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Α. ΓΕΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ 

1. Μακροοικονομικοί Δείκτες 
Μακροοικονομικοί 
Δείκτες 

Αξία Περίοδος 
αναφοράς 

Μεταβολή ΑΕΠ % 7% 2017 

Έλλειμμα 
προϋπολογισμού 

2,88% 2017 

Μηνιαίος 
Πληθωρισμός 

3,32% Δεκέμβριος 2017 

Ανεργία % 4,02% Δεκέμβριος 2017 
Ισοτιμία Ron / Ευρώ 4,6564 

 
28.2.2018 

Μέσος Μεικτός 
Μηνιαίος Μισθός 
(Ευρώ) 

626 2016 
725 Δεκ. 2017 

Άμεσες Ξένες 
Επενδύσεις 
(δισ. ευρώ) 

4,59 2017 

ΑΞΕ Μεταβολή 1,5% 2017/  2016 
Βιομηχανική 
Παραγωγή 

9.5% Nοεμ.2017/Νοεμ. 
2016 

(Πηγή : ΙnvestRomania) 
 

 

2. Ρυθμός ανάπτυξης στη Ρουμανία 7% το 
2017 - ο υψηλότερος στην ΕΕ 

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία του Εθνικού 
Ινστιτούτου Στατιστικής της Ρουμανίας, ο ρυθμός 
ανάπτυξης του ΑΕΠ της χώρας έφτασε στο 7% τη 
χρονιά που μας πέρασε, καταγράφοντας ιστορικό 
δεκαετίας και σημειώνοντας την υψηλότερη επίδοση 
ανάμεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι 
επιδόσεις του συγκεκριμένου μακροοικονομικού δείκτη 
ξεπέρασαν και τις πιο αισιόδοξες προβλέψεις, αφού 
ακόμη και η Εθνική Επιτροπή Πρόγνωσης, ο αρμόδιος 
οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών της 
Ρουμανίας για την μελέτη των μακροοικονομικών 
στοιχείων της χώρας και την εκπόνηση ερευνών για 
τους επί μέρους τομείς οικονομικής δραστηριότητας, 

μέχρι και πρόσφατα εκτιμούσε το ρυθμό ανάπτυξης 
για το 2017 στο 6,1%.  

Η άνοδος του δείκτη οφείλεται κατά κύριο λόγο 
στην αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης, η οποία με 
τη σειρά της ενισχύθηκε λόγω των περικοπών στο 
ΦΠΑ και των αυξήσεων στους μισθούς και στις 
συντάξεις την τελευταία διετία. Ωστόσο, σύμφωνα με 
τις εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο ρυθμός 
ανάπτυξης αναμένεται να επιβραδυνθεί σημαντικά τα 
έτη 2018 και 2019, με τις προβολές των ειδικών της να 
τοποθετούν το δείκτη στο 4,5% και 4% αντίστοιχα, 
καθώς η υψηλή κατανάλωση μόνη δεν μπορεί να 
εγγυηθεί τη βιωσιμότητα της υψηλής ανάπτυξης σε 
βάθος χρόνου, αν δεν συνοδευτεί από διορθώσεις 
μακροοικονομικών ανισορροπιών, περιστολή του 
ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, 
δημιουργία υποδομών για την αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας της χώρας και την ύπαρξη ενός 
σταθερού και προβλέψιμου δημοσιονομικού πλαισίου. 
(Πηγή: INSEE, Ινστιτούτο Στατιστικής Ρουμανίας) 

3. Μικρή αύξηση των άμεσων ξένων 
επενδύσεων το 2017 στη Ρουμανία  

Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία της 
Κεντρικής Τράπεζας της Ρουμανίας, όπως 
αναπαράχθηκαν στα δημοσιεύματα των τοπικών 
μέσων ενημέρωσης, οι άμεσες ξένες επενδύσεις στην 
Ρουμανία σημείωσαν ελαφριά αύξηση της τάξεως του 
1,5%, ανερχόμενες σε 4,59 δισ. ευρώ, έναντι 4,52 δισ. 
ευρώ το 2016. 

  Οι επενδύσεις σε μετοχές, 
συμπεριλαμβανομένων των επανεπενδυμένων 
κεφαλαίων ανήλθαν σε 3,82 δισ. ευρώ, ενώ τα 
ενδοεταιρικά δάνεια ανήλθαν σε 764 εκατ. ευρώ. Ο 
αριθμός των νέων εταιριών έφτασε τις 5.837 κατά το 
υπό εξέταση διάστημα, υψηλότερος κατά 9,1% σε 
σχέση με το 2016. Το συνολικό εταιρικό κεφάλαιο των 
νεοεισελθουσών εντός του 2017 ξένων εταιριών 
ανέρχεται σε 32,5 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με το Εθνικό 
Μητρώο Εμπορικών Εταιριών της Ρουμανίας, 
υψηλότερο κατά 0,4% σε σχέση με το προηγούμενο 
έτος. 

 Συνολικά, στη Ρουμανία είναι εγγεγραμμένες 
215.651 επιχειρήσεις ξένων συμφερόντων, με 
συνολικό επενδεδυμένο κεφάλαιο 49,4 δισ. ευρώ. Την 
πιο έντονη παρουσία έχουν οι ολλανδικές 
επιχειρήσεις (5.112 τον αριθμό, με συνολικό κεφάλαιο 
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8,1 δισ. ευρώ που αντιστοιχεί στο 16,5% των 
συνολικών ΑΞΕ στη Ρουμανία) και ακολουθούν οι 
αυστριακές (7.391, με επενδεδυμένο κεφάλαιο 5,75 
δισ. ευρώ και ποσοστό 11,6% των ΑΞΕ στη χώρα) και 
οι γερμανικές (22.105 συνολικά εταιρίες με κεφάλαιο 
5,3 δισ. ευρώ). Η Ελλάδα κατατάσσεται στην 7η θέση, 
με 6.988 εγγεγραμμένες εταιρίες και 1,82 δισ. ευρώ 
επενδεδυμένο κεφάλαιο, σύμφωνα πάντα με στοιχεία 
του Εθνικού Μητρώου Εμπορικών Εταιριών. 

 (Πηγή: BNR, Κεντρική Τράπεζα Ρουμανίας, 
Εθνικό Μητρώο Εμπορικών Εταιριών) 

4. Άνοδος του ελλείμματος τρεχουσών 
συναλλαγών και του εξωτερικού χρέους 

Η Κεντρική Τράπεζα δημοσιοποίησε το 
Φεβρουάριο στοιχεία για το έλλειμμα στο ισοζύγιο 
τρεχουσών συναλλαγών. Σύμφωνα με αυτά, το 
έλλειμμα του ισοζυγίου αυξήθηκε κατά 85%, 
ανερχόμενο στα 6,46 δισ. ευρώ, ενώ αύξηση 
παρουσίασαν και οι μεταφορές κερδών των 
θυγατρικών εταιριών, που μετέφεραν τα χρήματά τους 
στις μητρικές στο εξωτερικό. 

Επίδραση στη διόγκωση του ελλείμματος 
τρεχουσών συναλλαγών στη Ρουμανία είχε, κατά 
κύριο λόγο, η διεύρυνση του ελλείμματος εμπορικού 
ισοζυγίου, το οποίο άγγιξε τα 13 δισ. ευρώ, αυξημένο 
κατά 30% σε σχέση με το 2016.  

Αναλυόμενο περαιτέρω, το έλλειμμα 
ισοζυγίου αγαθών άγγιξε τα 12,2 δισ. ευρώ, αυξημένο 
κατά 2,8 δισ. ευρώ σε σχέση με το 2016, ενώ στον 
τομέα των υπηρεσιών παρουσιάσθηκε πλεόνασμα 
2,39 δισ.ευρώ, κατά 294 εκατ. ευρώ μικρότερο σε 
σχέση με το 2016. Το ισοζύγιο πρωτογενών 
εισοδημάτων (συναλλαγών μεταξύ κατοίκων και μη 
κατοίκων αφορωσών σε εισοδήματα από εργασία, 
από άμεσες επενδύσεις, από επενδύσεις 
χαρτοφυλακίου και από λοιπές επενδύσεις, κυρίως 
δάνεια και καταθέσεις) διευρύνθηκε κατά 566 εκατ. 
ευρώ, ξεπερνώντας τα 5 δισ. ευρώ, ενώ καλύτερες 
επιδόσεις παρουσίασε το ισοζύγιο δευτερογενών 
εισοδημάτων (τρέχουσες μεταβιβάσεις) που σημείωσε 
αύξηση στο πλεόνασμά του κατά 135 εκατ. ευρώ 

Παράλληλα το συνολικό εξωτερικό χρέος της 
Ρουμανίας αυξήθηκε κατά το ίδιο διάστημα κατά 1,04 
δισ. ευρώ, αγγίζοντας τα 94 δισ. ευρώ. 
 (Πηγή: BNR, Κεντρική Τράπεζα Ρουμανίας) 

5. Αύξηση τoυ αριθμού τουριστών που 
διανυκτέρευσαν σε ξενοδοχεία στη Ρουμανία το 
2017. 

Σύμφωνα με το ρουμανικό Ινστιτούτο Στατιστικής, 
ο αριθμός των τουριστών που διανυκτέρευσαν σε 
ξενοδοχεία της χώρας παρουσίασε αύξηση της τάξεως 
του 10,4% το 2017 σε σχέση με το 2016, ξεπερνώντας 
συνολικά τα 12 εκατ. 

 Εξ αυτών, 9,4 εκατ. ήταν Ρουμάνοι, αυξημένοι 
κατά 10,2% το 2017 σε σχέση με το προηγούμενο έτος 
και 2,75 εκατ. ήταν ξένοι, αυξημένοι κατά 11,2%. 

                                        
Ο μέσος όρος διαμονής στις ρουμανικές πόλεις 

ήταν 2,2 ημέρες. Το μεγαλύτερο ποσοστό προτίμησης 
συγκέντρωσε το Βουκουρέστι, ενώ προτιμήθηκαν και 
πόλεις της ρουμανικής επαρχίας, κυρίως της περιοχής 
της Τρανσυλβανίας. 

 (Πηγή: Ινστιτούτο Στατιστικής Ρουμανίας) 

6. Εκτιμήσεις Διοικητή Τράπεζας Ρουμανίας 
για πληθωρισμό και έλλειμμα προϋπολογισμού 
στη χώρα κατά το 2018  

  Σε ανοδική αναθεώρηση των εκτιμήσεών της 
για τον πληθωρισμό στη Ρουμανία το 2018 προέβη η 
Κεντρική Τράπεζα της Ρουμανίας, όπως ανακοίνωσε το 
απόγευμα της Παρασκευής ο Διοικητής της Τράπεζας κ. 
Mugur Isarescu. Σύμφωνα με τη νέα αναθεωρημένη 
έκθεση της Τράπεζας, ο πληθωρισμός αναμένεται να 
αγγίξει το 3,5% το 2018, ενώ οι αρχικές προβλέψεις 
έκαναν λόγο για 3,2%. Το πρώτο εξάμηνο του 
τρέχοντος έτους εκτιμάται ότι θα αγγίξει ακόμα και το 
5% λόγω των υψηλών τιμών ηλεκτρικού ρεύματος, 
ωστόσο από το καλοκαίρι και μετά αναμένεται να 
παρουσιάσει σημαντική πτώση. Παράλληλα, οι 
προβολές των εμπειρογνωμόνων της Τράπεζας για το 
2019 τοποθετούν τον πληθωρισμό στο 3,1%. 

   Περαιτέρω, ο κ. Isarescu αναφέρθηκε και στις 
προσπάθειες της κυβέρνησης να διατηρηθεί το 
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έλλειμμα προϋπολογισμού κάτω από το όριο του 3%, 
τις οποίες εξήρε, σημειώνοντας πως συνέβαλαν 
σημαντικά στο να διατηρηθεί και το δημόσιο χρέος σε 
επίπεδα κάτω του 40%. Τόνισε, ωστόσο, πως αυτές οι 
προσπάθειες θα πρέπει να εντατικοποιηθούν 
προκειμένου, όχι μόνο να διατηρηθεί το χαμηλό όριο 
του ελλείμματος, αλλά και να μειωθεί περαιτέρω, καθώς 
πρόκειται για δομικό έλλειμμα και όχι κυκλικό. 
Προκρίνει μια αντικυκλική  δημοσιονομική πολιτική που 
συνίσταται στη μείωση των κρατικών δαπανών τώρα 
που η χώρα βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα ανάπτυξης. 
 (Πηγή: BNR, Κεντρική Τράπεζα Ρουμανίας) 

7. Ο κύκλος εργασιών του λιανικού εμπορίου 
παρουσίασε αύξηση κατά 10,7% στην Ρουμανία 
το 2017 

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία του Εθνικού 
Ινστιτούτου Στατιστικής της Ρουμανίας (INS), ο κύκλος 
εργασιών στο λιανικό εμπόριο, που θεωρείται ο 
βασικότερος δείκτης κατανάλωσης των νοικοκυριών, 
παρουσίασε σημαντική αύξηση της τάξεως του 10,7%  
το 2017.  

 Η αύξηση του κύκλου εργασιών στο λιανικό 
εμπόριο τα προηγούμενα έτη ήταν της τάξεως του 
13,7% το 2016, 8,9% το 2015 και του 7% το 2014. Το 
υψηλότερο ποσοστό αύξησης καταγράφηκε το 2007 
όταν ανήλθε σε 17,8% έναντι του 2006. 

 
 Ειδικότερα, οι πωλήσεις των αγαθών πλην 

τροφίμων αυξήθηκαν κατά 13,2% ενώ οι πωλήσεις 
προϊόντων σε ειδικά καταστήματα αυξήθηκαν κατά 
12,4% και οι πωλήσεις τροφίμων-ποτών 
παρουσίασαν αύξηση κατά +6,8%, Παράλληλα τον 
Δεκέμβριο 2017, ο κύκλος εργασιών λιανικής 
πώλησης εξαιρουμένων των αυτοκινήτων και 
μοτοποδηλάτων, αυξήθηκε κατά 7%.  Συγκρίνοντας 
την περίοδο των ίδιων μηνών προηγουμένου έτους, ο 
κύκλος εργασιών λιανικής πώλησης (εκτός των 
αυτοκινήτων και των μοτοσυκλετών) παρουσίασε 
αύξηση κατά 13,4%. Συγκρίνοντας το Δεκέμβριο 2017 
με τον προηγούμενο μήνα παρατηρείται ότι ο κύκλος 
εργασιών λιανικής πώλησης (εκτός των αυτοκινήτων 

και των μοτοποδηλάτων) αυξήθηκε κατά 7%, ένεκα 
κυρίως της αύξησης των πωλήσεων τροφίμων, ποτών 
και καπνού κατά 15,7% και της αύξησης των 
πωλήσεων των άλλων αγαθών πλην τροφίμων κατά 
6,5%. Παράλληλα ο κύκλος εργασιών λιανικής 
πώλησης στον τομέα πετρελαιοειδών αυξήθηκε κατά 
1,3%. 

 (Πηγή: INSEE, Ινστιτούτο Στατιστικής Ρουμανίας) 

B. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 

1. Eβδομάδα ελληνικών τροφίμων στην 
μεγάλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ LIDL Ρουμανίας 
(19 Φεβρουαρίου – 25 Φεβρουαρίου 2018)  

   Κατά την περίοδο 19 Φεβρουαρίου – 25 
Φεβρουαρίου 2018, πραγματοποιήθηκε εβδομάδα 
ελληνικών τροφίμων και γεύσεων στην μεγάλη 
αλυσίδα καταστημάτων LIDL της Ρουμανίας.       

 Στο πλαίσιο της εν λόγω εβδομάδας 
διατίθενται πολλά ελληνικά προϊόντα, όπως φρούτα 
λαχανικά, γαλακτοκομικά (φέτα, ελληνικό γιαούρτι), 
ελληνικά κρασιά και ποτά, ελαιόλαδο, ελιές, 
κονσέρβες λαχανικών, πίτες κ.λ.π.    

 Σημειώνουμε ότι στην Ρουμανία οι αλυσίδες 
καταστημάτων Mega Image και Lidl διακινούν την 
μεγαλύτερη γκάμα ελληνικών τροφίμων.  

 Εκδηλώσεις του τύπου αυτού ενισχύουν την 
αύξηση των εξαγωγών μας στην Ρουμανία ιδιαίτερα 
στους τομείς των τροφίμων και των φρέσκων φρούτων 
και λαχανικών, που είναι οι σημαντικότεροι μεταξύ 
των εξαγώγιμων προϊόντων.   

(Ιστότοπος: https://www.lidl.ro/ro/saptamana-
actuala.htm?id=240) 

 

2. Ανακοίνωση νέων επενδυτικών σχεδίων 
της Transgaz ως το 2026, ύψους 1,62 δισ.ευρώ 

   Τα νέα επενδυτικά σχέδια της Transgaz, της 
κρατικής εταιρίας διαχείρισης συστήματος φυσικού 
αερίου στη Ρουμανία, ανακοίνωσε χθες ο Γενικός 
Διευθυντής της κ. Ion Sterian σε εκδήλωση με αφορμή τα 
δέκα χρόνια από την εισαγωγή της εταιρίας στο 
Χρηματιστήριο Αξιών Βουκουρεστίου. 

      Συγκεκριμένα, ο κ. Sterian αναφέρθηκε σε εννέα 
έργα ανάπτυξης, συνολικού ύψους 1,62 δισ. ευρώ, δύο 
εκ των οποίων με διεθνή προσανατολισμό και χρονικό 
ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2026. Ειδική αναφορά έκανε 
στον Διάδρομο BRUA, ένα νέο σχέδιο αγωγού, 

https://www.lidl.ro/ro/saptamana-actuala.htm?id=240
https://www.lidl.ro/ro/saptamana-actuala.htm?id=240
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αμφίδρομης κατεύθυνσης που κατασκευάζεται από την 
Transgaz και ενώνει ενεργειακά τη Βουλγαρία, τη 
Ρουμανία, την Ουγγαρία και την Αυστρία. 

      Περαιτέρω, ο κ. Sterian έκανε λόγο για τη 
διεκδίκηση μεριδίου 66% της ΔΕΣΦΑ μαζί με την 
ισπανική Reganosa, η τελική προσφορά για το οποίο 
υπεβλήθη στις 16 Φεβρουαρίου. 

 Τέλος, ο Γενικός Διευθυντής της Transgaz έκανε 
ειδική μνεία στη βαρύτητα που η εταιρία του δίνει σε 
άλλα έργα υποδομής στα βορειοανατολικά της χώρας, 
στον εκσυγχρονισμό των σταθμών μέτρησης σε Isaccea 
και Negru Voda και στη διασύνδεση με τη Σερβία, έργο 
εκτιμώμενο στα 43 εκατ. ευρώ, που αναμένεται να 
ολοκληρωθεί το 2026. 

Σημειώνεται ότι στις 27.2. 2018 ανακοινώθηκαν τα 
αποτελέσματα του διαγωνισμού για την ιδιωτικοποίηση 
της μολδαβικής Vestmoldtransgas, με τη ρουμανική 
Eurotransgaz SRL, θυγατρική της κρατικής Transgaz στη 
Μολδαβία, να ανακηρύσσεται νικήτρια του διαγωνισμού.  

 
 (Πηγή: Energynomics Romania) 

3. Αύξηση του κύκλου εργασιών της Romgaz 
και της Electrica 

 Αύξηση των κερδών της κατά 82% σε σχέση 
με την προηγούμενη χρονιά είδε το 2017 η ρουμανική 
κρατική εταιρία παραγωγής φυσικού αερίου Romgaz, 
το οποίο, σε απόλυτους αριθμούς, μεταφράζεται σε 
κέρδος 1,8 δισ. RON (394 εκατ. ευρώ). Στα κέρδη 
συνυπολογίζεται και το ποσό των 113 εκατ. RON 
(24,7 εκατ. ευρώ), το οποίο επεστράφη στη Romgaz 
μετά την απόφαση της Επιτροπής Φόρων ότι 
παρανόμως επεβλήθησαν έμμεσοι φόροι στην εταιρία 
για τη χρήση συγκεκριμένων τεχνολογιών 
επεξεργασίας φυσικού αερίου κατά την περίοδο 2010-
2016. Η εταιρία ανήκει κατά 70% στο ρουμανικό 
δημόσιο, είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο 
Βουκουρεστίου και η αξία κεφαλαιοποίησης των 
αποθεματικών της ανέρχεται σε 2,9 δισ. ευρώ.  

Η εταιρία διανομής ηλεκτρικού ρεύματος Electrica 
κατέγραψε αύξηση των εσόδων της κατά 24% το 2017 
σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, που, σε 
απόλυτους αριθμούς ανέρχονται σε 105,3 εκατ. ευρώ. 
Η εταιρία, στην οποία το ρουμανικό κράτος έχει 
μετοχής 49%, έχει τον έλεγχο τριών εταιριών διανομής 
ηλεκτρισμού και μία εταιρία παροχής ηλεκτρισμού. 
(Πηγή: Nine o' Clock) 

 4. Ενίσχυση 1,3 δισ. ευρώ από το Ταμείο 
Συνοχής της ΕΕ για την αναβάθμιση της 
σιδηροδρομικής γραμμής Curtici-Constanta 

 Την εκταμίευση ποσού 1,3 δισ. ευρώ 
αποφάσισε το Ταμείο Συνοχής για την αναβάθμιση 
της σιδηροδρομικής γραμμής Curtici-Constanta, έργο 
υποδομής που εντάσσεται στο πλαίσιο ενίσχυσης του 
διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών  (Διάδρομοι Ρήνου 
- Δουνάβεως και Orient - East - Med). Μερικά τμήματα 
του δικτύου έχουν ήδη αρχίζει να κατασκευάζονται 
(βλ. επέκταση σιδηροδρομικής γραμμής  Ilteu - 
Gurasada, σε κοινοπραξία για την κατασκευή της 
οποίας συμμετέχει και η αλληνική ΑΚΤΩΡ). Το έργο 
αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στη βελτίωση των 
υποδομών της χώρας, τομέας στον οποίο η Ρουμανία 
πάσχει σοβαρά, καθώς θα επιτρέψει ταχύτερη και 
ασφαλέστερη διέλευση αμαξοστοιχιών, στοιχείο που 
θα συντελέσει στην αποτελεσματικότερη εμπορική, 
τουριστική και ευρύτερη οικονομική διασύνδεση 
ευρωπαϊκών πόλεων της Κεντρικής Ευρώπης. 

 (Πηγή: ROMANIA-INSIDER Magazine) 

5. Η Transgaz σε κοινοπραξία με την 
ισπανική Reganosa υπέβαλε προσφορά για 
αγορά του 66% της ΔΕΣΦΑ  

 Στις 16.2 εξέπνευσε η προθεσμία υποβολής 
δεσμευτικών προσφορών για την απόκτηση 
πλειοψηφικού πακέτου μετοχών (66%) της ΔΕΣΦΑ.  
Δύο επενδυτικά σχήματα πέρασαν στη δεύτερη φάση 
του διαγωνισμού: η ισπανική Regasificadora del 
Noroeste S.A – Reganosa με τη ρουμανική Transgaz 
και η κοινοπραξία Snam- Enagás- Fluxys-N.V, με 
επικεφαλής την ιταλική Snam SpA, απαρτιζόμενη 
επιπλέον από την ισπανική Enagás Internacional 
S.L.U., τη βελγική Fluxys και την ολλανδική N.V. 
Nederlandse Gasunie 

 (Πηγή: Nine o' Clock) 

6. Προμήθεια 400 λεωφορείων για το Δήμο 
Βουκουρεστίου από την τουρκική ΟΤΟΚΑR 

 Οι τουρκικές OTOKAR Europe και OTOKAR 
Automotive ανακηρύχθηκαν νικήτριες του 
διαγωνισμού που προκήρυξε ο Δήμος Βουκουρεστίου 
για την προμήθεια 400 λεωφορείων (εταιρίες του 
ομίλου Koç). Τα πρώτα λεωφορεία αναμένεται να 
φτάσουν φέτος το καλοκαίρι, σύμφωνα με τη δήμαρχο 
του Βουκουρεστίου κα Firea. Σημειώνεται ότι τέσσερις 
εταιρίες είχαν υποβάλει σχετικές προσφορές: οι 
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Karsan Otomotiv Sanayi Ve Ticaret (τουρκική), MAN 
Truck&Bus (γερμανική), Mercedes Benz Romania 
(γερμανική)  και OTOKAR Europe (τουρκική). 
 (Πηγή: Business Review) 

7.  Διεθνής Έκθεση Τουρισμού ΤΤRI 
(Βουκουρέστι, 22-25.2.2018) - Συμμετοχή 
ελληνικών Περιφερειών, δήμων, φορέων και 
τουριστικών επιχειρήσεων 

Πραγματοποιήθηκε από 22 έως 25 
Φεβρουαρίου τ.έ στα νέα κτήρια του εκθεσιακού 
κέντρου ROMEXPO, σε χώρο που καταλαμβάνει 
27.000 τ.μ. η Διεθνής Έκθεση Τουρισμού "ΤΤRI 
(Targul de Turizm al Romaniei)", η μεγαλύτερη 
τουριστική έκθεση στη Ρουμανία, τα εγκαίνια της 
οποίας έλαβαν χώρα χθες. Στην εν λόγω έκθεση 
συμμετέχουν άνω των 300 τουριστικών οργανισμών, 
ενώσεων ξενοδόχων και τουριστικών πρακτόρων από 
15 χώρες, μεταξύ των οποίων η Ελλάδα, η Τουρκία, η 
Βουλγαρία, η Ουγγαρία, η Μολδαβία, το Ισραήλ, η 
Ιταλία, η Μάλτα κ.α.  

 Την Έκθεση εγκαινίασε ο Ρουμάνος 
Υπουργός Τουρισμού κ. Mircea- Titus Dobre. Στα 
εγκαίνια παρέστησαν επίσης o Πρόεδρος της Ένωσης 
Επιμελητηρίων Ρουμανίας κ. Mihai Daraban, ο νέος 
Πρόεδρος της ΑΝΑΤ κος Νιcolae Demetriade και ξένοι 
Πρέσβεις. Η χώρα μας εκπροσωπήθηκε από τον 
Πρόεδρο του ΕΟΤ κ. Χαράλαμπο Καρίμαλη και 
στελέχη της ελληνικής Πρεσβείας και του Γρ. ΟΕΥ 
Βουκουρεστίου. 

 
 Η ελληνική συμμετοχή ήταν αρκετά έντονη 

στην Έκθεση. Στο καλαίσθητο περίπτερο του 
Γραφείου ΕΟΤ Βουκουρεστίου, έκτασης 90 τ.μ., 
συνεκθέτες ήταν επίσης οι Περιφέρειες Ανατολικής 
Μακεδονίας - Θράκης, Ιονίων Νήσων, Βορείου 
Αιγαίου και Κρήτης, οι δήμοι Βόλου, Πηλίου, Λαρίσης, 
Καβάλας, Τεμπών, Νέστου, Αμμουλιανής και Βόλβης, 
ενώ περίπτερα είχαν ο Οργανισμός Τουρισμού 
Χαλκιδικής, η Ένωση Ενοικιαζομένων Δωματίων 
Θάσου και πάνω από 15 τουριστικές επιχειρήσεις 

(ξενοδοχειακές μονάδες, τουριστικά γραφεία και 
ακτοπλοϊκές εταιρίες) από όλη τη χώρα. 

 
 

Γ. ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ 
2017 – ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 
ΚΑΤΑ 13,3% 

1. Διμερείς εμπορικές σχέσεις 
Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της 

Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, το διμερές εμπόριο 
Ελλάδος - Ρουμανίας, το 2017, ανήλθε σε 1,766 δισ. 
ευρώ, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 14,77%, 
σε σχέση με το προηγούμενο έτους. Οι ελληνικές 
εξαγωγές προς την Ρουμανία σημείωσαν αξιόλογη 
αύξηση κατά 13,31% και ανήλθαν σε 871,43 εκατ. 
ευρώ, ενώ οι εισαγωγές από την Ρουμανία αυξήθηκαν 
κατά 16,22% και έφθασαν τα 894,81 εκατ. ευρώ. 
Συνοπτικά, η πορεία του διμερούς εμπορίου Ελλάδος - 
Ρουμανίας παρουσίασε την ακόλουθη εικόνα: 

 
 

  2017  
 

2016 
 Ευρώ 

Μεταβο
λή  

2017 / 
2016 

ΕΞΑΓΩΓΕΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ  871.427.485 769.092.83

2 13,31% 

ΕΙΣΑΓΩΓΕ
Σ ΑΠΟ 
ΡΟΥΜΑΝΙ
Α 

894.809.994 769.908.88
1 16,22% 

ΟΓΚΟΣ 
ΕΜΠΟΡΙΟ
Υ 

1.766.237.47
9 

1.539.001.7
13 14,77% 

ΕΜΠΟΡΙΚ
Ο 
ΙΣΟΖΥΓΙΟ 

-23.382.509 -816.049  

(Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία στοιχείων: Γραφείο 
ΟΕΥ Πρεσβείας Βουκουρεστίου ) 

2. Διμερές εμπόριο – σημαντικότερα 
προϊόντα 

 Η αύξηση των ελληνικών εξαγωγών κατά 
+13,31% οφείλεται κυρίως στην αύξηση των 
εξαγωγών των ακόλουθων κατηγοριών: 
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α) 72.14 και 72.13 Ράβδοι και χοντρόσυρμα από 
σίδηρο: αύξηση 100,69% και 68,79% αντιστοίχως  
β) 27.13 Οπτάνθρακας και άσφαλτος από πετρέλαιο: 
αύξηση κατά 307% 
γ) 31.05 Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά: αύξηση κατά 
136,36% 
δ) 39.07 Πολυακετάλες, πολυαιθέρες και ρητίνες σε 
αρχική μορφή: αύξηση κατά 93,73% 
ε) 27.10 Πετρελαιοειδή: αύξηση κατά 81,16% 
στ) 08.03 μπανάνες : αύξηση κατά 64,41%  
ζ) 95.03 Παιχνίδια: συνεχίζουν να καταγράφουν 
αύξηση 52,24% 
η) 30.04 Φάρμακα: αύξηση κατά 51,12% 
θ)03.02 Ψάρια: αύξηση κατά 27,75% 
ι)74.08 Σύρματα χαλκού: αύξηση κατά 28,57% 
κ)76.06 & 76.04, Ελάσματα και ράβδοι - Φύλλα 
Αλουμινίου : αύξηση κατά 20,51% και 19,72%  
αντίστοιχα 
λ) 39.03  Πολυμερή του στυρολίου: αύξηση κατά 
22,19% 
 
 Αύξηση των ρουμανικών εξαγωγών προς 
την Ελλάδα παρουσίασαν οι ακόλουθες 
κατηγορίες: 
α) 72.09, 72.10 Πλατέα προϊόντα από σίδηρο: 
148,29% και 109,58% αντίστοιχα 
β) 85.17 Συσκευές ενσύρματης τηλεφωνίας: 60,88% 
γ) 04.06 Τυριά : αύξηση κατά 66,02%   
δ) 01.04 Προβατοειδή: αύξηση 35,32% 
 Αντιθέτως, μείωση των ρουμανικών 
εξαγωγών κατέγραψαν τα σύρματα και καλώδια (-
10,15%) καθώς και τα απορρίμματα σιδήρου κατά -
20,95% και, τέλος, το κριθάρι κατά -50%. 
 Συμπερασματικά, δύο πολύ σημαντικά 
στοιχεία που παρατηρούμε είναι τα εξής: α) 
Εξετάζοντας το διμερές εμπόριο, αφαιρουμένων των 
πετρελαιοειδών, η χώρα μας έχει σημαντικό 
πλεόνασμα στο εμπορικό ισοζύγιο της τάξεως των 
159,31 εκατ. ευρώ περίπου, έναντι ελλείμματος 23,38 
εκατ. ευρώ, όπως προκύπτει από την εξέταση του 
διμερούς εμπορίου, συμπεριλαμβανομένων των 
πετρελαιοειδών, β) αναλύοντας τη διάρθρωση του 
διμερούς εμπορίου, συνάγουμε το συμπέρασμα ότι οι 
ελληνικές εισαγωγές από τη Ρουμανία είναι 
συγκεντρωμένες σε μία κατηγορία προϊόντων (εν 
προκειμένω στα πετρελαιοειδή), ενώ οι ελληνικές 
εξαγωγές προς την Ρουμανία είναι καλά 
ισορροπημένες, σταθερά ανοδικές σε συγκεκριμένες 

κατηγορίες και περιλαμβάνουν προϊόντα διαφόρων 
δασμολογικών κλάσεων. 
  (Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Εισαγωγές-Αφίξεις, 
Εξαγωγές-Αποστολές κατά χώρα και τετραψήφιο 
επίπεδο Σ.Ο. (CN4) 
Επεξεργασία στοιχείων: Γραφείο ΟΕΥ Πρεσβείας 
Βουκουρεστίου)  

Δ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

1. Αποστολή 4 εκπροσώπων ρουμανικών 
εταιρειών του κλάδου τροφίμων που εκδήλωσαν 
ενδιαφέρον συμμετοχής ως εμπορικοί 
επισκέπτες στη Διεθνή Έκθεση 
DETROPBOUTIQUE - ARTOZYMA 2018 
(Θεσσαλονίκη, 24-26  Φεβρουαρίου 2018) 

 

 
Οι ρουμανικές εταιρίες EMPORIO EGNATIA SRL, 

MCA COMMERCIAL SRL, MCA DINAMIC RETAIL 
SRL. και ΟΑΝΑ Chrystal SRL συμμετείχαν ως 
εμπορικοί επισκέπτες στη Διεθνή Έκθεση 
DETROPBOUTIQUE - ARTOZYMA 2018 
(Θεσσαλονίκη, 24-26  Φεβρουαρίου 2018), κατόπιν 
ενεργειών του Γραφείου μας που προσκάλεσε και 
έφερε σε επαφή τις ως άνω εταιρίες με τους 
διοργανωτές της Έκθεσης. 
   Σημειώνουμε ότι ενέργειες σαν και αυτήν 
ενδυναμώνουν την προώθηση των εξαγωγών μας στην 
Ρουμανία. 

 

2. Προετοιμασία επιχειρηματικών αποστολών 
Ρουμάνων εισαγωγέων στη διεθνή έκθεση 
FRESKON (Θεσσαλονίκη, 26-28/4)  

Το Γραφείο μας, στο πλαίσιο του προγράμματος 
προσκλήσεως ξένων εμπορικών επισκεπτών (hosted 
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buyers program) της HELEXPO (διοργανώτριας της 
FRESKON), 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 δέκα εισαγωγείς στην εν λόγω έκθεση. Οι 
σχετικοί κατάλογοι θα έχουν οριστικοποιηθεί στα 
μέσα Μαρτίου. 

3. Διοργάνωση αξιόλογης επιχειρηματικής 
αποστολής 42 στελεχών  ρουμανικών εταιρειών 
εισαγωγής τροφίμων και αγοραστών αλυσίδων 
σουπερμάρκετ στην έκθεση FOOD EXPO (Αθήνα, 
10-22  Μαρτίου 2018) 

 
 Στo πλαίσιo των δράσεων για την ενίσχυση 
της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων, σας 
ενημερώνουμε ότι θα πραγματοποιηθεί επιχειρηματική 
αποστολή 42 εκπροσώπων ρουμανικών εταιρειών 
που δραστηριοποιούνται στην εισαγωγή - διανομή 
τροφίμων, οι οποίοι θα επισκεφθούν την έκθεση 
FOOD EXPO στην Αθήνα (Metropolitan Expo Center - 
Αεροδρόμιο, 10-22 Μαρτίου 2018). Η εν λόγω 
αποστολή διοργανώνεται από την εταιρεία FORUM 
SA και η προσέλκυση των εταιρειών έγινε σε 
συνεργασία με το Γραφείο μας, ενώ συμμετέχουν 
αυτοτελώς (ανεξαρτήτως προγράμματος hosted 
buyers) και αρκετοί εκπρόσωποι ρουμανικών 
εισαγωγικών εταιριών στην Έκθεση, κατόπιν 
αποστολής σχετικής ενημέρωσης από το Γραφείο μας. 
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