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Α. ΓΕΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ 

1. ΑΕΠ 
Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής 

Στατιστικής Υπηρεσίας EUROSTAT, η  
Ρουμανία παρουσίασε την υψηλότερη σε 
ποσοστό θετική μεταβολή του ΑΕΠ, ήτοι 
5,6% σε ετήσια βάση, στην ΕΕ των 28, σε 
σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016. 
Στην ευρωζώνη, σημειώθηκε αύξηση της 
τάξεως του 1,7%, ενώ στην ΕΕ των 28 αύξηση 
2%. Σε σύγκριση, δε, με το δ΄ τρίμηνο του 
2017, η Ρουμανία ήταν επίσης πρώτη με 
ρυθμό ανάπτυξης 1,7% έναντι 1,5% 
αντίστοιχα. 

Βάσει στοιχείων του Εθνικού Ινστιτούτου 
Στατιστικής της Ρουμανίας (INS), 
επιβεβαιώνεται η θετική μεταβολή του ΑΕΠ 
κατά 5,7% σε μη διορθωμένους όρους και σε 
5,6% σε ρυθμιστικούς εποχιακούς όρους. Σε 
πραγματικούς όρους, η θετική μεταβολή του 
ΑΕΠ ήταν κατά 1,7% υψηλότερη από το 
τέταρτο τρίμηνο 2016. 

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προβλέπει 
πλέον ρυθμό ανάπτυξης 4,2% για το 2017 από 
3,8% που είχε αρχικά ανακοινώσει. 

Ομοίως, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) 
αναθεώρησε προς τα άνω τις εκτιμήσεις της 
για τον ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης της 
ρουμανικής οικονομίας, προβλέποντας για το 
2017 αύξηση 4% από 3,7% που είχε 
προβλέψει τον περασμένο Νοέμβριο. Για τα 
επόμενα έτη, η ρουμανική οικονομία θα 
παρουσιάσει χαμηλότερο ποσοστό αύξησης 
του ΑΕΠ, το οποίο εκτιμάται περί το 3,5% για 
το 2018.  

Βάσει των εκτιμήσεων της ΕΤΑΑ, η 
κατανάλωση θα συνεχίσει να αυξάνεται το 
2017 και 2018 χάρη στην αύξηση του 
κατώτατου μισθού και την αναμενόμενη 
αύξηση των μισθών στον Δημόσιο Τομέα που 
αποτελούν προεκλογικές υποσχέσεις της 
Κυβέρνησης PSD.  

Ωστόσο, σύμφωνα με τους 
εμπειρογνώμονες, οι αυξήσεις των μισθών θα 
διατηρήσουν τις δημόσιες δαπάνες σε υψηλά 
επίπεδα το 2017, με κίνδυνο υπέρβασης του 
ορίου του 3% του ΑΕΠ. 

Οι ιδιωτικές επενδύσεις αναμένεται να 
ενισχυθούν από την κατάργηση της 
φορολογίας ειδικών κατασκευών και την 
ευκολία πρόσβασης στην χρηματοδότηση.  

Τέλος, ο Ρουμάνος Πρωθυπουργός, κ. 
Sorin Grindeanu,  χαιρέτισε την εκπληκτική, 
όπως είπε, αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης της 
ρουμανικής οικονομίας, που ξεπέρασε τις 
αρχικές εκτιμήσεις, τονίζοντας ότι 
αποδεικνύεται έτσι η ορθή οικονομική 
πολιτική της κυβέρνησης. Για το 2017, η 
κυβέρνησή του σκοπεύει να αξιοποιήσει 5,2 
δις ευρώ από ευρωπαϊκούς πόρους, ενώ 
ταυτόχρονα θα παρακολουθεί την βελτίωση 
του φοροεισπρακτικού μηχανισμού και θα 
συνεχίσει την καταπολέμηση της 
φοροδιαφυγής. 

2. Εκτιμήσεις ΔΝΤ για την ρουμανική 
οικονομία 

Κλιμάκιο του Διεθνούς Νομισματικού 
Ταμείου (ΔΝΤ) διεξήγαγε την ετήσια 
αξιολόγηση της ρουμανικής οικονομίας τον 
Μάρτιο 2017, στο Βουκουρέστι, βάσει του 
άρθρου  IV της Συμφωνίας με την Ρουμανία, 
σύμφωνα με το οποίο προβλέπεται η 
πραγματοποίηση ετήσιων επισκέψεων 
εμπειρογνωμόνων του ΔΝΤ προς εξέταση της 
πορείας της εθνικής οικονομίας. Με τα 
στοιχεία που συνέλεξε το εν λόγω κλιμάκιο 
εκπόνησε σχετική έκθεση, η οποία 
δημοσιεύθηκε την 4η Μαΐου 2017 και 
παρουσιάσθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο 
του ΔΝΤ την 22α Μαΐου 2017. 

Το ΔΝΤ θεωρεί ότι τα μέτρα φορολογικής 
πολιτικής που προτείνει η ρουμανική 
κυβέρνηση για την περίοδο 2017-2020 και δη 
α) οι αλλαγές που αφορούν στο ενιαίο 
μισθολόγιο στον Δημόσιο τομέα, β) η μείωση 
των ασφαλιστικών εισφορών και γ) οι 
περαιτέρω μειώσεις φόρων θα μπορούσαν να 
οδηγήσουν σε αύξηση του ελλείμματος κατά 
6% του ΑΕΠ έως το 2022.   

Ειδικότερα για την προτεινόμενη μείωση 
του γενικού συντελεστή ΦΠΑ στο 18%, το 
ΔΝΤ εκτιμά ότι θα προκύψει περαιτέρω 
έλλειμμα 0,4 μονάδων και συνιστά όπως 
πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο ενός ευρύτερου 
προγράμματος φορολογικής αναθεώρησης. 
Μια ενδεχόμενη φορολογική χαλάρωση σε 
συνδυασμό με τις πολιτικές τριβές θα 
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μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά την εγχώρια 
κατανάλωση και τις επενδύσεις, να οδηγήσει 
σε αύξηση των επιτοκίων δανεισμού και να 
ασκήσει πιέσεις στη συναλλαγματική ισοτιμία 
και τα ισοζύγια των τραπεζών της χώρας. 

Αν και η Ρουμανία προχώρησε σε 
σημαντικές διαρθρωτικές αλλαγές, μετά την 
διεθνή οικονομική κρίση, το ΔΝΤ εκτιμά ότι 
οι συνεχιζόμενες περικοπές στην φορολογία, 
οι αυξήσεις μισθών και το περιορισμένο 
επίπεδο των δημοσίων επενδύσεων θα 
επιβραδύνουν τη θετική πορεία του ρυθμού 
ανάπτυξης. 

3. Διαθέσιμοι πόροι μέσω ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων περιόδου 2014-2020 

Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου 
Ευρωπαϊκών Πόρων της Ρουμανίας, περίπου 
33 δις ευρώ θα διατεθούν στη Ρουμανία μέσω 
ευρωπαϊκών προγραμμάτων ως ακολούθως: 

 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΓΙΑ 

ΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020 

 Επιχειρησιακά προγράμματα Προϋπολογισμός 
(σε δισ. ευρώ) 

1. POCU  
(ανθρώπινο κεφάλαιο) 

4,3 

2. POC (ανταγωνιστικότητα) 1,3 
3. POIM (μεγάλες υποδομές) 9,4 
4. POAT (τεχνική βοήθεια) 0,2 
5. POR (περιφερειακό) 6,7 
6. POCA (διοικητική 

μεταρρύθμιση) 
0,5 

7. POAD (στήριξη 
μειονεκτούντων ατόμων) 

0,4 

8. PNDR (αγροτική 
ανάπτυξη) 

8,1 

9. POPAM (Αλιεία και 
Θάλασσα) 

0,1 

10. CEF-Connecting 
Europe Facility 
(Συνδέοντας την Ευρώπη) 
Τομείς: μεταφορών, 
ενέργειας, ψηφιακών 
υπηρεσιών 
Διαχειριστής: αποκλειστικά 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

1,9  
(αφορά σε 
περισσότερες 
χώρες και όχι 
αποκλειστικά 
στην Ρουμανία) 
 
 

ΣΥΝΟΛΟ 32,9 
Πηγή: Υπουργείο Ευρωπαϊκών Πόρων Ρουμανίας 

4. Εταιρείες με ξένο κεφάλαιο:  Συμμετοχή 
70% στις ρουμανικές εξαγωγές και 60% 
στις εισαγωγές 

Οι εταιρείες με ξένο κεφάλαιο  που 
δραστηριοποιούνται στη Ρουμανία 
υπολογίζεται ότι αντιπροσωπεύουν το 70% 
του συνόλου των ρουμανικών εξαγωγών και 
το 60% των εισαγωγών της χώρας. 

Οι εξαγωγές και οι εισαγωγές των 
εταιρειών με ξένο επενδεδυμένο κεφάλαιο 
παρουσιάζουν σταθερή αύξηση ετησίως από 
το 2009, με εξαίρεση το 2012. Το 2008 οι εν 
λόγω εταιρείες ήταν υπεύθυνες για το 50% 
του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου της 
χώρας, ενώ το 2015 για το 20%. Ειδικότερα το 
2015 οι εισαγωγές των ξένων συμφερόντων 
εταιρειών ξεπέρασαν τις εξαγωγές κατά 1,8 
δισ. ευρώ. Ωστόσο, η συμβολή τους στις 
ρουμανικές εξαγωγές είναι αξιόλογη, καθώς 
πρόκειται κατά κανόνα για μεγάλες εταιρείες, 
οι οποίες διαθέτουν καλύτερη τεχνογνωσία 
από τις εγχώριες.  

  Όσον αφορά στον μέσο καθαρό μισθό, 
από την εν λόγω έρευνα προκύπτει ότι οι 
ξένων συμφερόντων εταιρείες καταβάλλουν 
υψηλότερους μισθούς από τις εγχώριες 
ρουμανικές επιχειρήσεις και χαμηλότερους 
από αυτούς των αμιγώς δημοσίων 
επιχειρήσεων. Επιπλέον, απασχολούν περίπου 
το 1/3 του συνολικού εργατικού δυναμικού 
της χώρας (περί τα 1,2 εκατ. άτομα), των 
οποίων η παραγωγικότητα είναι σχεδόν 
διπλάσια από τους εργαζομένους σε εγχώριες 
εταιρείες. 

Πάντως, σχετική έρευνα καταδεικνύει ότι 
οι Άμεσες Ξένες Επενδύσεις στην Ρουμανία 
είναι οι χαμηλότερες κατά κεφαλήν 
επενδύσεις στην περιοχή (μόλις 3.103 ευρώ), 
παρά την ευρύτερη αντίληψη ότι είναι 
υψηλότερες. Επιπλέον, το 60% των ξένων 
επενδύσεων επικεντρώνεται στην περιοχή του 
Βουκουρεστίου.  

Οι περισσότερες ΑΞΕ έχουν 
πραγματοποιηθεί στον τομέα της βιομηχανίας 
και δη στους κλάδους της 
αυτοκινητοβιομηχανίας και της υψηλής 
τεχνολογίας (IT&C), όπου ξεπερνούν το 60%.  

Τέλος, οι μεγαλύτερες επενδύσεις 
προέρχονται από την Ολλανδία (25% των 
συνολικών ΑΞΕ), την Αυστρία (14%), την 
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Γερμανία (12%) και ακολουθούν οι: Κύπρος 
(7%), Γαλλία (7%) και Ιταλία (5%).  

5. Εμπορικό ισοζύγιο: Αύξηση 
ελλείμματος  το α΄ τρίμηνο 2017 

Σύμφωνα με στοιχεία του Εθνικού 
Ινστιτούτου Στατιστικής (INS), το εμπορικό 
ισοζύγιο της Ρουμανίας παρουσίασε το α' 
τρίμηνο 2017 έλλειμμα ύψους 2,317 δισ. 
ευρώ, καθώς οι εξαγωγές FOB ανήλθαν σε 
15,460 δισ. ευρώ (αύξηση κατά 11,5%) και οι 
εισαγωγές CIF ανήλθαν σε 17,778 δισ. ευρώ 
(αύξηση κατά 12,4%). Σε σχέση με την 
αντίστοιχη περίοδο του 2015, το έλλειμμα του  
εμπορικού ισοζυγίου παρουσίασε αύξηση 
κατά 361,5 εκατ. Ευρώ. 

6. Έκθεση Κεντρικής Τράπεζας Ρουμανίας 
περί Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας  
Από το περιεχόμενο της Έκθεσης της 

Κεντρικής Τράπεζας Ρουμανίας περί 
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Financial 
Stability Report http://www.bnr.ro/Regular-
publications-2504.aspx> Financial Stability 
Report May 2017), όπου περιγράφονται οι 
κίνδυνοι που «απειλούν» τη ρουμανική 
οικονομία, συγκρατούνται επιγραμματικά τα 
ακόλουθα: 

α) Η μακροοικονομική κατάσταση της 
Ρουμανίας είναι εύρωστη και έχουν μειωθεί οι 
κίνδυνοι που απειλούν τη δημοσιονομική 
σταθερότητα, περιοριζόμενοι σε πέντε.  

β) Αυξημένος είναι ο κίνδυνος που 
προκύπτει από την επιδείνωση της αντίληψης 
των επενδυτών για τις αναδυόμενες αγορές, ο 
οποίος όμως οφείλεται σε εξωτερικούς 
παράγοντες. 

γ) Αν και οι δείκτες της ρουμανικής 
οικονομίας είναι ιδιαίτερα θετικοί (ρυθμός 
ανάπτυξης περίπου 5%  το 2016 και 2017, 
ποσοστό ανεργίας 5,3%, χαμηλό δημόσιο 
χρέος 37,5%, χαμηλός πληθωρισμός 0,6% τον 
Απρίλιο 2017, σε σύγκριση με τον Απρίλιο 
2016), η διατήρηση της μακροοικονομικής 
ισορροπίας είναι επισφαλής. Συγκεκριμένα, ο 
γρήγορος ρυθμός ανάπτυξης στηρίζεται 
περισσότερο στην κατανάλωση και λιγότερο 
στις επενδύσεις, ενώ παράλληλα αυξάνονται 
τα λεγόμενα «δίδυμα ελλείμματα», ήτοι το 
έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών 
συναλλαγών και το δημοσιονομικό έλλειμμα. 

δ) Ο τραπεζικός τομέας είναι καλά 
κεφαλαιοποιημένος και διαθέτει επαρκείς 
πηγές ρευστότητας. Επιπλέον, το ποσοστό των 
μη εξυπηρετούμενων δανείων έχει μειωθεί και  
παρατηρείται αύξηση της δανειοδότησης σε 
εγχώριο νόμισμα.  

ε) Ενισχύθηκε η δυνατότητα 
δανειοδότησης των εταιρειών τόσο από τις 
τράπεζες όσο και από άλλες πηγές.  

στ) Παραμένει μέτριος ο κίνδυνος από την 
αβεβαιότητα ως προς το θεσμικό πλαίσιο στον 
χρηματοπιστωτικό τομέα.  

ζ) Τα επιτόκια μειώνονται, καθώς 
παρατηρείται ροπή προς τη ρευστότητα. 

 η) Ένας νέος κίνδυνος που προστέθηκε 
είναι αυτός της αύξησης των τιμών στην 
αγορά ακινήτων. Το γεγονός ότι οι όροι 
χορήγησης στεγαστικών δανείων έχουν 
βελτιωθεί ενισχύει την αύξηση της ζήτησης 
απόκτησης ακινήτων.  

θ) Η απορρόφηση των ευρωπαϊκών 
κονδυλίων έφθασε το 90% για την περίοδο 
2007-2013. Κατά την τρέχουσα περίοδο 2014-
2020 βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα, αλλά 
αναμένεται να βελτιωθεί σημαντικά τα 
επόμενα έτη. 

Το μήνυμα πάντως της εν λόγω Έκθεσης, 
σύμφωνα με τον Αναπληρωτή Διοικητή της 
Τράπεζας, κ. Liviu Voinea, είναι ότι στη 
Ρουμανία υπάρχουν περιθώρια ανάπτυξης. 

7. Έργα υποδομής στον τομέα διαχείρισης 
υδάτων και λυμάτων 

Η Υπουργός Ευρωπαϊκών Πόρων, κα 
Rovana Plumb, ανακοίνωσε ότι η Ρουμανία 
βρίσκεται σε στάδιο εκπόνησης 43 σχεδίων 
υλοποίησης έργων υποδομής στον τομέα 
διαχείρισης των υδάτων και των λυμάτων. Τα 
πρώτα εξ αυτών αναμένεται να 
οριστικοποιηθούν σύντομα και να σταλούν 
προς έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
Παράλληλα, μελετάται η σύνταξη άλλων 23 
σχεδίων για το μέλλον.  

Σύμφωνα με την Υπουργό, στο πλαίσιο της 
περιόδου 2014-2020, υπάρχουν διαθέσιμα 
κονδύλια αξίας 3 δισ. ευρώ, ενώ το κόστος  
υλοποίησης όλων των σχεδίων (66 στο 
σύνολο) αναμένεται να ανέλθει σε 6 δισ. 
ευρώ.  

 

http://www.bnr.ro/Regular-publications-2504.aspx
http://www.bnr.ro/Regular-publications-2504.aspx
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8. Πορεία ένταξης της Ρουμανίας στον 
ΟΟΣΑ 
Στις 18 Μαΐου 2017,  η Κεντρική Τράπεζα 

Ρουμανίας (BNR) φιλοξένησε στους χώρους 
της ημερίδα με θέμα «Ρουμανία και ΟΟΣΑ, 
παρόν και προοπτικές», στην οποία μίλησε, 
μεταξύ άλλων, ο Πρωθυπουργός της χώρας, κ. 
Sorin Grindeanu. 

Ο κ. Grindeanu δήλωσε ότι η Ρουμανία 
είναι έτοιμη να ξεκινήσει άμεσα τις 
συνομιλίες για την ένταξή της στον 
Οργανισμό για την Οικονομική Συνεργασία 
και Ανάπτυξη (ΟΟΣΑ). Χρειάζεται, ωστόσο, 
την στήριξη εξωτερικών εταίρων, που είναι 
ήδη κράτη μέλη του ΟΟΣΑ. Ο Ρουμάνος 
Πρωθυπουργός αναφέρθηκε, επίσης, στην 
θετική πορεία της οικονομίας, τονίζοντας ότι 
η Ρουμανία σημείωσε σταθερή πρόοδο που 
επιταχύνθηκε τα τελευταία έτη, ενώ 
ενδιαφέρεται, όπως είπε, για μια πιο στενή 
συνεργασία με τον ΟΟΣΑ σε σημαντικούς 
τομείς, όπως: μακροοικονομικής πολιτικής, 
εταιρικής διακυβέρνησης, απελευθέρωσης των 
ροών κεφαλαίων, μετανάστευσης κ.ά.   

Από τις ομιλίες και συζητήσεις που 
ακολούθησαν, συγκρατείται α) η ανάγκη 
έγκαιρης έναρξης των διαπραγματεύσεων για 
την ένταξη της Ρουμανίας στον ΟΟΣΑ, β) η 
συνέχιση των μεταρρυθμίσεων, γ) η ενίσχυση 
της ανταγωνιστικότητας και δ) η 
καταπολέμηση της διαφθοράς.  

B. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ  

1. Total Soft 
Η εταιρεία Total Soft, ένας από τους 

κορυφαίους προμηθευτές λογισμικού στη 
Ρουμανία και από το 2016 κομμάτι της 
τουρκικής εταιρείας καινοτόμου λογισμικού 
Logo Yazilim AS ανακοίνωσε την 
τοποθέτηση του κ. Yusuf Onder Εren στη 
θέση του Διευθύνοντα Συμβούλου (Chief 
Executive Officer). Η εν λόγω εταιρεία είναι 
από τους βασικότερους προμηθευτές 
λογισμικών συστημάτων για επιχειρήσεις 
στην Κεντρική Ευρώπη.  

2. Ηephiclis Publications Ltd-Srl 
Η ελληνική εκδοτική εταιρεία «Ηephiklis 

Publications Ltd-Srl», που δραστηριοποιείται 
στη Ρουμανία, δομημένη στο πρότυπο της 

Amazon  με πλήθος αντικειμένων 
δραστηριοτήτων, ανακοίνωσε  ότι στην 
ιστοσελίδα της  
(www.hephiklispublications.com), όπου  είναι 
ανηρτημένο πλήθος βιβλίων διαφόρων 
κατηγοριών και σε διάφορες γλώσσες, ο 
χρήστης έχει τη δυνατότητα όχι μόνο να 
διαβάσει, αλλά και να δημοσιεύσει ο ίδιος 
κάθε είδους πόνημα (διαδακτορική διατριβή, 
βιβλίο, πτυχιακή εργασία, άλμπουμ κ.ά.), 
ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες (menu) 
και να ορίσει ο ίδιος την τιμή πώλησης (Τerms 
of Use). Για τους φοιτητές υπάρχουν ειδικές 
τιμές, κατόπιν συνεννοήσεώς τους με τη 
διεύθυνση της εταιρείας. 
 

 Γ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ  

1. Εκδήλωση-Partenariat επιχειρηματικών 
συναντήσεων του «Εnterprise Greece» 
(Θεσσαλονίκη- Aθήνα  8-11  Μαΐου 
2017) 

Το Γραφείο μας απέστειλε στην Ελλάδα 
εκπροσώπους τριών ρουμανικών εισαγωγικών 
επιχειρήσεων τροφίμων, προκειμένου να 
συμμετάσχουν σε Β2Β συναντήσεις στον 
τομέα τροφίμων, που διοργάνωσε ο φορέας 
«Enterprise Greece». 

2. Πραγματοποίηση εκδήλωσης «EU 
MEMBER STATES MARKET 2017» 
Για τέταρτη συνεχή χρονιά 

πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση «EU Member 
States Market» στο πάρκο Cismigiu του 
Βουκουρεστίου, την Κυριακή, 7 Μαΐου 2017, 
στο πλαίσιο των εορτασμών για την ημέρα της 
Ευρώπης. Την εκδήλωση διοργάνωσε το 
Υπουργείο Εξωτερικών της Ρουμανίας, σε 
συνεργασία με τον Δήμο Βουκουρεστίου και 
το Κέντρο Προγραμμάτων Εκπαίδευσης και 
Αθλητισμού «Proedus».  

Η Ελλάδα συμμετείχε με περίπτερο και 
ελληνικούς χορούς. Την προετοιμασία και τον 
συντονισμό της ελληνικής συμμετοχής 
ανέλαβε το Γραφείο Οικονομικών και 
Εμπορικών Υποθέσεων Βουκουρεστίου. 
Ειδικότερα, συμμετείχαν τέσσερις ελληνικές 
εταιρείες του κλάδου τροφίμων, που 
δραστηριοποιούνται στο Βουκουρέστι, καθώς 
και το Γραφείο του ΕΟΤ, το οποίο ενημέρωσε 

http://www.hephiklispublications.com/
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τους επισκέπτες του περιπτέρου για τους 
ελληνικούς τουριστικούς προορισμούς. 

Ιδιαίτερη μνεία οφείλει να γίνει στην 
Ένωση Ελλήνων, τα χορευτικά συγκροτήματα 
της οποίας κέρδισαν τις εντυπώσεις στο 
καλλιτεχνικό πρόγραμμα. 

Το ελληνικό περίπτερο ήταν το πλέον 
δημοφιλές, με αποτέλεσμα να τύχουν 
ευρύτερης προβολής τόσο τα παραδοσιακά 
ελληνικά προϊόντα, όπως το ελαιόλαδο, οι 
ελιές, τα μπαχαρικά κ.ά., όσο και οι ελληνικοί 
τουριστικοί προορισμοί.  

3. Επιχειρηματική αποστολή 7 
ρουμανικών εταιρειών σε «Partenariat» 
του φορέα «Εnterprise Greece» 
(Καλαμπάκα,  10-11  Ιουνίου 2017) 
Το Γραφείο μας προετοίμασε 

επιχειρηματική αποστολή εκπροσώπων επτά 
ρουμανικών εισαγωγικών εταιρειών, οι οποίοι 
πρόκειται να συμμετάσχουν τον Ιούνιο 2017 
σε επιχειρηματικές συναντήσεις (Β2Β) υπό τη 
μορφή Partenariat, που διοργανώνει ο φορέας 
Enterprise Greece  στην Καλαμπάκα για τον 
κλάδο Εκκλησιαστικών Ειδών και 
Θρησκευτικού Τουρισμού.  
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