηση στις 
υπηρεσίες αγορών μέσω διαδικτύου την τελευταία 
τριετία. Χαρακτηριστικό είναι πως το 2017 ο ρυθμός 
ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου στη Ρουμανία 
ήταν της τάξης του 36%, σύμφωνα με μελέτη του 
Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Ηλεκτρονικού Εμπορίου, από 
τους υψηλότερους στην Ευρώπη, ενώ εκτιμάται ότι και 
την επόμενη τριετία η πορεία θα είναι σταθερά ανοδική.  
 Σύμφωνα με την εταιρία διαχείρισης ηλεκτρονικών 

πληρωμών PayU, ο κύκλος εργασιών των εταιριών που 
δραστηριοποιούνται στο χώρο του ηλεκτρονικού 
εμπορίου στη χώρα είναι 2,7 δισ. ευρώ με αυξητικές 
τάσεις, ενώ το 2019 αναμένεται να ξεπεράσει τα 3 δισ. 
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ευρώ. Η πιο γνωστή πλατφόρμα ηλεκτρονικών 
συναλλαγών με το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς στη 
Ρουμανία είναι η eMAG, με 800 σημεία παράδοσης σε 
όλη τη χώρα και με κύκλο εργασιών που ξεπερνά το 1 
δισ.ευρώ. Άλλες σημαντικές εταιρίες ηλεκτρονικού 
εμπορίου είναι οι Magento, Altex, Domo, Flanco και 
Okazii. Συνολικά στη Ρουμανία λειτουργούν περί τις 
5.000 καταγεγραμμένες πλατφόρμες ηλεκτρονικού 
εμπορίου και ηλεκτρονικά καταστήματα. Οι προτιμήσεις 
των καταναλωτών στρέφονται κυρίως σε προϊόντα 
ηλεκτρονικά, κινητά, οικιακές συσκευές, καλλυντικά, είδη 
διακόσμησης και ρούχα. 

 (Πηγή: PayU Report, Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο 
Ηλεκτρονικού Εμπορίου) 

3. Επένδυση της Hidroconstructia στην 
Ιορδανία - Χρηματοδότηση από Eximbank 
 Η Ρουμανική κρατική τράπεζα EximBank 

εξέδωσε εγγυητικές επιστολές ύψους 23 εκατ. δολ. για 
λογαριασμό της Hidroconstructia, της μεγαλύτερης 
κατασκευαστικής στη Ρουμανία που εξειδικεύεται σε 
έργα υποδομών υδροηλεκτρικής ενέργειας, 
προκειμένου να τη διευκολύνει να πραγματοποιήσει 
επένδυση ύψους 115 εκατ. δολ στην Ιορδανία. 
Σύμφωνα με τον εκτελεστικό πρόεδρο της τράπεζας, η 
επιλογή ήταν στρατηγικής σημασίας, καθώς η είσοδος 
της μεγαλύτερης ρουμανικής κατασκευαστικής στη 
Μέση Ανατολή θα ανοίξει το δρόμο και για άλλες 
ρουμανικές εταιρίες που ενδιαφέρονται για τη 
συγκεκριμένη αγορά. 

(Πηγή: Romania Journal) 

4. Ιαπωνική επιχειρηματική αποστολή 
στη Ρουμανία υπό τον Ιάπωνα 
Πρωθυπουργό Shinzo Abe 

Ιστορική επίσκεψη στο Βουκουρέστι 
πραγματοποίησε ο Ιάπωνας Πρωθυπουργός Shinzo 
Abe την Τρίτη, 16 Ιανουαρίου 2018, την πρώτη μετά 
από 100 χρόνια από την τελευταία επίσκεψη Ιάπωνα 
Πρωθυπουργού στη Ρουμανία. Ο κ. Abe μετέβη στο 
Βουκουρέστι, επικεφαλής επιχειρηματικής αποστολής 
αποτελούμενης από εκπροσώπους ιαπωνικών 
εταιριών δραστηριοποιούμενων στους τομείς της 
τεχνολογίας, της πληροφορικής, της 
αυτοκινητοβιομηχανίας και των κατασκευών, 
προκειμένου να διερευνηθούν δυνατότητες 
επιχειρηματικών συνεργειών.  

 
(Φωτογραφία: Nine o' Clock News) 
Σε συνέντευξη τύπου που έδωσε μετά τη 

συνάντησή του με το Ρουμάνο Πρόεδρο κ. Johannis 
(την οποία πραγματοποίησε εκτάκτως, αφού ο 
ομόλογός του είχε παραιτηθεί το βράδυ της 
προηγουμένης μέρας) ο κ. Abe ανακοίνωσε 
κατάργηση visa για τους Ρουμάνους πολίτες που 
επισκέπτονται την Ιαπωνία. Ο Ιάπωνας 
Πρωθυπουργός έκανε επίσης αναφορά στη Γραμμή 6 
του μητροπολιτικού σιδηροδρόμου που θα συνδέει το 
κέντρο του Βουκουρεστίου με το Διεθνές Αεροδρόμιο 
Henri Coanda. Σημειώνεται ότι η Ιαπωνική Τράπεζα 
Διεθνούς Συνεργασίας συγχρηματοδοτεί το έργο κατά 
300 εκατ. ευρώ (το 1/4 περίπου του συνολικού 
προϋπολογισμού του έργου) 

(Πηγή: ROMANIA-INSIDER Magazine) 

5. Επέκταση της Banca Transylvania στη 
Μολδαβία 

Η Banca Transylvania, ένας από τους 
σημαντικότερους χρηματοπιστωτικούς ομίλους στη 
χώρα κατέχει από την προηγούμενη εβδομάδα, από 
κοινού μαζί με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
ανασυγκρότησης και ανάπτυξης, μερίδιο συμμετοχής 
66% της Μολδαβικής τράπεζας Victoriabank, του 
τρίτου σημαντικότερου τραπεζικού ομίλου της 
γειτονικής χώρας έναντι αγνώστου μέχρι στιγμής 
τιμήματος. Οι διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν τον 
περασμένο Νοέμβριο και μετά τη λήψη έγκρισης από 
τις ρυθμιστικές αρχές και των δύο χωρών, οι δύο 
οργανισμοί προέβησαν στη σχετική συμφωνία. 
Σημειώνεται ότι η Μολδαβική τράπεζα, στα τριάντα 
περίπου χρόνια δραστηριοποίησής της έχει 540.000 
πελάτες, 140.000 εργαζομένους και περί τα 100 
υποκαταστήματα σε όλη τη χώρα 

 (Πηγή: Nine o' Clock) 

6. Αλλαγή φορολογικού και ασφαλιστικού 
καθεστώτος στη Ρουμανία 

 Από 1.1.2018 ισχύει ο τροποποιημένος 
φορολογικός κώδικας. Οι σημαντικότερες αλλαγές 
συνοψίζονται στις ακόλουθες:  
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- Ο συντελεστής άμεσης φορολογίας επί των κερδών 
επιχειρήσεων μειώνεται από 1.1.2018 από 16% σε 
10% , εκτός από τα εισοδήματα μερισμάτων που 
παραμένει στο 5%. 
- οι μικροεπιχειρήσεις με κύκλο εργασιών έως 1 εκατ. 
ευρώ θα φορολογούνται με ποσοστό 1%, επί του 
κύκλου εργασιών για εκείνες που απασχολούν 
προσωπικό και με 3% για τις υπόλοιπες, που δεν 
απασχολούν προσωπικό. 
- Ο ελάχιστος μισθός θα αυξηθεί από .1.1. 2018 από 
1.450 Ron, που ήταν μέχρι σήμερα σε 1.900Ron (407 
ευρώ). Παρόλα αυτά η εν λόγω αύξηση δεν 
συνεπάγεται και αύξηση μισθού, αφού απαιτείται για 
τον εργαζόμενο υψηλότερη συμμετοχή στις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης. 
- Οι εισφορές για συμμετοχή στο προαιρετικό ιδιωτικό 
ταμείο ασφάλισης θα μειωθούν από 1.1.2018 από 
5,1% σε 3,75% στο μεικτό μισθό εργαζομένου. 
 (Πηγή: Business Insider) 

7. Εκτιμήσεις για αύξηση των τιμών 
ηλεκτρικής ενέργειας κατά 21% το 2018  

 Αύξηση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας κατά 
21% για το 2018 προβλέπει η εταιρία παραγωγής 
πυρηνικής ενέργειας Nuclearelectrica μετά την άρση 
των περιορισμών στις ποσότητες της παραγόμενης 
ηλεκτρικής ενέργειας. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις 
αυτές, θα αυξηθεί τόσο η ποσότητα όσο και η τιμή της 
ηλεκτρικής ενέργειας και οι εταιρίες παραγωγής και 
διανομής θα δουν τα κέρδη τους να αυξάνονται 
σημαντικά το τρέχον έτος. 

 
(Φωτογραφία: Energynomics) 

(Πηγή: Energynomics.ro) 
 
 

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, Επεξεργασία στοιχείων: Γραφείο 
ΟΕΥ Πρεσβείας Βουκουρεστίου ) 

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 χοντρόσυρμα από 
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. 
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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. Επιχειρηματική αποστολή δύο 
ρουμανικών εταιρειών στις Διεθνείς Εκθέσεις 
INFACOMA 2018 & AQUATHERM 2018 
(Αθήνα, 9-12 Φεβρουαρίου 2018) και τριών 
ρουμανικών εταιρειών που εκδήλωσαν 
ενδιαφέρον συμμετοχής ως εμπορικοί 
επισκέπτες στην Διεθνή Έκθεση ΑGROTICA 
2018 (Θεσσαλονίκη, 1-4 Φεβρουαρίου 2018). 

 

 
  Οι ρουμανικές εταιρίες εισαγωγής 
δομικών υλικών και προϊόντων θέρμανσης, 
κλιματισμού και ύδρευσης SC EUROCASTEL 
SRL και ΗOUSE ENERGY SRL θα 
συμμετάσχουν ως εμπορικοί επισκέπτες στις 
Διεθνείς Εκθέσεις INFACOMA 2018 & 
AQUATHERM 2018 (Αθήνα, 9-12 Φεβρουαρίου 
2018) στο πλαίσιο του hosted buyers program 
διοργανώνει η HELEXPO, κατόπιν ενεργειών του 
Γραφείου μας που προσκάλεσε και έφερε σε 
επαφή τις ως άνω εταιρίες με τους διοργανωτές 
της Έκθεσης. 

  Αντιστοίχως, τρεις ρουμανικές εταιρίες 
του κλάδου αγροτικής παραγωγής και 
εισαγωγέων εξοπλισμού γεωργικών μηχανημάτων 
(Titan Edilara SLR, SC Crops Distribution, SC 
Iuriaghi) θα επισκεφθούν την Έκθεση AGROTICA 
ως hosted buyers. 

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

  Στο πλαίσιο ενίσχυσης της προβολής του 
ελληνικού τουρισμού και των ελληνικών τροφίμων 
και ποτών, πραγματοποιήθηκε στις 20-21 
Ιανουαρίου τ.έ με μεγάλη επιτυχία στο εμπορικό 
κέντρο Park Lake Βουκουρεστίου εκδήλωση για 
την παρουσίαση του ελληνικού τουριστικού 
προϊόντος και της ελληνικής γαστρονομίας, υπό 
την αιγίδα της Ελληνικής Πρεσβείας στο 
Βουκουρέστι. Την διοργάνωση ανέλαβε η εταιρία 
North Events σε συνεργασία με την Περιφέρεια 
Πελοποννήσου. Το Γραφείο μας συνέδραμε στην 
οργάνωση με τη συγκέντρωση ελληνικών 
επιχειρήσεων που παρουσίασαν τα προϊόντα 
τους και την αποστολή πολυάριθμων 
προσκλήσεων για συμμετοχή στην εκδήλωση, 
ενώ το Γραφείο του ΕΟΤ μερίμνησε για την 
προβολή στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης.  
 Στο πλαίσιο της εκδήλωσης έλαβε χώρα 
έκθεση ελληνικών προϊόντων, με παράλληλες 
παρουσιάσεις ελληνικών τουριστικών 
προορισμών. Στην Έκθεση περίπτερα είχαν το 
Γραφείο ΕΟΤ Βουκουρεστίου, η Περιφέρεια 
Πελοποννήσου, η Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας, ο Οργανισμός Τουρισμού 
Χαλκιδικής, η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, τα 
μεγάλα ρουμανικά τουριστικά πρακτορεία 
Parallela 45, Eurolines TUI, EXimTour, MELI 
Tours, με εξερχόμενο προς την Ελλάδα τουρισμό, 
οι ελληνικών συμφερόντων εταιρίες τροφίμων 
Olympus, Terra Creta, Chipita και Olieve, ο 
Ελληνικός Αγροτικός Συνεταιρισμός Δροσερού, ο 
Συνεταιρισμός Ελληνικών Προϊόντων Πέλλας, ο 
συνεταιρισμός Μέγας Αλέξανδρος, η εταιρία 
οινοπνευματωδών Alexandrion Group, η ελληνική 
εταιρία ανάπτυξης ακινήτων Belize Development, 
οι ελληνικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις G-Hotels 
και Ίριδα. Τιμώμενος προορισμός ήταν η 
Πελοπόννησος. 
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3. Προετοιμασία επιχειρηματικών 
αποστολών Ρουμάνων εισαγωγέων στις 
διεθνείς εκθέσεις DETROP ( Θεσσαλονίκη, 24-
26/2/2018), FRESKON (Θεσσαλονίκη, 26-28/4) 
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 DETROP και FRESKON) και FORUM SA 
(διοργανώτριας της FOODEXPO), έχει αποστείλει 
προσκλήσεις και έχει αρχίσει να λαμβάνει θετική 
ανταπόκριση για τη συμμετοχή Ρουμάνων 
επιχειρηματιών στις εν θέματι διεθνείς εκθέσεις. 
Αναμένεται να συμμετάσχουν περί τους 
δεκαπέντε στις δύο πρώτες εκθέσεις, ενώ στην 
FOODEXPO η συμμετοχή αναμένεται να αγγίξει 
τα πενήντα άτομα. Οι σχετικοί κατάλογοι θα 
έχουν οριστικοποιηθεί στα μέσα Φεβρουαρίου. 
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