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Α. ΓΕΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ
1. Μακροοικονομικοί Δείκτες
Μακροοικονομικοί
Δείκτες
Μεταβολή ΑΕΠ %

Αξία
5,8%
5,9%

Έλλειμμα
προϋπολογισμού

4,1%

Μηνιαίος Πληθωρισμός

3%
1,8%

Ανεργία %

5%

Μέση Ισοτιμία Ron /
Ευρώ
Εργατικό κόστος (Ευρώ)
Μέσος Μεικτός Μηνιαίος
Μισθός (Ευρώ)
Άμεσες Ξένες
Επενδύσεις
(εκατ. ευρώ
ΑΞΕ Μεταβολή

4,5885

Βιομηχανική Παραγωγή

8,9%

(Πηγή : Ιnvest Romania)

778
626
720
2.518
-18,56%

Περίοδος
αναφοράς
6μηνο
2017/2016
Β΄εξάμηνο
2017/
Β΄εξάμηνο
2016
Β’ τρίμηνο
2017
2016
Σεπτέμβριος
2017
Σεπτέμβριος
2017
Οκτώβριος
2017
2016
2016
Σεπτ. 2017
Ιαν.-Αυγ.
2017/Ιαν.-Αυγ.
2016
Ιαν.-Αυγ.
2017/Ιαν.-Αυγ.
2016
Ιαν.-Αυγ.
2017/Ιαν.-Αυγ.
2016

Πρόσφατα, η Κεντρική Τράπεζα της Ρουμανίας
(BNR) αναθεώρησε τις εκτιμήσεις της για τον
πληθωρισμό μέχρι το τέλος του έτους σε 1,9% από 1,6%
αρχικώς. Παράλληλα εκτιμάται ότι στα τέλη του 2018 ο
πληθωρισμός θα ανέλθει σε 3,2%.
(Πηγή: INSSE, Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής)

3. Αύξηση στον κύκλο εργασιών λιανικής
πώλησης το Σεπτέμβριο 2017.
Αύξηση κατά 0,5% στον κύκλο εργασιών των
επιχειρήσεων λιανικής πώλησης σημειώθηκε το
Σεπτέμβριο 2017 σε σχέση με τον ίδιο μήνα του
προηγούμενου έτους. Σε επίπεδο εννεάμηνου, η αύξηση
το 2017 σε σχέση με το 2016 ήταν της τάξεως του 9,8%.
O τομέας της λιανικής είναι από τους τομείς, που,
σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των διευθυντικών στελεχών,
αναμένεται να παρουσιάσει αύξηση την περίοδο
Σεπτεμβρίου - Νοεμβρίου τ.έ.
(Πηγή: INSSE, Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής)

4. Στο 37,2% του ΑΕΠ το δημόσιο χρέος κατά το β'
τρίμηνο 2017.
Σε 297,13 δις. RON (64,6 δις. Ευρώ) ανήλθε το
δημόσιο χρέος της Ρουμανίας κατά το δεύτερο τρίμηνο
του 2017, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής
Στατιστικής Υπηρεσίας (Eurostat). Το δημόσιο χρέος
αντιστοιχεί στο 37,2% του ΑΕΠ της χώρας, έναντι
ποσοστού 37,1% του προηγούμενου τριμήνου 2017.
Συγκριτικά με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, το ποσοστό του δημοσίου χρέους θεωρείται
χαμηλό – στη σχετική κατάταξη το δημόσιο χρέος της
Ρουμανίας είναι το πέμπτο χαμηλότερο στην Ευρωπαϊκή
Ένωση.
(Πηγή : Eurostat)

2. Στο 1,8% ο πληθωρισμός για τον Σεπτέμβριο
2017 - ο υψηλότερος της τετραετίας
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Ινστιτούτου
Στατιστικής της Ρουμανίας (INSSE), ο πληθωρισμός
διαμορφώθηκε σε 1,8% το Σεπτέμβριο 2017 έναντι του
αντίστοιχου μήνα του 2016, ο υψηλότερος της
τετραετίας, ενώ τον Αύγουστο ήταν 1,2%. Η μεγαλύτερη
αύξηση παρατηρήθηκε στις τιμές των τροφίμων (+2,74%
σε σχέση με το Σεπτέμβριο της προηγούμενης χρονιάς),
ενώ στα υπόλοιπα καταναλωτικά αγαθά η αύξηση ήταν
της τάξεως του 1,8%)

5. Στο 3% το έλλειμμα του προϋπολογισμού.
Σύμφωνα με επικαιροποιημένα στοιχεία της Eurostat, το
έλλειμμα του προϋπολογισμού της Ρουμανίας ανήλθε
τελικά σε 3% το 2016, με ελαφρά αύξηση έναντι των
αρχικών εκτιμήσεων (για 2,96%), ενώ αναμένεται
μεγαλύτερη αύξηση για το 2017.
Ανησυχητικό όμως φαινόμενο αποτελεί το
έλλειμμα του προϋπολογισμού για το δεύτερο τρίμηνο
2017, που ανήλθε σε 4,1%, ποσοστό που συνιστά και
το υψηλότερο στις χώρες της Ε.Ε. Το έλλειμμα σε
απόλυτους αριθμούς ανέρχεται σε 6,5 δισ. RON, κατά
πολύ μεγαλύτερο του αντίστοιχου τριμήνου του
προηγούμενου έτους, στοιχείο που οφείλεται στην
αύξηση μισθών και συντάξεων κατά το 2017.
Σημειώνεται ότι ο μέσος όρος του ελλείμματος
προϋπολογισμού στις χώρες - μέλη της Ε.Ε ανήλθε σε
1,3% για το ίδιο τρίμηνο (έναντι 1,1% το πρώτο τρίμηνο
του 2017), με τα υψηλότερα ποσοστά ελλείμματος, μετά
τη Ρουμανία, να καταγράφονται σε Ηνωμένο Βασίλειο
(3,4%) και Γαλλία (2,8%), ενώ πλεονάσματα
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κατεγράφησαν σε Τσεχία, Γερμανία, Λιθουανία,
Λεττονία, Λουξεμβούργο, Ουγγαρία, Μάλτα, Σλοβενία,
Ουγγαρία και Σουηδία.
(Πηγή : Eurostat)

6. Αύξηση στις τουριστικές αυξήσεις στη
Ρουμανία το Σεπτέμβριο 2017
Αύξηση παρουσίασαν οι αφίξεις τουριστών στη
Ρουμανία το Σεπτέμβριο τ..έ κατά 8,3% σε σχέση με τον
ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους. Σε απόλυτους
αριθμούς, 2.691 επισκέπτες διανυκτέρευσαν στη
Ρουμανία τον περασμένο Σεπτέμβριο, με μόνο το 21% εξ
αυτών να είναι ξένοι, κυρίως Βούλγαροι, Ούγγροι,
Γερμανοί και Ιταλοί. 42% εκ του συνόλου των
τουριστών διέμειναν στο Βουκουρέστι, ενώ οι αμέσως
επόμενοι δημοφιλέστεροι προορισμοί ήταν σε ορεινές
περιοχές της χώρας, κυρίως Τρανσυλβανία.
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9. Προβλέψεις της Διεθνούς Τράπεζας για 2017 –
2018 -2019.
Με ρυθμό ανάπτυξης του ΑΕΠ που αγγίζει το 5,5%
αναμένεται να κλείσει το 2017 για τη Ρουμανία,
σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Παγκόσμιας Τράπεζας.
Αντίστοιχη αύξηση προβλέπεται και για το έλλειμμα του
ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, που εκτιμάται ότι θα
ανέλθει σε 3,1% το 2017 από 2,4% το 2016, γεγονός
που θα καταστήσει τη Ρουμανία πιο ευάλωτη σε
εξωτερικές αναταράξεις. Και αναμένεται και άνοδος του
ελλείμματος τα επόμενα χρόνια, με τις προβλέψεις της
Διεθνούς Τράπεζας να κάνουν λόγο για 3,5% το 2018
και 3,8% το 2019. Δεδομένου του υπαρκτού κινδύνου το
έλλειμμα να υπερβεί το 3% την επόμενη διετία,
υψηλόβαθμα στελέχη της Τράπεζας προειδοποιούν για
την ανάγκη λήψης πρόσθετων δημοσιονομικών μέτρων.
Το ΑΕΠ της χώρας αναμένεται να αυξηθεί κατά
4,1% το 2018 και κατά 3,6% το 2019, σύμφωνα με τις
εκτιμήσεις τις Παγκόσμιας Τράπεζας.
(Πηγή: AGERPRESS)

Στο εννεάμηνο του 2017, το σύνολο των
καταγεγραμμένων αφίξεων ανήλθε σε 9.483, αυξημένο
κατά 10,8% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα της
προηγούμενης χρονιάς.
(Πηγή: INSSE, Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής)

7. Μείωση της παραγωγής ενέργειας το 2016
Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία του ρουμανικού
Ινστιτούτου Στατιστικής, η παραγωγή πρωτογενούς
ενέργειας στη Ρουμανία μειώθηκε το 2016 κατά 6%,
συγκριτικά με το 2015, ενώ οι εισαγωγές προϊόντων
ενέργειας αυξήθηκαν κατά 15,7%. Η συνολική
κατανάλωση ενέργειας στη χώρα αυξήθηκε κατά 1,9%
το 2016 έναντι του 2015.
(Πηγή: INSSE, Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής)

8. Άνοδος του μέσου μηνιαίου μισθού το
Σεπτέμβριο
Άνοδο της τάξης του 0,5% στους μισθούς η
σημειώθηκε το Σεπτέμβριο τ.έ, σε σχέση με τον
προηγούμενο μήνα, με το ποσό σε απόλυτο αριθμό να
διαμορφώνεται στα 3.305 RON (720 EUR). Συγκριτικά
με το Σεπτέμβριο του προηγούμενου έτους η αύξηση
ήταν της τάξεως του 13,5%, σε επίπεδο ονομαστικών
τιμών. Οι υψηλότεροι μισθοί καταγράφονται στον τομέα
της πληροφορικής και τεχνολογίας (6.022 RON), ενώ οι
χαμηλότεροι στον τομέα των υπηρεσιών εστίασης και
τουρισμού (1.399 RON) .
(Πηγή: AGERPRESS)

B. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
1. Χρηματοδότηση από τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων ύψους 13 δισ. ευρώ
Την απόφασή της να χρηματοδοτήσει επενδυτικά
σχέδια στον τομέα των συμβουλευτικών και
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στη Ρουμανία
ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, με
αφορμή εκδήλωση για τα 10 χρόνια παρουσίας της
Τράπεζας στη Ρουμανία και 25 χρόνια από την πρώτη
χρηματοδότηση προγράμματος στη χώρα. Η
χρηματοδότηση ανέρχεται σε 13 δισ. ευρώ και σε αυτήν
έρχεται να προστεθεί η πρόσφατη συνεργασία του
Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων με τις τράπεζες
BRD-Groupe Société Générale, ING Bank (παράρτημα
Βουκουρεστίου) και Libra Internet Bank για
χρηματοδότηση προγραμμάτων προς διευκόλυνση των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
(Πηγή:ROMANIA-INSIDER Magazine)

2. Συμφωνία Ομίλου TOYOTA και UniCredit
Leasing για την ενίσχυση της αγοράς
υβριδικών
Σε μία προσπάθεια να ενισχύσει τις πωλήσεις
υβριδικών αυτοκινήτων, ο ιαπωνικός όμιλος ΤΟΥΟΤΑ
μαζί με την UniCredit Leasing παρουσίασαν ένα
χρηματοδοτικό πρόγραμμα για διευκόλυνση αγορών
των εν λόγω οχημάτων.
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Η κατηγορία των υβριδικών καταλαμβάνει
ποσοστό που αγγίζει το 50% στις πωλήσεις της
συγκεκριμένης εταιρίας στη ρουμανική αγορά. Μόλις το
πρώτο
εξάμηνο
του
2017,
η
ιαπωνική
αυτοκινητοβιομηχανία πούλησε 791 αυτοκίνητα έναντι
192 την προηγούμενη χρονιά.
(Πηγή: NINE O’ CLOCK Newspaper)

3. Αύξηση κερδών της εταιρίας τηλεπικοινωνιών
UPC - Romania
Κέρδη της τάξεως των 184 εκατ. RON (40 εκατ.
EURO) κατέγραψε η ρουμανική εταιρία τηλεπικοινωνιών
UPC – Romania το τρίτο τρίμηνο του 2017,
σημειώνοντας αύξηση κατά 6,5% σε σχέση με το ίδιο
διάστημα του προηγούμενου έτους. Η UPC είναι ο
δεύτερος μεγαλύτερος παίκτης στη ρουμανική αγορά
στον τομέα των καλωδιακών τηλεοράσεων και ο τρίτος
μεγαλύτερος πάροχος υπηρεσιών διαδικτύου. Μόνο την
περίοδο Ιουλίου – Σεπτεμβρίου προσέθεσε 67.300 νέες
συνδέσεις, ενώ συνολικά καλύπτει πάνω από 3 εκατ.
νοικοκυριά.
Σημειώνεται πως ο τομέας των τηλεπικοινωνιών
παρουσιάζει ανάπτυξη στη Ρουμανία, ενώ σύμφωνα με
τη ρυθμιστική αρχή τηλεπικοινωνιών της χώρας (ANCOM)
η χώρα, αν και διαθέτει από τα πιο ασφαλή και
λειτουργικά δίκτυα στην Ευρώπη, κατατάσσεται ωστόσο
χαμηλά σε επίπεδο χρήσης διαδικτύου.

(Πηγή:ROMANIA-INSIDER Magazine, ANCOM)

4. Δεύτερο εργοστάσιο Calsonic – Kansei στη
Ρουμανία.
Η ιαπωνικών συμφερόντων Calsonic – Kansei
εταιρία κατασκευής ανταλλακτικών αυτοκινήτου
ανακοίνωσε την απόφασή της να προβεί στη
δημιουργία και δεύτερου εργοστασίου στην περιοχή του
Ploiesti το 2018 για την παραγωγή συστημάτων
θέρμανσης – ψύξης των αυτοκινήτων. Η Calsonic –
Kansei, με 80 εργοστάσια συνολικά και πελάτες τις
μεγαλύτερες
αυτοκινητοβιομηχανίες
παγκοσμίως
(Renault-Nissan Alliance, Audi, Volkswagen, Daimler,
Peugeot, Mitsubishi, Subaru, Mazda κ.α) με την
επέκτασή της αυτή αναμένεται να δημιουργήσει 370 νέες
θέσεις εργασίας στη χώρα, οι οποίες έρχονται να
προστεθούν στις 630 ήδη υπάρχουσες στο πρώτο
εργοστάσιο.
(Πηγή: Invest Romania)

5. Παρουσίαση νέου μοντέλου αυτοκινήτων στο
εργοστάσιο της Ford στην Κραϊόβα.
Η αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία Ford ξεκίνησε
την παραγωγή του νέου μοντέλου Ford Eco Sport στο
εργοστάσιο της Κράιοβα. Στην παρουσίαση
παρέστησαν ο ρουμάνος Πρόεδρος κ. Johannis, ο
οποίος υπογράμμισε τη σημασία των επενδύσεων
υποδομής στη ρουμανική περιφέρεια, που παρουσιάζει
ανισομερή ανάπτυξη σε σχέση με την περιφέρεια. Η
επένδυση στην παραγωγή νέου μοντέλου ανέρχεται σε
200 εκατ. ευρώ, δημιουργεί 1.700 νέες θέσεις εργασίας
και έρχεται να προστεθεί σε μία σειρά επενδύσεων των
τελευταίων ετών στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας.

(Πηγή: Invest Romania)

6. Κατασκευή νέας αποθήκης στο Βουκουρέστι
από την Logicor.
Νέους αποθηκευτικούς χώρους έκτασης 40.000 τ.μ
κατασκεύασε η εταιρία Logicor του Ομίλου Επενδύσεων
Blackstone στο Βουκουρέστι, 8 χμ από το αεροδρόμιο
Otopeni. Η Logicor, που έχει συνολικές επενδύσεις
έκτασης 64.000 τ,μ στη Ρουμανία και 13,6 εκατ. τ.μ
συνολικά στην Ευρώπη, θεωρείται από τους
σημαντικότερους επενδυτές στον τομέα των logistics στη
χώρα.
(Πηγή: Invest Romania)

7. Επένδυση της Catinvest στο εμπορικό κέντρο
Electroputere Parc στην Κραϊόβα
Την απόφασή της να επεκτείνει κατά 9.200 τ.μ το
εμπορικό κέντρο Electroputere Parc στην Κραϊόβα
ανακοίνωσε η γαλλική εταιρία Catinvest. Η συνολική
επένδυση, η οποία αναμένεται να ξεπεράσει τα 70 εκατ.
ευρώ μέχρι το τέλος του 2018. Η επένδυση θα
περιλαμβάνει επιπλέον την κατασκευή αποθηκευτικών
χώρων έκτασης 12.000 τ.μ, 700 θέσεων στάθμευσης και
θα φιλοξενήσει τον πρώτο VIP multiplex κινηματογράφο
στη Ρουμανία.

(Πηγή: Invest Romania)

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 - Ιούνιος 2017,
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ανήλθε σε 819,82 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση
της τάξης του 10,42%, σε σχέση με το αντίστοιχο
διάστημα του προηγούμενου έτους. Οι ελληνικές
εξαγωγές προς την Ρουμανία σημείωσαν αξιόλογη
αύξηση κατά 8,87% και ανήλθαν σε 418,35 εκατ. ευρώ,
ενώ οι εισαγωγές από την Ρουμανία αυξήθηκαν κατά
12,08% και έφθασαν τα 401,48 εκατ. ευρώ. Συνοπτικά,
η πορεία του διμερούς εμπορίου Ελλάδος - Ρουμανίας
παρουσίασε την ακόλουθη εικόνα:

ΕΞΑΓΩΓΕΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ
ΑΠΟ ΡΟΥΜΑΝΙΑ
ΟΓΚΟΣ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ
ΙΣΟΖΥΓΙΟ
(Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ )

ΙανουάριοςΙούνιος
2017

Ιανουάριος Ιούνιος 2016

Μεταβολή

Ευρώ

Ευρώ

2017 /
2016

418.347.568

384.257.578

8,87%

401.476.550

358.213.629

12,08%

819.824.118

742.471.207

10,42%

16.871.018

26.043.949

Αξίζει να σημειωθεί ότι σημαντικές παράμετροι που
οδήγησαν στην αύξηση των ελληνικών εξαγωγών είναι η
θετική μεταβολή του ΑΕΠ της ρουμανικής οικονομίας τα
τελευταία έτη, η αύξηση του μέσου όρου των αποδοχών
των Ρουμάνων, καθώς και η μείωση του συντελεστή
ΦΠΑ στα τρόφιμα από 24% σε 9% από 1.6.2015 και
στα λοιπά προϊόντα από 24% σε 20% (από 1.1.2016)
και τώρα 19% (από 1.1.2017). Κατ’ αυτόν τον τρόπο,
ξεπεράσθηκαν σταδιακά οι αρνητικές επιπτώσεις που
είχε από το 2009 η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση
στο διμερές εμπόριο.
2. Διμερές εμπόριο – σημαντικότερα προϊόντα
Τα σημαντικότερα εξαγώγιμα προϊόντα μας στη
Ρουμανία κατά το α΄ εξάμηνο 2017 (σε 4ψήφια
δασμολογική κλάση) ήταν σύρματα από χαλκό (7408),
χοντρόσυρμα από σίδηρο (7213), Ράβδοι από σίδηρο
(7214), Πολυμερή του στυρολίου σε αρχικές μορφές
(3903), Παιχνίδια για παιδιά (9503), Εσπεριδοειδή,
νωπά ή ξερά (0805), Λαχανικά παρασκευασμένα ή
διατηρημένα χωρίς ξίδι, μη κατεψυγμένα (2005),
Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά (3105), Μηχανές
επεξεργασίας δεδομένων, αυτόματες, και μονάδες αυτών
(8471).
Τα κυριότερα προϊόντα που εισάγουμε είναι λάδια
από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά (2710),
πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο (7208),
απορρίμματα και θραύσματα σιδήρου ή χάλυβα (7204),
τυριά και πηγμένο γάλα για τυρί (0406), πούρα (2402),
ηλεκτρικές συσκευές για ενσύρματη τηλεφωνία (8517)
κ.α

(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 4
ρουμανικών
εταιρειών
ξενοδοχειακού
εξοπλισμού στην Διεθνή Έκθεση ‘HOTELIA
2017’ (Θεσσαλονίκη, 10-12 Νοεμβρίου 2017).
Το Γραφείο μας στο πλαίσιο του προγράμματος
προσκλήσεως ξένων εμπορικών επισκεπτών της
HELEXPO, απέστειλε καταλόγους με Ρουμάνους
αγοραστές - εκπροσώπους εταιρειών του κλάδου
Horeca, για συμμετοχή στην κλαδική έκθεση HOTELIA,
η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Θεσσαλονίκη, από
10 έως 12 Νοεμβρίου 2017.
2. Ημερίδα με τίτλο "Investment and Funding
Opportunities in Romania", 31 Οκτωβρίου 2017,
Marriott Hotel
Πραγματοποιήθηκε στις 31.10 τ.έ με ιδιαίτερη επιτυχία
σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα του ξενοδοχείου
Mariott στο Βουκουρέστι η εν θέματι ημερίδα, η οποία
συνδιοργανώθηκε από το Διμερές Ελληνο – ρουμανικό
Εμπορικό Επιμελητήριο και το Γραφείο ΟΕΥ Πρεσβείας
Βουκουρεστίου υπό την αιγίδα της Ελληνικής
Πρεσβείας. Η εκδήλωση, στην οποία παρέστησαν
στελέχη ελληνικών επιχειρήσεων εγκατεστημένων στη
Ρουμανία, εκπρόσωποι ελληνικών, ρουμανικών,
ευρωπαϊκών και διεθνών χρηματοπιστωτικών, μέλη των
ξένων αντιπροσωπειών στο Βουκουρέστι και
εκπρόσωποι ρουμανικών παραγωγικών υπουργείων,
εκπλήρωσε στο έπακρο το στόχο της ενημέρωσης της
ελληνικής
επιχειρηματικής
κοινότητας
που
δραστηριοποιείται στη Ρουμανία σχετικά με την
αξιοποίηση χρηματοδοτικών προγραμμάτων και
επενδυτικών εργαλείων για την ανάπτυξη των
επιχειρήσεών τους.
Τις κεντρικές ομιλίες στην εκδήλωση
πραγματοποίησαν ο αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής
της Τράπεζας Πειραιώς κ. Αθανάσιος Ψαθάς, ο
Έλληνας Πρέσβης στο Βουκουρέστι κ. Βασίλης
Παπαδόπουλος, ο Πρόεδρος του Ελληνο – ρουμανικού
Εμπορικού Επιμελητηρίου κ. Χριστόδουλος Σεφέρης και
ο επικεφαλής του εμπορικού τμήματος της Αυστριακής
Πρεσβείας κ. Gerd Bommer.
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τροφίμων και εξοπλισμού, οίνων και ποτών, στις οποίες
συμμετείχαν και άλλες ελληνικές εταιρείες.

Εν συνεχεία των κεντρικών ομιλιών, έλαβαν χώρα
δύο κύκλοι συζητήσεων, όπου παρουσιάστηκαν
αναλυτικά οι επενδυτικές ευκαιρίες, ευνοϊκά
χρηματοδοτικά προγράμματα και οι τρόποι πρόσβασης
σε εργαλεία χρηματοδότησης.

Συνολικά, η εκδήλωση κρίνεται ιδιαίτερα
επιτυχημένη, δεδομένης τόσο της αρτιότητας της
οργάνωσής της όσο και της ιδιαίτερα μεγάλης
συμμετοχής της (άνω των 150 Ελλήνων επιχειρηματιών
από ένα ευρύ φάσμα τομέων επιχειρηματικής
δραστηριότητας, οι οποίοι είχαν στη συνέχεια κατ’ ιδίαν
συναντήσεις με τους ομιλητές), και θέτει τις βάσεις για
αντίστοιχες εκδηλώσεις, οι οποίες αναμένεται να
συμβάλουν στην ενδυνάμωση και ανάπτυξη των
ελληνικών συμφερόντων επιχειρήσεων στη Ρουμανία.
3. Συμμετοχή του «Enterprise Greece» και άλλων
ελληνικών επιχειρήσεων στην κλαδική έκθεση
ΙΝDAGRA (Βουκουρέστι 25-29.10.2017)
Πραγματοποιήθηκε από 25 έως 29 Οκτωβρίου τ.έ η
Διεθνής Έκθεση Γεωργίας, Ανθοκομίας, Τροφίμων,
Οίνων-Ποτών και Εξοπλισμού Τροφίμων «ΙΝDAGRA –
INDAGRA FOOD, EXPO DRINK & WINE», η
μεγαλύτερη αγροτική έκθεση στη Ρουμανία και στην
ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης.
Από ελληνικής πλευράς, επιτυχή παρουσία είχε η
αποστολή του «Εnterprise Greece» με εννέα εταιρείες
στο περίπτερο ανθοκομίας. Οι συμμετέχουσες εταιρείες
εξέφρασαν την ικανοποίησή τους, αφού κατά την
διάρκεια της έκθεσης, πραγματοποίησαν πολλές
επιχειρηματικές συναντήσεις.
Η ελληνική συμμετοχή κατέλαβε περίπου 395 τμ
εκθεσιακού χώρου, εκ των οποίων 245 τμ εσωτερικού
και 150 τμ εξωτερικού. Παράλληλα, την ίδια περίοδο και
στον ίδιο χώρο, διεξήχθησαν οι διεθνείς εκθέσεις
INRAGRA FOOD και EXPO DRINK-WINE, στους τομείς

4. Διοργάνωση ημερίδας για τον τομέα της
γεωργίας, των τροφίμων - ποτών και των
συναφών δικτύων διανομής, "Hellenic Forum
on Agriculture, Food & Beverages and related
channels of distribution", 22 Νοεμβρίου 2017,
Radisson Blu.
Το
Ελληνο-Ρουμανικό
Διμερές
Εμπορικό
Επιμελητήριο, διοργανώνει, υπό την αιγίδα της
Πρεσβείας και με την υποστήριξη του Γραφείου ΟΕΥ
αυτής, ημερίδα με τίτλο "Hellenic Forum on Agriculture,
Food & Beverages and related channels of distribution",
στις 22 Νοεμβρίου 2017. Η ημερίδα θα
πραγματοποιηθεί σε αίθουσα του κεντρικού ξενοδοχείου
Radisson Blu και θα περιλαμβάνει θεματικά πάνελ που
θα διεξαχθούν κατά την διάρκεια της ημέρας (10:00 18:00).
Στην εν λόγω ημερίδα θα συμμετάσχουν ελληνικών
συμφερόντων εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους
συγκεκριμένους τομείς στη Ρουμανία, εκπρόσωποι
ρουμανικών φορέων, στελέχη ρουμανικών εισαγωγικών
εταιρειών, διανομείς τροφίμων και ποτών, logistics κ.α.,
ενώ η χρηματοδότηση του θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου
από τον διοργανωτή μέσω χορηγιών.
Eνδιαφέρον συμμετοχής υπάρχει και από πλευράς
FORUM SA, η οποία διοργανώνει την έκθεση Food
Expo στην Ελλάδα και προσκαλεί εμπορικούς
επισκέπτες από το εξωτερικό προκειμένου να
συναντήσουν τους Έλληνες εκθέτες. Σημειώνουμε ότι το
2016 στην συγκεκριμένη έκθεση προσκλήθηκαν 42
εισαγωγείς τροφίμων από την Ρουμανία.
5. Διοργάνωση επιχειρηματικής αποστολής του
Enterprise Greece, για τον τομέα τροφίμων
στην Ρουμανία, 22 Νοεμβρίου 2017, Radisson
Blu.
Το Enterprise Greece, διοργανώνει Roadshow στην
Σερβία (20-21/11/2017), την Ρουμανία (22-23/11/2017)
και την Βουλγαρία (24/11/2017) για εταιρείες του
κλάδου των τροφίμων.
Σε συνεργασία με το Γραφείο μας, θα διεξαχθούν
επιχειρηματικές συναντήσεις (B2B) μεταξύ των 26
ελληνικών εταιρειών που εκδήλωσαν ενδιαφέρον
συμμετοχής και εκπροσώπων εταιρειών που
δραστηριοποιούνται στην εισαγωγή και διανομή
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τροφίμων, αγοραστών σούπερ μάρκετ και εκπροσώπων
ρουμανικών φορέων.
Οι B2B συναντήσεις θα διεξαχθούν σε ειδικά
διαμορφωμένους χώρους του κεντρικού ξενοδοχείου
Radisson Blu στις 22 Νοεμβρίου από τις 15:00 μέχρι τις
19:00.
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