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Α. ΓΕΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ 

1. Αναθεώρηση των προβλέψεων της 
Παγκόσμιας Τράπεζας για τον ρυθμό 
ανάπτυξης της ρουμανικής οικονομίας 
Η Παγκόσμια Τράπεζα βελτίωσε τις 

προβλέψεις της για τον ρυθμό ανάπτυξης της 
ρουμανικής οικονομίας, τόσο για το τρέχον 
έτος όσο και για τα επόμενα. 

Συγκεκριμένα, εκτιμά ότι το 2017 η 
αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης θα είναι της 
τάξεως του 4,4% (ενισχυμένη κατά 0,7%, σε 
σύγκριση με τις προβλέψεις του Ιανουαρίου 
τ.έ.), ενώ το 2018 προβλέπεται αύξηση 3,7% 
και 3,5% το 2019. Τα μέτρα δημοσιονομικής 
ελάφρυνσης αναμένεται να συνεισφέρουν 
λιγότερο στην οικονομική ανάπτυξη, ενώ 
εκτιμάται ότι θα ασκήσουν έντονες πιέσεις 
στο δημόσιο και εξωτερικό χρέος της χώρας.  
  

2. Μακροοικονομικοί Δείκτες 
Βάσει στοιχείων του Εθνικού Ινστιτούτου 

Στατιστικής της Ρουμανίας (INS), της 
Eurostat και του Εμπορικού Μητρώου 
Ρουμανίας (ONRC), που δημοσιεύθηκαν τον 
Ιούνιο 2017, οι βασικοί μακροοικονομικοί 
δείκτες της ρουμανικής οικονομίας έχουν ως 
ακολούθως: 
 
Μακροοικονομικοί 
Δείκτες 

Αξία Περίοδος 

Κατά κεφαλήν ΑΕΠ 
(ευρώ) 

8.600 2016 

Μηνιαίος 
Πληθωρισμός  

0,2% Μάιος 2017 

Ετήσιος 
Πληθωρισμός  

0,5% Μάιος 2017 

Ποσοστό ανεργίας  5,5% Α΄ Τρίμηνο 
2017 

5,3% Απρίλιος 
2017 

Μέσος μηνιαίος 
μισθός (ευρώ) 

727 Απρίλιος 
2017 

ΑΞΕ νέων 
επιχειρήσεων 
-Αριθμός εταιρειών 
- Εγγεγραμμένο 

μετοχικό 
κεφάλαιο σε εκ. 
$ ΗΠΑ 

 
 
2.217 
16,8 Ιανουάριος-

Μάιος 2017 

 

3. Αύξηση άμεσων ξένων επενδύσεων 
κατά 23,8% το 4μηνο 2017 

Σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής 
Τράπεζας Ρουμανίας (BNR), οι άμεσες ξένες 
επενδύσεις (ΑΞΕ) στη χώρα ανήλθαν σε  1,3 
δισ. ευρώ τους πρώτους τέσσερις μήνες του 
τρέχοντος έτους, σημειώνοντας αύξηση 
23,8%, σε σύγκριση με  την αντίστοιχη 
περίοδο του 2016, οπότε είχαν φθάσει τα 
1,054 δισ. ευρώ. 

Η BNR επίσης ανακοίνωσε ότι το έλλειμμα 
τρεχουσών συναλλαγών έφθασε τα 1,42 δισ. 
ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 56,3%, σε 
σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 
προηγούμενου έτους. Αυξητική πορεία είχε 
και το συνολικό εξωτερικό χρέος, με αύξηση 
1,709 δισ. ευρώ. 
 

4. Χρηματοδότηση του τομέα ενεργειακής 
απόδοσης οικημάτων από την ΕΤΑΑ, 
ύψους 100 εκ. ευρώ 

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης 
και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ) ανακοίνωσε τη 
διάθεση 100 εκ. ευρώ, μέσω συνεργαζόμενων 
τραπεζών, με σκοπό την χρηματοδοτική 
διευκόλυνση των ρουμανικών νοικοκυριών 
που επιθυμούν να επενδύσουν στην λεγόμενη 
«Πράσινη Οικονομία» (Green Economy 
Financing Facility-GEFF). 

Σκοπός της εν λόγω χρηματοδότησης είναι 
να βοηθήσει τα ρουμανικά νοικοκυριά να 
επενδύσουν σε λύσεις εξοικονόμησης 
ενέργειας, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και 
εξοικονόμησης νερού. Είναι η πρώτη φορά 
που η ΕΤΑΑ χρηματοδοτεί την ενεργειακή 
απόδοση στον οικιακό τομέα της Ρουμανίας, 
ενώ, όπως δήλωσε ο κ. Matteo Patrone, 
Περιφερειακός Διευθυντής της ΕΤΑΑ, 
αρμόδιος για την Ρουμανία και την 
Βουλγαρία, η πλειοψηφία των οικημάτων στη 
Ρουμανία κατασκευάστηκε μεταξύ 1960 και 
1990 με χαμηλό επίπεδο θερμομόνωσης, 
γεγονός που καθιστά αναγκαίες τις βελτιώσεις 
ενεργειακής απόδοσης. Δεδομένου ότι η 
πρόσβαση στη χρηματοδότηση τέτοιων 
επενδύσεων είναι περιορισμένη, το νέο προϊόν 
χρηματοδότησης ευελπιστεί στην 
αποτελεσματική αντιμετώπιση του θέματος. 
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Με την υποστήριξη της ΕΤΑΑ, οι τράπεζες 
της Ρουμανίας αναμένεται να αναπτύξουν 
προϊόντα πράσινης οικονομίας που θα 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πελατών 
τους. Οι δανειολήπτες, οι οποίοι θα 
λαμβάνουν δωρεάν τεχνικές συμβουλές 
σχετικά με προσαρμοσμένες λύσεις χαμηλής 
κατανάλωσης ενέργειας για πολύπλοκες 
επενδύσεις, μπορεί να είναι φυσικά πρόσωπα, 
ομάδες προσώπων, ενώσεις διαχείρισης 
κτιρίων ή εταιρείες παροχής προϊόντων και 
υπηρεσιών πράσινης ενέργειας.  

Η Banca Transilvania είναι ο πρώτος 
εγχώριος δανειστής που εντάσσεται στο 
πλαίσιο αυτό, έχοντας λάβει χρηματοδότηση 
ύψους 40 εκατ. Ευρώ για τη χορήγηση 
δανείων στις προαναφερόμενες κατηγορίες 
δανειοληπτών. 
 

5. Ειδικές συστάσεις της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για την Ρουμανία 
Τον Ιούνιο 2017 η Αντιπροσωπεία της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ρουμανία 
διοργάνωσε εκδήλωση, με σκοπό την 
παρουσίαση  των ειδικών συστάσεων για τη 
χώρα (country specific recommendations-
CSRs), οι οποίες δημοσιεύθηκαν στις 22 
Μαΐου 2017 και έχουν αναρτηθεί στην 
ακόλουθη ιστοσελίδα: 
(https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2017-
european-semester-country-specific-recommendations-
commission-recommendations_-_romania.pdf). 

Πρόκειται για τρεις συστάσεις που 
αφορούν στους τομείς α) Οικονομίας, β) 
Απασχόλησης, Εκπαίδευσης, Κοινωνικής 
Πρόνοιας και γ) Δημοσίων Επενδύσεων, 
Δημόσιας Διοίκησης.  

 Από τα διαμειφθέντα, συγκρατούνται τα 
ακόλουθα: 

α) Α΄ Σύσταση: Οικονομία 
Ο υψηλός ρυθμός ανάπτυξης οφείλεται 

κατά βάση στην κατανάλωση, όπως και κατά 
τα έτη 2015 και 2016. Η δημοσιονομική 
πολιτική είναι πιο χαλαρή, λόγω φορολογικών 
ελαφρύνσεων, με αποτέλεσμα τα έσοδα του 
κράτους από την είσπραξη φόρων να έχουν 
μειωθεί. Ανησυχητικά επίσης στοιχεία είναι η 
αύξηση των μισθών στον δημόσιο τομέα, 
καθώς και το φαινόμενο της φοροδιαφυγής 
(37% έναντι  ευρωπαϊκού μέσου όρου 15%) 

που επιδεινώνουν το έλλειμμα 
προϋπολογισμού. Αυτό που ανησυχεί 
πρωτίστως τους ιθύνοντες της ΕΕ είναι το 
ύψος του ελλείμματος, καθώς το 2016 
σημειώθηκε μεγάλη απόκλιση, σε σύγκριση 
με το 2014 και το 2015. 

β) Β΄ Σύσταση: Απασχόληση, 
Εκπαίδευση, Κοινωνική Πρόνοια 

Απαιτούνται μεταρρυθμίσεις στους τομείς 
απασχόλησης, κοινωνικής ένταξης, 
εκπαίδευσης και υγείας. Αν και η ανεργία 
μειώνεται, εξακολουθεί να υπάρχει ανισότητα 
ανά περιοχές. Παρατηρείται επίσης το 
φαινόμενο αδήλωτης απασχόλησης του 
εργατικού δυναμικού. Εκ νέου προτείνεται η 
δημιουργία ενός μηχανισμού καθορισμού 
κατώτατου μισθού, το ύψος του οποίου θα 
επανεξετάζεται βάσει αντικειμενικών 
κριτηρίων σε εύλογα διαστήματα. 

Στην εκπαίδευση, εξακολουθεί να 
υφίσταται υψηλό ποσοστό πρόωρης 
εγκατάλειψης του σχολείου, ενώ δεν 
λειτουργούν αρκετά σχολεία δεύτερης 
ευκαιρίας. 

Στον τομέα υγείας, χρειάζεται να δοθεί 
έμφαση στην ιατρική φροντίδα εκτός 
νοσοκομείου (out-patient care), προκειμένου 
να επέλθει αποσυμφόρηση των νοσοκομείων.  

Οι βελτιώσεις που απαιτούνται στους 
τομείς εκπαίδευσης, απασχόλησης και υγείας 
θα μπορούσαν να επιτευχθούν επιτυχώς μέσω 
της πλήρους αξιοποιήσεως των ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων, τα οποία ανέρχονται, για τους 
εν λόγω τομείς, σε 8 δις ευρώ για την περίοδο 
2014-2020.  

γ) Γ΄ Σύσταση: Δημόσιες Επενδύσεις, 
Δημόσια Διοίκηση  

Ιδιαίτερη βαρύτητα πρέπει να δοθεί στη 
μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης, ώστε 
να εξασφαλισθεί διαφάνεια, ανεξαρτησία και 
απλοποίηση των διαδικασιών. Η εξυγίανση 
και αναδιάρθρωση της δημόσιας διοίκησης 
αποτελεί βασικό προαπαιτούμενο για την 
προσέλκυση και υλοποίηση επενδύσεων, 
καθώς οι καθυστερήσεις και τα προβλήματα 
που αντιμετωπίζουν οι ξένοι επενδυτές 
οφείλονται, σε μεγάλο βαθμό, στην ανεπαρκή 
λειτουργία του διοικητικού μηχανισμού. 

Για τις δημόσιες επενδύσεις ειδικότερα, οι 
ομιλητές αναφέρθηκαν στην σπουδαιότητα 
ύπαρξης ενός μηχανισμού ελέγχου της 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2017-european-semester-country-specific-recommendations-commission-recommendations_-_romania.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2017-european-semester-country-specific-recommendations-commission-recommendations_-_romania.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2017-european-semester-country-specific-recommendations-commission-recommendations_-_romania.pdf
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διαδικασίας από την δημοσίευση των 
προκηρύξεων μέχρι τις αναθέσεις έργων.   

 

6. H αγορά παιχνιδιών στην Ρουμανία 
αναμένεται να υπερβεί τα 230 εκατ. ευρώ το 
2017 – Αύξηση πωλήσεων στην χώρα κατά 
40% του ελληνικού ομίλου Jumbo  

Σύμφωνα με στοιχεία πρόσφατης έρευνας 
που διεξήγαγε η εταιρεία μελετών 
‘Perceptum’, η ρουμανική αγορά παιχνιδιών 
αναμένεται να καταγράψει αύξηση κατά 44%, 
φθάνοντας τα 230 εκατ. ευρώ. Η εν λόγω 
αγορά αποτελεί την 3η κατά σειρά αγορά της 
περιοχής μετά την Πολωνία και την Ουγγαρία, 
αντιπροσωπεύοντας περίπου το 1,5% της 
ευρωπαϊκής αγοράς παιχνιδιών. 

Ο κύκλος εργασιών το 2016 ξεπέρασε τα 
160 εκατ. ευρώ με το ηλεκτρονικό εμπόριο να 
παρουσιάζει ιδιαίτερη αύξηση. Αναμένεται δε 
να παρουσιάσει θετική μεταβολή και το 2018.  

Το 90% περίπου των παιχνιδιών, που 
κυκλοφορούν στην ρουμανική αγορά 
εισάγεται, ενώ οι εγχώριοι παραγωγοί 
αντιμετωπίζουν  έντονο ανταγωνισμό. 
Επισημαίνεται ακόμη η προτίμηση των 
Ρουμάνων καταναλωτών για τα επώνυμα 
παιχνίδια όπως Disney, Batman, Spiderman 
κ.α. 

Στον τομέα των παιχνιδιών 
δραστηριοποιούνται περίπου 130 εταιρείες, οι 
οποίες απασχολούν περί τα 2.500 άτομα. Οι 
κυριότεροι 6 διανομείς παιχνιδιών είχαν 
κύκλο εργασιών ύψους 110 εκατ. ευρώ το 
2015, ποσό διπλάσιο σε σχέση με το 2014. 

Για το 2017 η παραδοσιακή αγορά 
παιχνιδιών εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 
περίπου 25 δισ. ευρώ.  

Ο ελληνικός όμιλος JUMBO που 
δραστηριοποιείται στην Ρουμανία από το 
2013 κατέγραψε αύξηση των πωλήσεών του 
κατά 40% το β΄ εξάμηνο του 2016, φθάνοντας 
τα 39,7 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, τα κέρδη της 
εταιρείας αυξήθηκαν κατά 51% και ανήλθαν 
σε 14 εκατ. ευρώ, ενώ οι πωλήσεις της 
εταιρείας στην Ρουμανία αντιπροσωπεύουν 
πλέον το 10% των συνολικών πωλήσεων του 
ομίλου. 

Σημειώνεται ότι ο όμιλος JUMBO διαθέτει 
7 καταστήματα στην Ρουμανία (2 στο 
Βουκουρέστι και τα υπόλοιπα στις πόλεις 

Timisoara, Oradea, Arad, Ploiesti & Pitesti) 
και απασχολεί περίπου 600 άτομα. Τα 
επόμενα 5 έτη το δίκτυο της εταιρείας 
αναμένεται να ανέλθει σε περίπου 20 
καταστήματα. 

Το 2016, οι ελληνικές εξαγωγές παιχνιδιών 
(δασμ. κατηγορίας 9503) ανήλθαν σε 31,68 
εκατ. ευρώ έναντι 23,239 εκατ. ευρώ το 2015, 
παρουσιάζοντας αύξηση κατά 36,32% κυρίως 
λόγω της παρουσίας στην ρουμανική αγορά 
της αλυσίδας καταστημάτων Jumbo.  
 

7. Αύξηση εισαγωγών καρπουζιών στη 
ρουμανική αγορά - βασικότερος 
προμηθευτής η Ελλάδα 
Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, οι 

εισαγωγές καρπουζιών στην Ρουμανία 
ανήλθαν το 2016 σε 7,3 εκ. ευρώ, 280 φορές 
περισσότερες από τις ρουμανικές εξαγωγές 
καρπουζιών, που άγγιξαν μόλις τα 26.000 
ευρώ. 

Η Ελλάδα κατέχει την πρώτη θέση 
ανάμεσα στους κυριότερους προμηθευτές της 
ρουμανικής αγοράς, με το μερίδιό της να 
ανέρχεται στο 40% των συνολικών εισαγωγών 
καρπουζιών και ακολουθούν οι: Γερμανία, 
Ολλανδία και Τουρκία. 

Η συνολική παραγωγή καρπουζιών της 
Ρουμανίας ανήλθε το 2016 σε 420.000 τόνους, 
αξίας  περίπου 100 εκ. ευρώ. Ωστόσο, η 
παραγωγή βαίνει μειούμενη από το 2013, 
κυρίως λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών. 

8. Νέα Σύνθεση Ρουμανικής Κυβέρνησης 
Κατόπιν πρόσφατων πολιτικών εξελίξεων, 

η σύνθεση της ρουμανικής Κυβέρνησης υπό 
τον Πρωθυπουργό, κ. Mihai Tudose (πρώην 
Υπουργό Οικονομικών), σε Υπουργεία με 
οικονομικό και εμπορικό ενδιαφέρον έχει ως 
εξής: 

α. Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, 
Δημόσιας Διοίκησης και Ευρωπαϊκών Πόρων, 
κα Σεβίλ Σαϊντέχ 

β. Υπουργείο Οικονομικών, κ. Ιουνούτς 
Μίσα 

γ. Υπουργείο Γεωργίας και Αγροτικής 
Ανάπτυξης, κ. Πέτρε Ντάεα 

δ. Υπουργείο Οικονομίας, κ. Μιχάι-Βιορέλ 
Φίφορ 
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ε. Υπουργείο Ενέργειας κ. Τόμα-Φλορίν 
Πέτκου 

στ. Υπουργείο Μεταφορών, κ. 
Αλεξάντρου-Ραζβάν Κουκ 

ζ. Υπουργείο Επιχειρηματικού 
Περιβάλλοντος, Εμπορίου και 
Επιχειρηματικότητας, κ. Ιλάν Λάουφερ 

η. Υπουργείο Υγείας, κ. Φλοριάν-Ντορέλ 
Μπόντογκ 

θ. Υπουργείο Τουρισμού, κ. Μίρτσεα-
Τίτους Ντόμπρε 

Επίσης, Υπουργός εντεταλμένη για 
ευρωπαϊκά προγράμματα είναι η κα Ροβάνα 
Plumb και Υπουργός εντεταλμένος για 
ευρωπαϊκές υποθέσεις ο κ. Βίκτορ 
Νεγκρέσκου. 

 

Β. ΕΝΕΡΓΕΙΑ  

1. Σταδιακή αύξηση της παραγωγής 
φυσικού αερίου τα επόμενα τρία έτη και 
μείωση των εισαγωγών μέχρι το 2020 

Η παραγωγή φυσικού αερίου της 
Ρουμανίας θα αυξηθεί σταθερά τα επόμενα 
τρία έτη, φθάνοντας σε 9 εκατομμύρια τόνους 
ισοδύναμου πετρελαίου (toe) το 2020, ενώ οι 
εισαγωγές θα μειωθούν σε 700.000 tep το ίδιο 
έτος, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Επιτροπής 
Οικονομικών Προβλέψεων (CNP). 

Συνεπώς, η παραγωγή φυσικού αερίου θα 
αυξηθεί από 7,48 εκατομμύρια τόνους 
ισοδύναμου πετρελαίου (toe)  το 2016 σε 7,8 
εκατομμύρια toe έως το 2017 (αύξηση 4,2%), 
σε 8,2 εκ. toe έως το 2018 (αύξηση 5,1%), σε 
8,6 εκ. toe έως το 2019 (αύξηση 4,9%) και σε 
9 εκ. toe έως το 2020 (αύξηση 4,7%). 

Πέρυσι, η παραγωγή φυσικού αερίου στη 
Ρουμανία μειώθηκε κατά 15,6%. Φέτος, η 
χώρα θα εισάγει 1 εκ. toe φυσικού αερίου, 
ήτοι 15,6% λιγότερο σε σύγκριση με το 2016, 
ενώ το 2018 αναμένεται να εισάγει 700.000 
toe, καταγράφοντας μείωση των εισαγωγών 
κατά 30%. Παράλληλα, οι ενεργειακοί πόροι 
θα ανέλθουν σε 41,64 εκ. toe το 2017 (ετήσια 
αύξηση 0,6%), σύμφωνα με την Επιτροπή 
CNP. 

Από το σύνολο των ενεργειακών πόρων, 
40,4 εκ. toe αφορούν σε πρωτογενείς 
ενεργειακές πηγές, 12,75 εκ. toe  σε εισαγωγές 

και 3,07 εκ. toe σε αποθέματα κατά την αρχή 
του έτους.  

Από την συνολική εγχώρια κατανάλωση, 
3,09 εκ. toe προορίζονται για κατανάλωση 
στον ενεργειακό τομέα, 1,05 εκ. toe 
αντιπροσωπεύουν τις απώλειες και 24,32 εκ. 
toe διατίθενται για τελική κατανάλωση. 

 

2. General Electric 
Ο αμερικανικός όμιλος General Electric 

(GE) πέτυχε την υπογραφή μιας σημαντικής 
σύμβασης προμήθειας εξοπλισμού για τη νέα 
μονάδα 430 megawatt του θερμοηλεκτρικού 
εργοστασίου στην περιοχή Iernut της 
Ρουμανίας. 

Πρόκειται για την μεγαλύτερη παραγγελία 
που έχει επιτύχει ο όμιλος από το 2015 που 
ανέλαβε τις ενεργειακές δραστηριότητες του 
γαλλικού βιομηχανικού ομίλου Alstom έναντι 
τιμήματος 10,6 δισεκατομμυρίων δολλαρίων 
ΗΠΑ. 

Η GE θα παρέχει όλη την βασική 
τεχνολογία, που είναι απαραίτητη για την 
λειτουργία της νέας μονάδας, την κατασκευή 
της οποίας, έχουν αναλάβει οι εταιρείες Duro 
Felguera και Romelectro για λογαριασμό της 
κρατικής εταιρείας παραγωγής φυσικού 
αερίου Romgaz. 

Σύμφωνα με δηλώσεις εκπροσώπων του 
ομίλου GE, η νέα μονάδα θα παράγει αρκετή 
ενέργεια, για να τροφοδοτήσει ένα 
εκατομμύριο νοικοκυριά στην Ρουμανία. 
Πρόκειται, δε, για το μεγαλύτερο έργο 
φυσικού αερίου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη 
των τελευταίων πέντε ετών. Ειδικότερα η GE 
θα προμηθεύσει τη νέα μονάδα με τέσσερις 6F 
αεριοστρόβιλους, δύο ατμοστρόβιλους και 
τέσσερις γεννήτριες ανάκτησης θερμότητας.  

Η κατασκευή, κόστους 268 εκ. ευρώ, η 
οποία θα ξεκινήσει εντός του έτους, 
αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2019. 

Γ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ  

1. Bancpost 
Η ελληνικών συμφερόντων τράπεζα 

Bancpost βραβεύθηκε από την Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης 
(EBRD) ως η πιο δραστήρια τράπεζα στην 
Ρουμανία, στο πλαίσιο του προγράμματος 
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Διευκόλυνσης Εμπορίου της EBRD (Trade 
Facilitation Programme – TFP).  Από την 
υπογραφή της σχετικής συμφωνίας 
συνεργασίας με την EBRD το 2013, η 
Bancpost διευκόλυνε εμπορικές συναλλαγές 
ρουμανικών εταιρειών αξίας 100 εκ. ευρώ. 

Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα TFP 
ξεκίνησε το 1999 και αποσκοπεί στην 
ενίσχυση του εξωτερικού εμπορίου από και 
προς τις χώρες, στις οποίες δραστηριοποιείται 
η EBRD. 

2. Miele 
H εταιρεία οικιακών συσκευών Miele 

άνοιξε το τρίτο κατάστημά της στην Ρουμανία 
και συγκεκριμένα στην Κωνστάντσα, 
επενδύοντας 120.000 ευρώ. Στόχος της 
εταιρείας είναι η αύξηση των πωλήσεων κατά 
5-7% τα επόμενα 2-3 χρόνια.  

Σημειώνεται ότι η Miele Ρουμανίας 
διαθέτει τρία καταστήματα που ονομάζονται 
«Miele Point», ενώ συνεργάζεται, βάσει 
συμβολαίων δικαιόχρησης (franchising), με 60 
καταστήματα στην χώρα. 
 

 Δ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ  

1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ - 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ 
ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ PULLMAN ΤΟΥ 
ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ (12-18/6/2017) 
Η Πρεσβεία της Ελλάδος στο 

Βουκουρέστι μέσω του παρ’ αυτής Γραφείου 
Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων 
διοργάνωσε κατά το διάστημα 12 - 18 Ιουνίου 
2017 "Ελληνική - Πελοποννησιακή 
Εβδομάδα", μετά από πρόταση του 
ξενοδοχείου Pullman World Trade Center και 
σε συνεργασία με την Περιφέρεια 
Πελοποννήσου, την Ένωση Ελλήνων 
Ρουμανίας, το Γραφείο του ΕΟΤ στο 
Βουκουρέστι και το Ελληνο-Ρουμανικό 
Διμερές Εμπορικό Επιμελητήριο. 

Η εν λόγω εβδομάδα, η οποία εντάσσεται, 
στις προγραμματισμένες δράσεις 
εξωστρέφειας του Γραφείου για το έτος 2017, 
υλοποιήθηκε επιτυχώς. 

Κατά τις τρεις πρώτες ημέρες, 
πραγματοποιήθηκαν τέσσερις εκδηλώσεις 
προβολής και διαφήμισης της Περιφέρειας 

Πελοποννήσου, ήτοι Συνέντευξη Τύπου, 
Παρουσίαση της Περιφέρειας Πελοποννήσου, 
Επίσημη Έναρξη, καθώς και Γευσιγνωσία 
πελοποννησιακού οίνου και ελληνικών τυριών 
με συμμετοχή του Προέδρου της Ένωσης 
Οινοχόων  Ρουμανίας, κ. Laurentiu Achim 
Avram.  

Στις εκδηλώσεις αυτές, συμμετείχαν 
δημοσιογράφοι, εκπρόσωποι μεγάλων 
τουριστικών γραφείων, οι οποίοι έδειξαν 
έντονο ενδιαφέρον για την Πελοπόννησο, 
εκπρόσωποι εισαγωγικών εταιρειών τροφίμων 
& ποτών, εκπρόσωποι μεγάλης αλυσίδας 
εστιατορίων στο Βουκουρέστι, blogger 
ελληνικής κουζίνας & συνταγών, υψηλόβαθμα 
στελέχη ρουμανικών υπουργείων, διευθυντικά 
στελέχη ελληνικών και πολυεθνικών 
εταιρειών που δραστηριοποιούνται στη 
Ρουμανία, καθώς και μέλη του Διπλωματικού 
Σώματος. 

Επιπλέον, καθ' όλη την διάρκεια της εν 
λόγω εβδομάδας, οι πελάτες του εστιατορίου 
"Barbizon" του ξενοδοχείου είχαν τη 
δυνατότητα να επιλέξουν πελοποννησιακά 
πιάτα, που επιμελήθηκε ο Πελοποννήσιος 
σεφ, κ. Βασίλειος Γιαννόπουλος.  

Η κάλυψη της πελοποννησιακής 
εβδομάδας από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης 
ήταν ευρεία. Ενδεικτικά, παραθέτουμε τον 
ακόλουθο σύνδεσμο (link): 
http://femeide10.ro/vacanta-in-peloponez/ 
 

2. 1η ελληνική ημερίδα του Ελληνο-
Ρουμανικού Διμερούς Εμπορικού 
Επιμελητηρίου  για τον τομέα των 
κατασκευών  
Πραγματοποιήθηκε την 13η Ιουνίου 2017 

ημερίδα για τον τομέα των κατασκευών, με 
τίτλο «Ακίνητα-Δομικά Υλικά-Υπηρεσίες» 
(Real Estate-Construction Materials-Services), 
την οποία διοργάνωσε το Ελληνο-Ρουμανικό 
Διμερές Εμπορικό Επιμελητήριο. 

Το Γραφείο ΟΕΥ στήριξε τη δράση αυτή, 
χορηγώντας στοιχεία ελληνικών επιχειρήσεων 
που δραστηριοποιούνται στη Ρουμανία και 
στην Ελλάδα στον εν λόγω κλάδο.  

Στην ημερίδα συμμετείχαν συνολικά 120 
εκπρόσωποι ελληνικών εταιρειών ανάπτυξης 
και διαχείρισης ακινήτων (developers), 
οικοδομικών υλικών, υπηρεσιών, καθώς και 

http://femeide10.ro/vacanta-in-peloponez/
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κατασκευαστικών εταιρειών, οι οποίες 
δραστηριοποιούνται κυρίως στη Ρουμανία 
αλλά και στην Ελλάδα. Στόχος ήταν η 
δημιουργία επαφών και η ανάπτυξη 
συνεργειών μεταξύ των συμμετεχόντων.   
 

3. Partenariat επιχειρηματικών 
συναντήσεων για τον τομέα 
εκκλησιαστικών ειδών και 
θρησκευτικού τουρισμού (Καλαμπάκα, 
10-11 Ιουνίου 2017) 

Το Γραφείο ΟΕΥ διοργάνωσε 
επιχειρηματική αποστολή επτά στελεχών 
ρουμανικών εταιρειών και εκπροσώπων 
εκκλησιαστικών φορέων, η οποία συμμετείχε 
στο  Partenariat της Ελληνικής Εταιρείας 
Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου AE 
(Enterprise Greece) στην Καλαμπάκα τον 
Ιούνιο τ.έ. 

Η αποστολή από την Ρουμανία 
πραγματοποίησε πληθώρα επιχειρηματικών 
συναντήσεων με τις 35 ελληνικές επιχειρήσεις που 
συμμετείχαν στην εν λόγω εκδήλωση.  
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