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Α. ΓΕΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ 

1. Μακροοικονομικοί Δείκτες 
Μακροοικονομικοί 
Δείκτες 

Αξία Περίοδος 
αναφοράς 

Μεταβολή ΑΕΠ % 7% 9μηνο 2017 
8,8% Γ΄ τρίμηνο 

2017 
Έλλειμμα 
προϋπολογισμού 

4,1% Β’ τρίμηνο 
2017 

3% 2016 
Μηνιαίος 
Πληθωρισμός 

1,8% Σεπτέμβριος 
2017 

Ανεργία % 4,9% Οκτώβριος 
2017 

Μέση Ισοτιμία Ron / 
Ευρώ 

4,6314 
 

Νοέμβριος 
2017 

Εργατικό κόστος 
(Ευρώ) 

778 2016 

Μέσος Μεικτός 
Μηνιαίος Μισθός 
(Ευρώ) 

626 2016 
720 Σεπτ. 2017 

Άμεσες Ξένες 
Επενδύσεις 
(δισ. ευρώ) 

3,35 Ιαν.-Αυγ. 2017 

ΑΞΕ Μεταβολή 1,36% 9μηνο 2017 / / 
9μηνου 2016 

Βιομηχανική 
Παραγωγή 

8,9% Ιαν.-Αυγ. 
2017/Ιαν.-Αυγ. 
2016 

(Πηγή : ΙnvestRomania) 
 

 
 

2. Αύξηση του ελλείμματος τρεχουσών 
συναλλαγών κατά 45,27% το 9μηνο 2017 
Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της 

Κεντρικής Τράπεζας Ρουμανίας (BNR), το 
έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών 
της χώρας ανήλθε σε 4,191 δισ. ευρώ, 

παρουσιάζοντας αύξηση κατά 45,27% έναντι της 
αντίστοιχης περιόδου του 2016, που σε απόλυτη 
αξία ήταν 2,885 δισ. ευρώ.  

Επίδραση στη διόγκωση του ελλείμματος 
τρεχουσών συναλλαγών στη Ρουμανία είχε, 
κατά κύριο λόγο, η διεύρυνση του ελλείμματος 
εμπορικού ισοζυγίου, το οποίο άγγιξε τα 1,02 
δισ. ευρώ το Σεπτέμβριο, σημειώνοντας άνοδο 
κατά 30% σε σχέση με τον ίδιο μήνα του 
προηγούμενου έτους, ενώ συνολικά, το 
εννεάμηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου το 
έλλειμμα ανήλθε σε 8,89 δισ. ευρώ, αυξημένο 
κατά 28,9% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα 
του 2016. Ειδικότερα, σημειώθηκε μείωση των 
εξαγωγών της κατά 6% και αύξηση των 
εισαγωγών της κατά 9,2% κατά το μήνα 
Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τη Στατιστική 
Υπηρεσία της Ρουμανίας. Σε απόλυτους 
αριθμούς, οι ρουμανικές εξαγωγές ανήλθαν σε 
5,56 δισ. ευρώ και οι εισαγωγές 6,58 δισ.ευρώ. 

(Πηγή: BNR, Κεντρική Τράπεζα Ρουμανίας) 
 

3. Εξωτερικό χρέος Ρουμανίας 
Το συνολικό εξωτερικό χρέος της 

Ρουμανίας αυξήθηκε κατά το διάστημα 
Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου  κατά 294 εκατ. ευρώ. 
Πιο συγκεκριμένα το μακροπρόθεσμο εξωτερικό 
χρέος ανήλθε σε 68,965 δισ. ευρώ 
(αντιπροσωπεύοντας περίπου το 74% του 
συνολικού εξωτερικού χρέους, χαμηλότερο κατά 
1% από την 31.12.2016), ενώ το 
βραχυπρόθεσμο εξωτερικό χρέος ανήλθε σε 
24,239 δισ. ευρώ (αντιπροσωπεύοντας το 26% 
του συνολικού εξωτερικού χρέους της χώρας με 
αύξηση κατά 4,2% σε σχέση με την ίδια περίοδο 
αναφοράς). 

(Πηγή: BNR, Κεντρική Τράπεζα Ρουμανίας) 
 

4. Προβλέψεις Παγκόσμιας Τράπεζας για 
ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών 
Σύμφωνα με πρόσφατη Έκθεση της 

Παγκόσμιας Τράπεζας περαιτέρω αύξηση ως το 
τέλος του 2017 προβλέπεται για το έλλειμμα του 
ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, που 
εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 3,1% ως ποσοστό 
του ΑΕΠ το 2017 από 2,4% το 2016, γεγονός 
που θα καταστήσει τη Ρουμανία πιο ευάλωτη σε 
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εξωτερικές αναταράξεις. Δεδομένου του 
υπαρκτού κινδύνου το έλλειμμα να παραμείνει 
σταθερά πάνω από το όριο του 3% την επόμενη 
διετία, υψηλόβαθμα στελέχη της Τράπεζας 
προειδοποιούν για την ανάγκη λήψης 
πρόσθετων δημοσιονομικών μέτρων. 

(Πηγή : WorldBank) 

5. Αύξηση στις τουριστικές αυξήσεις στη 
Ρουμανία τον Οκτώβριο 2017 
Αύξηση παρουσίασαν οι αφίξεις τουριστών 

στη Ρουμανία το Οκτώβριο τ..έ κατά 6,8 % σε 
σχέση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου 
έτους. Σε απόλυτους αριθμούς,  2.078 
επισκέπτες διανυκτέρευσαν στη Ρουμανία 
τον Οκτώβριο -σημειώνεται ότι το Σεπτέμβριο 
φέτος ήταν 2.691, με μόνο το 22,5% εξ αυτών να 
είναι ξένοι, κυρίως Βούλγαροι, Ούγγροι, 
Γερμανοί Ιταλοί και Γάλλοι. 51,3 % εκ του 
συνόλου των τουριστών διέμειναν στο 
Βουκουρέστι, ενώ οι αμέσως επόμενοι 
δημοφιλέστεροι προορισμοί ήταν σε ορεινές 
περιοχές της χώρας, κυρίως Τρανσυλβανία. Ο 
μέσος όρος διαμονής στη Ρουμανία ήταν 2,3 
ημέρες για Ρουμάνους τουρίστες και 1,9 ημέρες 
για ξένους, στοιχείο το οποίο επιβεβαιώνει το 
χαρακτηριστικό του Βουκουρεστίου κυρίως ως 
προορισμού διημέρου (citybreak) 

 

 
 

Στο δεκάμηνο του 2017, το σύνολο των 
καταγεγραμμένων αφίξεων ανήλθε σε 10.441, 
αυξημένο κατά 10,6 % σε σχέση με το 
αντίστοιχο διάστημα της προηγούμενης χρονιάς. 

(Πηγή: INSSE, Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής) 

6. Υπουργική Διάσκεψη για Συνεργασία 
Κίνας - χωρών Κεντρικής Ευρώπης στον 
τομέα της Ενέργειας (Βουκουρεστι, 
8/11/2017)  

Πραγματοποιήθηκε στις 7-8 Νοεμβρίου  τ.έ 
Υπουργική Διάσκεψη για Συνεργασία Κίνας - 
χωρών Κεντρικής Ευρώπης στον τομέα της 
Ενέργειας. Η κινεζική αποστολή υπό τον Νur 
Bekri, επικεφαλής του Οργανισμού Ενέργειας 

της Κίνας αποτελείτο από 20 κινεζικές εταιρίες 
δραστηριοποιούμενες στον τομέα ενέργειας και 
υποδομών.  
Σε ανακοίνωσή του ο Ρουμάνος ΥΠΕΞ Teodor 
Melescanu τόνισε τη σημασία της συνεργασίας 
της χώρας του με την Κίνα στον τομέα της 
ενέργειας και υπογράμμισε το ενδιαφέρον της 
ρουμανικής κυβέρνησης για συμμετοχή της 
χώρας σε όλα τα προγράμματα των Δρόμων του 
Μεταξιού. Περαιτέρω, σημείωσε πως η 
Ρουμανία έχει επιταχύνει τις διαπραγματεύσεις 
με την κινεζική πλευρά για τους αντιδραστήρες 3 
και 4 στο σταθμό Cernavoda αλλά και για την 
κατασκευή εργοστασίου λιγνίτη στο 
θερμοηλεκτρικό σταθμό Rovinari.  
(Πηγή: Nine o’ Clock News) 

7. Εκτιμήσεις  Moody’s για αύξηση 
ρυθμού ανάπτυξης ΑΕΠ στο 6,5% για το 
2017 

Σύμφωνα με πρόσφατες εκτιμήσεις του 
αμερικανικού οργανισμού αξιολόγησης 
πιστοληπτικής ικανότητας Μοοdy’s, οι οποίες 
αναπαράχθηκαν ευρέως στα δημοσιεύματα των 
τοπικών μέσων ενημέρωσης, ο ρυθμός 
ανάπτυξης του ΑΕΠ της Ρουμανίας αναμένεται 
να κυμανθεί στο 6,5% του ΑΕΠ το 2017 και σε 
5% για το 2018.  
 Στην ανακοίνωση της Moody's 
αναφέρεται πως η Ρουμανία έχει κάνει 
σημαντικά βήματα στη διόρθωση 
μακροοικονομικών ανισορροπιών, 
καταφέρνοντας να διατηρήσει χαμηλά τα 
επίπεδα του χρέους της και δημιουργώντας το 
πλαίσιο για μεσοπρόθεσμα σταθερή οικονομική 
ανάπτυξη. 
 Σύμφωνα με τον αμερικανικό 
οργανισμό, η πιστοληπτική ικανότητα της χώρας 
συνεχίζει να παραμένει στη βαθμίδα Βaa3 με 
σταθερή προοπτική, ενώ οι εκτιμήσεις για το 
δημόσιο χρέος την επόμενη χρονιά το δείχνουν 
σε παρόμοια επίπεδα με φέτος. Αναφορικά με το 
έλλειμμα προϋπολογισμού, τέλος, εκτιμάται ότι 
θα παραμείνει στο 3% περίπου του ΑΕΠ, αλλά 
οι σχετικές προβλέψεις για το 2018 δεν είναι το 
ίδιο ευοίωνες, καθώς αναμένεται υπέρβαση του 
3% του ΑΕΠ 
(Πηγή: Moody's Press Release) 
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B. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 

1. Υπογραφή συμφωνίας εξαγοράς της 
Bancpost, θυγατρικής της  Eurobank 
Group από την ρουμανική Banca 
Transilvania 

Υπεγράφη την περασμένη Παρασκευή 
μεταξύ της ρουμανικής τράπεζας Banca 
Transilvania  και του τραπεζικού ομίλου 
Eurobank συμφωνία για την πώληση της 
Bancpost, θυγατρικής του Eurobank Group στη 
Ρουμανία. Η συναλλαγή αφορά στην 
μεταβίβαση πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών 
της Bancpost, που κατέχει ο όμιλος Eurobank. 
Παράλληλα, συμφωνήθηκε πώληση των 
μετοχών που κατέχει η Eurobank στις εταιρείες  
ERB Retail Services IFN S.A. και ERB Leasing 
IFN S.A. 

Με την πώληση των μετοχών των 
ρουμανικών θυγατρικών της, η Eurobank μειώνει 
το ενεργητικό της στο εξωτερικό, όπως 
προβλέπει το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης που 
έχει συμφωνηθεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Με βάση το ισχύον νομοθετικό καθεστώς, 
για την ολοκλήρωση της μεταβίβασης απαιτείται 
η έγκριση των αρμοδίων εποπτικών αρχών, ήτοι 
της Κεντρικής Τράπεζας της Ρουμανίας, της 
ρουμανικής Επιτροπής Ανταγωνισμού και της 
Τράπεζας της Ελλάδος. 

 
Η εν λόγω διαδικασία αναμένεται να 

ολοκληρωθεί σε περίοδο 4-6 μηνών. Η Bancpost 
και η Banca Transilvania θα εξακολουθήσουν να 
ασκούν τις δραστηριότητές τους ανεξάρτητα 
μέχρι την λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων, 
ώστε μετά την ολοκλήρωση της απόκτησης, να 
επιτευχθεί η συνένωση των δύο τραπεζών, 
σύμφωνα με δηλώσεις του Προέδρου του ΔΣ της 
Banca Transilvania, κ. Ciorcilă. 

(Πηγή:ROMANIA-INSIDER Magazine) 

2. Αύξηση του αριθμού των εμπορικών 
κέντρων σε άνω των 100 ως το τέλος 
2018. 
Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του 

Διεθνούς Συμβουλίου Εμπορικών Κέντρων 
(ICSC),  ο αριθμός των εμπορικών κέντρων στη 
Ρουμανία αναμένεται να ξεπεράσει τα 100 ως το 
τέλος της επόμενης χρονιάς. 

Στα ήδη υπάρχοντα 95 λοιπόν έρχονται να 
προστεθούν τρία επενδυτικά σχέδια στις 
περιοχές Ramnicu Valcea, Satu Mare και Targu 
Mures από τον όμιλο ΝΕΡΙ (όμιλος 
νοτιοαφρικανικών και ισραηλινών 
συμφερόντων, ο οποίος επένδυσε πρόσφατα 
ποσό 30 εκατ. ευρώ για την επέκταση και 
ανακαίνιση του εμπορικού κέντρου στην πόλη 
Γαλάτσι της Ρουμανίας), σχεδιασμός για ένα 
ακόμη Stop Shop του αυστριακού ομίλου 
Immofinanz στην πόλη  Brasov και, τέλος, 
ανακοίνωση από τον ιδιοκτήτη του μεγαλύτερου 
εμπορικού κέντρου στη Ρουμανία (Baneasa 
Mall) για μελλοντική επέκταση σχετικής 
επένδυσης ύψους 300 περίπου εκατ. ευρώ. 

Σήμερα, η συνολική έκταση των εμπορικών 
κέντρων στη Ρουμανία αγγίζει τα 2,05 εκατ. τ. μ, 
αντιστοιχώντας στο 57% του συνόλου των 
ακινήτων που προορίζονται για εμπορική χρήση 
στη χώρα. Η Ρουμανία, ωστόσο, κατατάσσεται 
σε σχετικά χαμηλή θέση ανάμεσα στις χώρες 
της ΕΕ σε επίπεδο αναλογίας αριθμού 
εμπορικών κέντρων και πληθυσμού (100 τ.μ ανά 
1000 κατοίκους) 

(Πηγή: Intrnational Council on Shopping 
Centers) 

 
3. Αύξηση άμεσων ξένων επενδύσεων 
κατά 1,36% την περίοδο Ιανουαρίου – 
Σεπτεμβρίου  2017 
Σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής 

Τράπεζας Ρουμανίας (BNR), που 
δημοσιεύθηκαν πρόσφατα, οι άμεσες ξένες 
επενδύσεις (ΑΞΕ) στη χώρα αυξήθηκαν κατά 
1,36% τους πρώτους εννέα μήνες του τρέχοντος 
έτους συγκριτικά με το ίδιο διάστημα του 
προηγούμενου έτους, με επανεπενδύσεις 
κερδών που αγγίζουν τα 3,35 δισ. ευρώ κατά 
την εν λόγω περίοδο αναφοράς. 

Ο αριθμός των νέων εγγεγραμμένων 
επιχειρήσεων με ξένο κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 
11,3% στο 9μηνο 2017 σε σύγκριση με τους 
αντίστοιχους μήνες του 2016, ανερχόμενος σε 
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4.393 επιχειρήσεις σύμφωνα με στοιχεία του 
Μητρώου Εμπορικών Εταιριών. Οι ανωτέρω 
4.393 νέες εγγεγραμμένες επιχειρήσεις 
κατέθεσαν μετοχικό κεφάλαιο ύψους 35,12 εκατ. 
ευρώ, αυξημένο σε ετήσια βάση κατά 14,8%. 
(Πηγή: BNR, Κεντρική Τράπεζα Ρουμανίας) 

4. Πρόγραμμα Diaspora - Start Up του 
ρουμανικού Υπουργείου Ευρωπαϊκών 
Πόρων 
Ολοκληρώθηκε αρχές Νοεμβρίου η 

διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης, στην 
οποία τέθηκε το πρόγραμμα Diaspora - Start Up 
που κατήρτισαν από κοινού το ρουμανικό 
Υπουργείου Ευρωπαϊκών Πόρων και το 
ρουμανικό ΥΠΕΞ για την ενίσχυση 
επαναπατριζόμενων Ρουμάνων που επιθυμούν 
να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά στη 
χώρα τους. Το πρόγραμμα, η χρηματοδότηση 
του οποίου ανέρχεται σε 30 εκατ. ευρώ, στόχο 
έχει αφ' ενός την παροχή κινήτρων σε 
Ρουμάνους επαγγελματίες για επιστροφή στη 
Ρουμανία και αφ΄ ετέρου την ενδυνάμωση της 
επιχειρηματικής πρωτοβουλίας των Ρουμάνων 
πολιτών που έχουν αποκτήσει επιχειρηματική ή 
επαγγελματική εμπειρία στο εξωτερικό. Η 
μετανάστευση εργατικού δυναμικού από τη 
χώρα τις τελευταίες δεκαετίες θεωρείται ήδη 
μεγάλο πρόβλημα στη χώρα και αντανακλάται 
στην απουσία εξειδικευμένου προσωπικού 
επιχειρήσεων. Υπολογίζεται πως 4 εκατ. 
Ρουμάνοι πολίτες ζουν και εργάζονται στο 
εξωτερικό, με τη χώρα να κατατάσσεται 4η στην 
ΕΕ σε μεταναστευτικές εκροές 
(Πηγή: ROMANIA-INSIDERMagazine) 
 

5. Επέκταση επενδύσεων της Phoenix 
Logistics Center 

Επένδυση ύψους 7 εκατ. ευρώ πραγματοποιεί η 
CTP της Phoenix Logistics Center, αγοράζοντας 
από την ολλανδική LSRF APlpha Dutch 
αποθήκες στο Βουκουρέστι. Με την αγορά αυτή 
η CTP φιλοδοξεί να έχει στην κυριότητά της ως 
το τέλος του 2018 αποθήκες στη Ρουμανία 
συνολικής έκτασης 1 εκατ. τ.μ 
(Πηγή: Invest Romania) 

6. Πώληση ξενοδοχείων Radisson και 
Park Inn 

Την ανακοίνωσή του να πωλήσει το 
συγκρότημα ξενοδοχείων Radisson και ParkInn 

σε διεθνές επενδυτικό fund  έναντι 80 εκατ. ευρώ 
ανακοίνωσε ο ισραηλινός όμιλος εταιριών 
ElbitImaging. Τα ξενοδοχεία, η τιμή των οποίων 
είχε εκτιμηθεί στα 177,5 εκατ. ευρώ, ανήκουν 
στο συγκεκριμένο όμιλο από το 2000 

(Πηγή: Invest Romania) 

7. Επένδυση της e-MAG για αγορά 
αποθήκης έκτασης 120.000 τ.μ 

Η μεγαλύτερη εταιρία λιανικών πωλήσεων 
μέσω διαδικτύου στη Ρουμανία e-MAG 
ανακοίνωσε την απόφασή της να επενδύσει 64 
εκατ. ευρώ για τη δημιουργία αποθήκης έκτασης 
120.000 τ.μ. για την αποθήκευση ευμεγεθών 
προϊόντων της. Με την ολοκλήρωση του έργου, 
περί τις αρχές του 2019, κατά τους 
υπολογισμούς της εταιρίας, οι εν λόγω 
αποθήκες θα είναι οι μεγαλύτερες της ΝΑ 
Ευρώπης, με δυνατότητα αποθήκευσης 3 εκατ. 
προϊόντων, ενώ εκτιμάται ότι θα δημιουργήσουν 
4.000 νέες θέσεις εργασίας 

 
(Πηγή: ROMANIA-INSIDER Magazine) 
 
 

Γ. ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΤΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ 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: 
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  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. Επιχειρηματική αποστολή 
εκπροσώπων 7 υπευθύνων ρουμανικών 
ξενοδοχείων στην Διεθνή Έκθεση 
‘XENIA 2017’ (Αθήνα, 25 - 27 Νοεμβρίου 
2017) 

Το Γραφείο μας στο πλαίσιο του 
προγράμματος προσκλήσεως ξένων εμπορικών 
επισκεπτών της FORUM SA, απέστειλε 
καταλόγους με 7 Ρουμάνους αγοραστές - 
εκπροσώπους εταιρειών του κλάδου Horeca, για 
συμμετοχή στην κλαδική έκθεση ΧΕΝΙΑ, η οποία 
θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, από 25 έως 
27 Νοεμβρίου 2017. 

 

 

 

2. Πρώτο Ελληνικό Φόρουμ Τροφίμων – 
Ελληνική Επιχειρηματική Αποστολή στη 
Ρουμανία με επικεφαλής τον Πρόεδρο 
του Enterprise Greece (Βουκουρέστι, 22 
Νοεμβρίου 2017) 

Στο πλαίσιο του προγράμματος προώθησης 
ελληνικών τροφίμων στην ρουμανική αγορά 
πραγματοποιήθηκε στις 22 Νοεμβρίου τ.έ με 
ιδιαίτερη επιτυχία η εν θέματι εκδήλωση στον 
τομέα των τροφίμων. 
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H εκδήλωση απαρτίστηκε από δύο μέρη: α) ένα 
Φόρουμ τροφίμων, το πρώτο με τη συμμετοχή 
ελληνικών επιχειρήσεων το οποίο διοργάνωσε 
το Διμερές Ελληνο-ρουμανικό Εμπορικό 
Επιμελητήριο, σε συνεργασία με το Γραφείο μας 
υπό την αιγίδα της ελληνικής Πρεσβείας στο 
Βουκουρέστι, και β) Β2Β επιχειρηματικές 
συναντήσεις μεταξύ 22 ελληνικών επιχειρήσεων 
που συμμετείχαν στην αποστολή του Enterprise 
Greece με αντίστοιχες ρουμανικές, προς 
διερεύνηση ενδιαφέροντος για επιχειρηματικές 
συνέργειες, ο διακανονισμός των οποίων έγινε 
επίσης από το Γραφείο μας. 

 
Συνολικά, η εκδήλωση, η οποία 

αποτέλεσε μία ακόμα στοχευμένη 
επιχειρηματική δράση του Γραφείου μας, που 
πραγματοποιήθηκε εν προκειμένω σε 
συνεργασία με το Ελληνο - ρουμανικό Eμπορικό 
Eπιμελητήριο και το Enterprise Greece για την 
ενίσχυση επιχειρηματικής εξωστρέφειας των 
ελληνικών επιχειρήσεων, κρίνεται ιδιαίτερα 
επιτυχημένη, δεδομένης της αρτιότητας της 
οργάνωσης, της ευρύτητας της συμμετοχής, 
αλλά κυρίως, της ικανοποίησης των 
συμμετεχόντων επιχειρηματιών για την ποιότητα 
των διοργανωθεισών επιχειρηματικών 
συναντήσεων. Δημοσιογραφικά, η εκδήλωση 
καλύφθηκε από την κρατική τηλεόραση TVR. 

 
 
 

3. Συμμετοχή της Ελληνικής 
Ομοσπονδίας Γουναρικών στην κλαδική 
έκθεση ενδυμάτων MODEXPO – 
Oργάνωση επίδειξης μόδας στο 
Βουκουρέστι (20/11/2017) 
Με στόχο την δυναμική είσοδο στη 

ρουμανική αγορά, η Ελληνική Ομοσπονδία 
Γουναρικών, το Εμπορικό και Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο Κοζάνης και ο Σύνδεσμος 
Γουνοποιών Σιάτιστας συμμετείχαν με ελληνικό 
περίπτερο στην κλαδική έκθεση ενδυμάτων που 
πραγματοποιήθηκε στις 16-19 Νοεμβρίου 2017 
στο Βουκουρέστι στις εγκαταστάσεις του 
επίσημου οργανωτή εκθέσεων Romexpo (Hall 
C4, stands 55,56,57). Το εν λόγω περίπτερο είχε 
ιδιαίτερη επισκεψιμότητα, όπως διαπιστώσαμε 
μετά από επί τόπου επίσκεψή μας σε αυτό, ενώ 
οι συμμετέχοντες ελληνικοί φορείς εξέφρασαν 
την απόλυτη ικανοποίησή τους από τις επαφές 
που πραγματοποίησαν με Ρουμάνους 
εισαγωγείς γούνας. Σημειώνεται ότι το Γραφείο 
μας είχε προβεί σε σχετική ενημέρωση, 
αποστέλλοντας προσκλήσεις για επίσκεψη του 
ελληνικού περιπτέρου στις επαφές του.  
  

 
 Στο ίδιο πνεύμα, διοργανώθηκε στις 20 
Νοεμβρίου 2017 σε ειδικά διαμορφωμένη 
αίθουσα του Ξενοδοχείου PULLMAN 
BUCHAREST WORLD TRADE CENTER 
επίδειξη μόδας γούνας, με τη συμμετοχή των ως 
άνω φορέων και πέντε ελληνικών επιχειρήσεων 
γούνας. Στην επίδειξη, η οποία είχε επιτυχία και 
προβολή στα τοπικά μέσα ενημέρωσης, 
παρευρέθησαν, κατόπιν προώθησης των 
σχετικών προσκλήσεων από το Γραφείο μας, οι 
επικεφαλής της Ένωσης Επιχειρήσεων Γούνας 
της Ρουμανίας, εκπρόσωποι καταστημάτων 
γυναικείων ειδών και γουναρικών, Έλληνες 
επιχειρηματίες και μέλη της διπλωματικής 
κοινότητας Βουκουρεστίου. 
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