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Α. ΓΕΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ 

 

1. ΑΕΠ 

Σύμφωνα με πρόσφατες εκτιμήσεις του 

Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, ο ρυθμός 

ανάπτυξης της ρουμανικής οικονομίας το 

2017 αναμένεται να διαμορφωθεί στο 4,2%, 

και στο 3,4% το 2018. Σε ευρωπαϊκό πάντως 

επίπεδο, η Ρουμανία εκτιμάται ότι θα 

σημειώσει το δεύτερο υψηλότερο ρυθμό 

ανάπτυξης στην Ευρώπη, μετά την Ισλανδία 

(5,7%). 

 

2. Αξιολόγηση ρουμανικής οικονομίας: 

ΒΒΒ-/Α-3 με σταθερή προοπτική 

Ο οίκος αξιολόγησης Standard & Poors 

επιβεβαίωσε την αξιολόγησή του για την 

ρουμανική οικονομία στο ΒΒΒ-/Α-3 με 

σταθερές προοπτικές. Σε σχετικό 

ανακοινωθέν, το Υπουργείο Οικονομικών 

αναφέρει ότι η εν λόγω αξιολόγηση 

στηρίζεται στο χαμηλό επίπεδο του 

εξωτερικού και δημόσιου χρέους, καθώς και 

στο ότι ο μέσος όρος ανάπτυξης της 

ρουμανικής οικονομίας μέχρι το 2020 

αναμένεται να είναι 3,1% του ΑΕΠ.  

Η S&P θεωρεί ότι η αξιολόγηση της 

Ρουμανίας θα μπορούσε να βελτιωθεί, εάν η 

χώρα προχωρούσε σε περαιτέρω 

δημοσιονομική εξυγίανση, επιτύγχανε μείωση 

του δημοσίου χρέους και προέβαινε σε 

αναδιάρθρωση και ιδιωτικοποίηση των 

κρατικών εταιρειών της.  

Σημειώνεται, δε, ότι ο ιαπωνικός οίκος 

αξιολόγησης Japan Credit Rating Agency 

ανακοίνωσε, στα τέλη Μαρτίου, τη διατήρηση 

της αξιολόγησης της ρουμανικής οικονομίας 

στο ΒΒΒ/ΒΒΒ+ με σταθερή προοπτική, ο 

οίκος Fitch συνεχίζει να την αξιολογεί με 

ΒΒΒ-, ενώ η Moody's κατατάσσει την χώρα 

σε Baa3 με θετική προοπτική. 

 

3. Πληθωρισμός 

Οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν κατά 

0,2% τον Μάρτιο του 2017, σε σύγκριση με 

τον Μάρτιο του 2016, ενώ ο ετήσιος 

πληθωρισμός περιόδου Απριλίου 2016-

Μαρτίου 2017 ως ποσοστό του ΑΕΠ 

διαμορφώθηκε σε -0,9%, σε σύγκριση με το 

διάστημα Απριλίου 2015-Μαρτίου 2016. 

Δεδομένων των ανωτέρω, η Κεντρική 

Τράπεζα Ρουμανίας (BNR) αναθεώρησε προς 

τα κάτω την εκτίμησή της για τον πληθωρισμό 

του 2017, προβλέποντας ότι το ποσοστό 

πληθωρισμού θα διαμορφωθεί στο 1,7%. 

 

4. Αύξηση εξωτερικού χρέους το πρώτο 

δίμηνο του 2017 

Σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής 

Τράπεζας της Ρουμανίας (BNR), το εξωτερικό 

χρέος της χώρας, συμπεριλαμβανομένου του 

δημοσίου χρέους και των δανείων  από 

ρουμανικές εταιρείες στο εξωτερικό, 

αυξήθηκε κατά 376 εκατομμύρια ευρώ κατά 

το α΄ δίμηνο 2017, κυρίως λόγω αύξησης των 

βραχυπρόθεσμων δανείων. Σημειώνεται ότι 

στα τέλη του 2016 ανήρχετο σε 92,37 δισ. 

ευρώ.  

Το δημόσιο εξωτερικό χρέος παρουσίασε 

μείωση κατά 266 εκ. ευρώ έναντι του 

Δεκεμβρίου 2016, διαμορφούμενο σε 31,9 

δισ. ευρώ. 

 

5. Άμεσες ξένες επενδύσεις: Σταθερές κατά 

τους δύο πρώτους μήνες του 2017 

Το πρώτο δίμηνο του 2017, οι άμεσες ξένες 

επενδύσεις στην Ρουμανία ανήλθαν σε 654 

εκατομμύρια ευρώ, έναντι 644 εκ. ευρώ την 

αντίστοιχη περίοδο του 2016. 

Οι επενδύσεις μετοχικού κεφαλαίου, οι  

οποίες περιλαμβάνουν και τα 

επανεπενδεδυμένα κέρδη, ανήλθαν σε 834 

εκατομμύρια ευρώ στα τέλη Φεβρουαρίου 

τ.έ., ενώ τα  δάνεια εντός των ομίλων που 

δημιουργήθηκαν από καθαρές εκροές είχαν 

αξία 179 εκ. ευρώ.  

Το 2016, οι άμεσες ξένες επενδύσεις στη 

Ρουμανία έφτασαν τα 4,1 δισ. ευρώ, επίπεδο 

ρεκόρ για τα τελευταία 8 χρόνια.  

Τα τρέχον έλλειμμα στο ισοζύγιο 

τρεχουσών συναλλαγών της Ρουμανίας 

καλύφθηκε πλήρως από τις άμεσες ξένες 

επενδύσεις, εκτιμούμενες στα 4,1 δισ. ευρώ 

τον προηγούμενο χρόνο, σύμφωνα με στοιχεία 

της Κεντρικής Τράπεζας Ρουμανίας (BNR).  

 

6. Εξέλιξη μέσου καθαρού μισθού στην 

Ρουμανία – Ανισότητες μεταξύ περιοχών 

Σύμφωνα με τη Ρουμανική Επιτροπή 

Προγνώσεων, ο μέσος καθαρός μισθός το 

2016 ανήλθε σε 2.047 λέι, ήτοι 453 ευρώ 
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περίπου. Βάσει εκτιμήσεων της εν λόγω 

Επιτροπής, ο μέσος μισθός αναμένεται να 

αυξηθεί κατά 40% τα επόμενα έτη και να 

φθάσει το 2020 τα 2.864 λέι, ήτοι 635 ευρώ 

περίπου, κυρίως λόγω των αυξήσεων σε 

μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων μετά την 

εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου που 

προετοιμάζει η κυβέρνηση της χώρας. 

Ωστόσο, υπάρχουν μεγάλες ανισότητες 

μεταξύ των περιοχών της Ρουμανίας, όπως 

διαφαίνεται στο ακόλουθο γράφημα: 

 

Ο μέσος καθαρός μισθός στο Βουκουρέστι 

ανέρχεται σε 3.207 λέι (περίπου 710 ευρώ), 

ενώ στην περιοχή Neamt της βορειανατολικής 

Ρουμανίας είναι μόλις 1.990 λέι (περίπου 375 

ευρώ).  

Ειδικότερα στην περιοχή της πρωτεύουσας 

οι μισθοί είναι σαφώς υψηλότεροι και συχνά 

ξεπερνούν τα 1.000 ευρώ, καθώς το 

Βουκουρέστι αποτελεί το εμπορικό κέντρο της 

χώρας όπου εδρεύουν μεγάλες πολυεθνικές 

εταιρείες και Δημόσιες Υπηρεσίες.  

Παράλληλα, υπάρχουν άλλες 6 περιοχές 

όπου οι καθαρές αποδοχές ξεπερνούν τα 2.200 

λέι, όπως: Timisoara (εταιρείες 

πετρελαιοειδών OMV, MOL), Prahova 

(τουρισμός και διϋλιστήρια), Cluj (έδρα 

πολυεθνικών εταιρειών), Pitesti 

(αυτοκινητοβιομηχανία DACIA), Sibiu (έδρα 

γερμανικών εταιρειών στον κλάδο της 

αυτοκινητοβιομηχανίας), Ιάσιο (έδρα 

πολυεθνικών εταιρειών στον τομέα υψηλής 

τεχνολογίας). 

Σημειώνεται δε ότι από 1.2.2017 ο 

κατώτατος μισθός ανέρχεται σε 1.450 λέι 

(περίπου 320 ευρώ) έναντι 1.250 λέι που ήταν 

νωρίτερα. 

 

7. Κλάδος ένδυσης και αξεσουάρ: εμπορικό 

πλεόνασμα 1,48 δισ. ευρώ  

 Σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού 

Ινστιτούτου Στατιστικής της Ρουμανίας (INS), 

ο τομέας ενδυμάτων και αξεσουάρ μόδας 

παρουσίασε το 2016 εμπορικό πλεόνασμα 

ύψους 1,48 δισ. ευρώ. 

Συγκεκριμένα, οι ρουμανικές εξαγωγές του 

εν λόγω κλάδου ανήλθαν σε 2,838 δισ. ευρώ, 

παρουσιάζοντας αύξηση κατά 0,9%, σε σχέση 

με το 2015, ενώ οι ρουμανικές εισαγωγές 

έφθασαν τα 1,355 δισ. ευρώ, καταγράφοντας 

αύξηση κατά 24,9%.  

Το 2016, οι συνολικές εξαγωγές της 

Ρουμανίας άγγιξαν τα 49,005 δισ. ευρώ, 

σημειώνοντας  αύξηση κατά 5,15%, σε σχέση 

με το προηγούμενο έτος, ενώ οι εισαγωγές 

ανήλθαν σε 59,929 δισ. ευρώ,  ήτοι αύξηση 

6,56%. Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου 

ανήλθε σε 9,958 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 

1,592 δισ. ευρώ, σε σχέση με το 2015. 

 

8. H αγορά μπύρας στην Ρουμανία 
Σύμφωνα με στοιχεία της Ένωσης 

Ζυθοποιών Ρουμανίας (Brewers Association 

of Romania), o συνολικός όγκος της αγοράς 

μπύρας ανήλθε το 2016 σε 15,8 εκατομμύρια 

εκατόλιτρα, παραμένοντας σταθερός, σε 

σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ η αξία της 

εν λόγω αγοράς εκτιμάται σε 2 δισ. ευρώ, 

καταγράφοντας αύξηση κατά περίπου 6%, σε 

σχέση με το 2015. Η ετήσια κατά κεφαλήν 

κατανάλωση μπύρας ανήλθε σε περίπου 80,1 

λίτρα το 2016, παραμένοντας στα ίδια 

επίπεδα, σε σχέση με το 2015.  

Σημειώνεται ότι στην ιστοσελίδα του 

Γραφείου ΟΕΥ έχει αναρτηθεί σχετική έρευνα 

αγοράς. 

 

9. Κατανάλωση ιχθυηρών 

Σύμφωνα με στοιχεία της Ένωσης 

Μεταποιητών, Εισαγωγέων και  Διανομέων 

Αλιευμάτων RO-FISH, η μέση ετήσια 

κατανάλωση ιχθυηρών ανά άτομο στη 

Ρουμανία ανέρχεται σε 6 κιλά. Αντίθετα, 

μέχρι το 1989, η μέση κατανάλωση ανήρχετο 

σε 8-10 κιλά ετησίως. Η μείωση της 

κατανάλωσης οφείλεται κυρίως στην έλλειψη 

αλιευτικού στόλου αλλά και στην αύξηση των 

τιμών. 
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Ωστόσο, παρατηρείται σταδιακή αύξηση 

της ζήτησης, η οποία αναμένεται να 

τριπλασιασθεί τα επόμενα έτη. Η κατανάλωση 

αυξάνεται κατά την περίοδο της νηστείας και 

ιδιαίτερα τις ημέρες που συνηθίζεται να 

καταναλώνεται ψάρι (π.χ. την Κυριακή των 

Βαΐων).   

Από το σύνολο των ιχθυηρών που 

καταναλώνονται στη Ρουμανία, μόνο το 18% 

προέρχεται από την εγχώρια αγορά, ενώ το 

82% εισάγεται.  

Τα πιο δημοφιλή θαλασσινά αλιεύματα 

είναι το σκουμπρί, η σαρδέλα και ο 

μπακαλιάρος, ενώ τα τελευταία έτη υπάρχει 

μεγάλο ενδιαφέρον για τα ψάρια 

ιχθυοκαλλιέργειας (τσιπούρα και λαβράκι). 

Επιπροσθέτως, καταναλώνονται ψάρια 

γλυκού νερού, όπως η πέστροφα και ο 

κυπρίνος.  

Η Ρουμανία παράγει περίπου 18.000 

τόνους ψαριών ετησίως, 

συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων 

ιχθυοκαλλιέργειας. Εξ αυτών, 2.000 τόνοι 

είναι πέστροφες και περίπου 9.000 είδη από 

την οικογένεια των κυπρινιδών. 

Η ετήσια κατά κεφαλήν κατανάλωση είναι 

περίπου 4 φορές μικρότερη από τον μέσο όρο 

της Ε.Ε., ο οποίος ανέρχεται σε 22,5 κιλά.  

Η αύξηση του τουριστικού ρεύματος προς 

την Ελλάδα, που για το 2016 ξεπέρασε τα 

1.000.000 άτομα, αυξάνει και το ενδιαφέρον 

του ρουμάνου καταναλωτή για τα ελληνικά 

ψάρια και ιδιαίτερα τα ψάρια της Μεσογείου. 

Στις 08/04/2017 προβλήθηκε στην  ρουμανική 

τηλεόραση ειδική εκπομπή για την προμήθεια 

ψαριών από την Ελλάδα, στην οποία δόθηκαν 

συνεντεύξεις από Ρουμάνους εισαγωγείς 

αναφορικά με το ταξίδι τους στην Ελλάδα και 

την προμήθεια αλιευμάτων από την Καβάλα  

και την Νέα Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης. 

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της 

Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος 

(ΕΛ.ΣΤΑΤ.),  υπάρχει μεγάλη αύξηση των 

εξαγωγών αλιευμάτων από την Ελλάδα προς 

την Ρουμανία. Συγκεκριμένα, το 2016 οι 

ελληνικές εξαγωγές έφθασαν τα 5,336 εκατ. 

ευρώ, έναντι 4,424 εκατ. ευρώ το 2015, 

παρουσιάζοντας αύξηση κατά 20,61%, ενώ 

από απόψεως ποσότητας, το 2016 εισήχθησαν 

1.453 τόνους έναντι 1.181 τόνων το 2015, 

ήτοι αύξηση 23,03%. 

 

Διμερές Εμπόριο Αλιευμάτων (κατ. 0302 σ.ο.) 

Ελλάδος-Ρουμανίας 2015-2016 

 

 
Εξαγωγές προς 

Ρουμανία 

Εισαγωγές από 

Ρουμανία 

 Αξία (σε ευρώ) Αξία (σε ευρώ) 

2016 5.336.828 93.178 

2015 4.424.792 40.068 

Μεταβολή 

2016/2015 
20,61% 132,55% 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.   

Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Πρεσβείας Βουκουρεστίου 

 

B. ΕΝΕΡΓΕΙΑ  

1. Εισαγωγές πετρελαίου 

Κατά τους δύο πρώτους μήνες του 2017, οι 

ρουμανικές εισαγωγές πετρελαίου αυξήθηκαν 

κατά 8,3%, σε σύγκριση με την αντίστοιχη 

περίοδο του 2016, φθάνοντας 1,211 εκ. τόνους 

(toe), σύμφωνα με στοιχεία του Εθνικού 

Ινστιτούτου Στατιστικής της Ρουμανίας (INS). 

Βάσει της Εθνικής Στρατηγικής Ενέργειας, 

η οποία είναι ανηρτημένη στην ιστοσελίδα 

του Υπουργείου Ενέργειας 

(http://energie.gov.ro), η παραγωγή αργού 

πετρελαίου θα συνεχίσει να μειώνεται μεταξύ 

του 2030 και 2050, από 22 σε 13 ΤWh, άλλως 

από 1,93 σε 1,15 εκ. toe.  

 

2. Ηλεκτρική ενέργεια 

Σύμφωνα με έρευνα της Ρυθμιστικής 

Αρχής Ενέργειας της Ρουμανίας (ANRE), η 

εγχώρια παραγωγή ηλεκτρισμού το 2016 

καλύφθηκε κατά 42,29% από Ανανεώσιμες 

Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ).  

Το μεγαλύτερο μερίδιο (29,88%) της 

συνολικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 

κάλυψε η υδροηλεκτρική ενέργεια, 

προπορευόμενη του άνθρακα (24,37%).  

Από τις λοιπές ανανεώσιμες πηγές, πέραν 

της υδροηλεκτρικής, η αιολική κατέλαβε 

μερίδιο 11,07%, η ενέργεια από 

φωτοβολταϊκά 1,18% και η βιομάζα 0,16%. 

Η πυρηνική ενέργεια και το φυσικό αέριο 

είχαν υψηλό μερίδιο στη συνολική παραγωγή 

ενέργειας το 2016, ήτοι 17,9% και 15,18% 

αντίστοιχα, ενώ το πετρέλαιο 0,26%. 

Βάσει της εν λόγω έρευνας, η συνολική 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας το 2016 

ανήλθε σε 61,80  ΤWh, μειούμενη κατά 1,3%, 

σε σύγκριση με το 2015, ενώ η εγχώρια 

http://energie.gov.ro/
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κατανάλωση αυξήθηκε κατά 2,08%, 

διαμορφούμενη σε 52,89 ΤWh. 

 

3. ENEL 

Η ιταλικών συμφερόντων εταιρεία  

παροχής ηλεκτρικής ενέργειας ENEL 

ανακοίνωσε την πρόθεσή της να εισέλθει στη 

ρουμανική αγορά φυσικού αερίου με 

ελκυστικές προσφορές για τους οικιακούς 

καταναλωτές, οι οποίοι θα έχουν τη 

δυνατότητα επιλογής κοινού παρόχου για την 

ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο. 

 

Γ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ  

1. Alpha Bank  

Η Alpha Bank Ρουμανίας επέστρεψε στην 

κερδοφορία το 2016, καταγράφοντας κέρδη 

13,1 εκατ. ευρώ, όπως προκύπτει από τα 

δημοσιευθέντα στοιχεία της μητρικής στην 

Ελλάδα. 

Αύξηση κατά 4% κατέγραψαν τα 

στεγαστικά δάνεια, τα οποία ανήλθαν σε 994 

εκατ. ευρώ. Αξιόλογη αύξηση κατά 25% 

σημείωσαν οι καταθέσεις, οι οποίες ανήλθαν 

σε 1,7 δισ. ευρώ. 

 

2. Olympus 

H ελληνικών συμφερόντων εταιρεία 

Olympus, η οποία καταλαμβάνει σημαντικό 

μερίδιο της ρουμανικής αγοράς 

γαλακτοκομικών, ανακοίνωσε την αποχώρηση 

του κ. Ηλία Πλιάτσικα από τη θέση του 

Εμπορικού Διευθυντή και την αντικατάστασή 

του από τον κ. Αθανάσιο Γιαννούση. Ο 

απερχόμενος Εμπορικός Διευθυντής θα 

αναλάβει πλέον στρατηγική θέση εντός του 

ομίλου στην Ελλάδα.  

Ο όμιλος Όλυμπος, ο οποίος παράγει 

γαλακτοκομικά προϊόντα και χυμούς, 

δραστηριοποιείται στη Ρουμανία από το 1999, 

με επενδύσεις άνω των 100 εκ. ευρώ. Διαθέτει 

πέντε παραγωγικές μονάδες στην Ελλάδα, τη 

Βουλγαρία και τη Ρουμανία και 

δραστηριοποιείται σε 34 χώρες. 

  

3. Alexandrion 

Ο ελληνικός συμφερόντων όμιλος 

Alexandrion ανακοίνωσε τη συνεργασία του 

με τον οίκο Bottega SpA, διευρύνοντας έτσι 

τη γκάμα προϊόντων του με σαμπάνια, κρασιά, 

λιμοντσίνο, λικέρ, προσέκο κτλ.  

 

4. IAR Brasov 

Η κρατική εταιρεία IAR Brasov υπέγραψε 

γενική συμφωνία με την Airbus Helicopters 

για αποκλειστική συνεργασία. H ΙAR θα είναι 

ο κύριος ανάδοχος για τις νέες παραγγελίες 

κατασκευής ελικοπτέρων τύπου H215M με 

δύο μηχανές του Υπουργείου Άμυνας της 

Ρουμανίας. 

 

5. Διανομείς παιδικών ενδυμάτων στην 

Ρουμανία 

Ο πολωνικός όμιλος PEPCO, ο οποίος 

εισήλθε στην ρουμανική αγορά το 2014, είναι 

πλέον ο κυριότερος διανομέας παιδικών 

ενδυμάτων στην Ρουμανία, με δίκτυο 92 

καταστημάτων στα εμπορικά κέντρα της 

χώρας. Κατέγραψε, δε, αύξηση πωλήσεων 

κατά 40% το 2016 και κατέλαβε μερίδιο 

αγοράς της τάξεως του 6,9%, ξεπερνώντας 

τον ισπανικό όμιλο ZARA. Ο τελευταίος 

κατέχει το 5,1% της αγοράς και ακολουθεί ο  

σουηδικός όμιλος H&M, με μερίδιο αγοράς 

5%. Άλλοι σημαντικοί διανομείς είναι ο 

όμιλος C&A με μερίδιο 2,9% και ο όμιλος 

αθλητικών ειδών Decathlon με 2,2%. 

Σημειώνεται ότι οι πωλήσεις παιδικών 

ενδυμάτων στην Ρουμανία ανήλθαν το 2016 

σε περίπου 310  εκατ. ευρώ, ανακάμπτοντας 

από την αρνητική επίδραση της δημογραφικής 

μείωσης της περιόδου 2013-2015. 

 Στη Ρουμανία δραστηριοποιούνται 

μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες που διαθέτουν 

σημαντικό αριθμό καταστημάτων στην 

πλειοψηφία των εμπορικών κέντρων, γεγονός 

που περιορίζει τα περιθώρια ανάπτυξης νέων 

εισαγωγέων - διανομέων παιδικών ενδυμάτων. 

 

6. Praktiker 

Όπως ανακοίνωσε η αλυσίδα Praktiker, το 

2016 οι πωλήσεις της αυξήθηκαν περισσότερο 

από 3%, σε σύγκριση με το 2015. Η εν λόγω 

αλυσίδα είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στη 

ρουμανική αγορά προϊόντων ιδιοκατασκευής 

(DIY) και διαθέτει δίκτυο 27 καταστημάτων 

σε 23 πόλεις της χώρας. 
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7. ADR NORD EST  

Όσοι επιχειρηματίες ενδιαφέρονται να 

επενδύσουν στη βορειοανατολική Ρουμανία 

δύνανται να επικοινωνήσουν με τον 

Οργανισμό ADR NORD EST, τα στοιχεία 

επικοινωνίας του οποίου είναι: 

ADR NORD EST 

Agentia pentru Dezvoltare Regionala 

Δ/νση: 9, Lt Draghescu Street, Piatra-Neamt, 

Romania 610125 

Υπεύθυνος: Robert Cotuna, Expert | 

Communication, Cooperation and Businesss 

Development 

Τηλ.: 40 233 218071 / +40 233 218072 

Κινητό: +40 746.857.193 

Email: robert.cotuna@adrnordest.ro 

Website: www.adrnordest.ro 

 

8. Εκδήλωση προβολής ελληνικού οίνου 

στη Ρουμανία 

Στις 8 Απριλίου 2017 πραγματοποιήθηκε 

στο Κάστρο των Κατακουζηνών στο 

Μπουστένι της Ρουμανίας εκδήλωση 

προβολής βραβευμένων ελληνικών κρασιών, 

την οποία διοργάνωσε η Ομοσπονδία 

Οινοχόων Ρουμανίας. 

 

Ε. ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ-

ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

ΕΛΣΤΑΤ 

 

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της 

Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, το διμερές 

εμπόριο Ελλάδος - Ρουμανίας ανήλθε σε 1,53 

δισ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση της τάξης 

του 4,38%, σε σχέση με το προηγούμενο έτος. 

Οι ελληνικές εξαγωγές προς την Ρουμανία 

σημείωσαν αξιόλογη αύξηση κατά 4,41% και 

ανήλθαν σε 762,33 εκατ. ευρώ, ενώ οι 

εισαγωγές από την Ρουμανία αυξήθηκαν κατά 

4,36% και ανήλθαν σε 763,61 εκατ. ευρώ. 

Συνοπτικά, η πορεία του διμερούς εμπορίου 

Ελλάδος - Ρουμανίας παρουσίασε την 

ακόλουθη εικόνα: 

 

 

 

 

 

 

 

  
2016 2015 Ποσοστιαία 

(σε Ευρώ) (σε Ευρώ) Μεταβολή 

ΕΞΑΓΩΓΕΣ 

ΕΛΛΑΔΟΣ 
762.330.609 730.159.809 4,41% 

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 

ΑΠΟ 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 

763.610.916 731.730.102 4,36% 

ΟΓΚΟΣ 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
1.525.941.525 1.461.889.911 4,38% 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ 

ΙΣΟΖΥΓΙΟ 
-1.280.307 -1.570.293   

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ  

 

Εμπορικές ανταλλαγές Ελλάδας – 

Ρουμανίας 

κατά τα έτη 2014 – 2016 χωρίς 

πετρελαιοειδή 
 

Αξία σε 

ευρώ 

2014 2015 2016 
Mετ. 
2016/ 

2015 

Εξαγωγές 

προς 
Ρουμανία 628.407.467 720.865.900 755.024.677 

+4,74
% 

Εισαγωγές 

από 
Ρουμανία  577.516.393 568.986.509 619.274.910 

+8,84
% 

Όγκος 

Εμπορίου  1.205.923.860 1.289.852.409 1.374.299.587 +6,5% 

Εμπορικό 

Ισοζύγιο      +50.891.074 +151.879.391 +135.749.767  

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ  

 

Εξετάζοντας το διμερές εμπόριο Ελλάδος 

– Ρουμανίας, μη συμπεριλαμβανομένων των 

πετρελαιοειδών, παρατηρείται αύξηση του 

όγκου εμπορίου κατά +6,5%, φθάνοντας τα 

1,37 δισ. ευρώ, έναντι 1,29 δισ. ευρώ το 2015. 

Παρουσίασε, δε, εμπορικό πλεόνασμα για την 

Ελλάδα ύψους 135,75 εκατ. ευρώ, δεδομένου 

ότι οι εισαγωγές της χώρας μας από την 

Ρουμανία αποτελούν, κατά 1/5  περίπου, 

κυρίως εισαγωγές πετρελαιοειδών. 

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. 

 

mailto:robert.cotuna@adrnordest.ro
http://www.adrnordest.ro/
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Η αύξηση των ελληνικών εξαγωγών κατά 

+4,41% οφείλεται κυρίως στην αύξηση των 

εξαγωγών των ακόλουθων κατηγοριών: 

α) 85.33 Ηλεκτρικές αντιστάσεις: 

εντυπωσιακή αύξηση της τάξεως του 

8.453,30% 

β) 24.01 Καπνά: επίσης εντυπωσιακή αύξηση 

(7.099,31%), ενώ ήταν σχεδόν ανύπαρκτα το 

2015 

γ) 20.06 Κονσέρβες λαχανικών και φρούτων: 

αύξηση 227,69% 

δ) 64.04 Υποδήματα: παρουσίασαν αύξηση 

105,22% λόγω και των καταστημάτων 

ελληνικών συμφερόντων στην Ρουμανία 

ε) 84.15 Κλιματιστικά: αύξηση 85,58% 

στ) 95.03 Παιχνίδια: αύξηση κατά 36,32% 

κυρίως λόγω της παρουσίας στην ρουμανική 

αγορά μεγάλης ελληνικής αλυσίδας 

καταστημάτων 

ζ) Φρούτα: Σημαντικό μερίδιο των ελληνικών 

εξαγωγών κατέχουν τα φρούτα, οι εξαγωγές 

των οποίων παρουσίασαν αύξηση. 

Συγκεκριμένα, τα εσπεριδοειδή (08.05) 

αυξήθηκαν κατά 28,08% το 2016, τα 

βερίκοκα, κεράσια, ροδάκινα (08.09) κατά 

34,16%, οι φράουλες, σμέουρα, βατόμουρα 

κτλ (08.10) κατά 2,70%, οι μπανάνες (08.03) 

κατά 32,79%, ενώ τα σταφύλια (08.06) είχαν 

τη μεγαλύτερη αύξηση της τάξεως του 

55,58%. Εξάλλου, δεν είναι τυχαίο ότι η 

Ρουμανία αποτελεί την πρώτη αγορά 

ελληνικών φρούτων παγκοσμίως με 

απορρόφηση περίπου 186.000 τόνων. 

η) Λαχανικά: Μεγάλη αύξηση (37,25%) 

κατεγράφη στην δασμολογική κλάση 07.07 

(αγγούρια και αγγουράκια νωπά ή 

διατηρημένα με απλή ψύξη). Επίσης, 

αυξήθηκαν οι εξαγωγές παρασκευασμένων 

λαχανικών χωρίς ξύδι (20.05 +17,34%) και με 

ξύδι (20.01 +24,78%).  

θ) Τα ιχθυηρά, νωπά ή διατηρημένα, της 

κατηγορίας 03.02 σημείωσαν και το 2016 

αξιόλογη αύξηση κατά 20,61% λόγω της 

συνήθειας που έχει αποκτήσει πλέον ο 

Ρουμάνος καταναλωτής να αγοράζει ελληνικά 

ψάρια αλλά και λόγω της προτίμησης που 

δείχνει στην ελληνική κουζίνα, την οποία 

γνωρίζει κατά τις καλοκαιρινές του διακοπές. 

Σημειωτέον ότι η Ελλάδα, ως ο πιο 

αγαπημένος τουριστικός προορισμός, 

προσελκύει άνω του ενός εκατομμυρίου 

Ρουμάνους τουρίστες ετησίως. 

 

Η αύξηση των ρουμανικών εξαγωγών 

προς Ελλάδα κατά +4,36% οφείλεται, εν 

πολλοίς, στην κατηγορία  εξαγωγών 

πετρελαίου της δασμολογικής κατηγορίας 

27.10 «λάδια από πετρέλαιο ή από 

ασφαλτούχα ορυκτά». Η εν λόγω κατηγορία 

αντιπροσωπεύει ακόμη το 18,97% του 

συνόλου των εισαγωγών μας από Ρουμανία, 

παρόλο που οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 

10,55% έναντι του 2015. 

 Σημαντική αύξηση σημείωσαν οι 

ακόλουθες κατηγορίες: 

α) 85.33 Ηλεκτρικές αντιστάσεις: αύξηση 

2.895,67% 

β) 10.03 Κριθάρι: αύξηση 933,89% 

γ) 72.04 Απορρίμματα και θραύσματα 

σιδήρου (σκραπ): αύξηση 198,31% 

δ) 85.17 Ηλεκτρικές συσκευές για την 

ενσύρματη τηλεφωνία: αύξηση147,96% 

Παράλληλα,  άλλες κατηγορίες μείωσαν τις 

εξαγωγές τους προς την Ελλάδα, όπως: 38.26 

Βιοντίζελ (-44,63%), 72.10 Πλατέα προϊόντα 

έλασης από σίδηρο (-43,28%), 04.02 Γάλα και 

κρέμα γάλακτος (-28,47%), 15.12 Λάδια 

ηλιοτροπίου (-23,54%), 02.04  Κρέατα 

προβατοειδών ή αιγοειδών (-8,83%). 

 

Παρατίθενται πίνακες με τα πρώτα είκοσι 

προϊόντα του διμερούς εμπορίου: 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ: 762.330.609 € 

 

  2016 2015 

Μεταβ. 

2016 / 

2015 % 

CN4 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

ΑΞΙΑ 

(ευρώ) 

ΑΞΙΑ 

(ευρώ) 
 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ 

ΕΞΑΓΩΓΕΣ 
762.330.609 730.159.809 4,41% 

0805 
Εσπεριδοειδή, 

νωπά ή ξερά 
45.865.854 35.809.510 28,08% 

7408 
Σύρματα από 

χαλκό 
38.970.003 49.744.988 -21,66% 

9503 
Παιχνίδια 

 
31.680.030 23.239.897 36,32% 

3903 

Πολυμερή του 

στυρολίου σε 

αρχικές μορφές 

30.000.166 23.845.927 25,81% 

7213 
Χοντρόσυρμα 

από σίδηρο 
26.284.774 31.052.348 -15,35% 

2005 

Λαχανικά 

παρασκευασμένα 
ή διατηρημένα 

χωρίς ξίδι, μη 

κατεψυγμένα 

23.159.078 19.736.931 17,34% 

8471 Μηχανές 19.166.337 17.346.905 10,49% 
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επεξεργασίας 

δεδομένων, 
αυτόματες, και 

μονάδες αυτών. 

0809 

Βερίκοκα, 

κεράσια, 
ροδάκινα 

18.914.585 14.098.450 34,16% 

3901 

Πολυμερή του 

αιθυλενίου σε 
αρχικές μορφές 

15.542.709 22.365.959 -30,51% 

7214 
Ράβδοι από 

σίδηρο 
14.953.029 28.457.339 -47,45% 

3920 

Πλάκες, φύλλα, 
μεμβράνες, 

ταινίες και 

λουρίδες, από 

πλαστικές ύλες 

μη κυψελώδεις 

14.116.547 15.008.806 -5,94% 

7411 
Σωλήνες από 

χαλκό 
11.763.490 9.122.302 28,95% 

8533 
Αντιστάσεις 

ηλεκτρικές, 
10.899.818 127.434 8453,30% 

7604 

Ράβδοι και είδη 

με καθορισμένη 
μορφή, από 

αργίλιο 

10.728.725 10.108.728 6,13% 

7606 

Ελάσματα και 
ταινίες, από 

αργίλιο, με 

πάχος > 0,2 mm 

9.389.288 9.908.377 -5,24% 

3004 Φάρμακα 8.874.009 8.746.378 1,46% 

6404 Υποδήματα 8.650.495 4.215.331 105,22% 

8415 

Συσκευές 

τεχνητού 
κλίματος 

8.624.281 4.647.295 85,58% 

8544 
Σύρματα και 

καλώδια 
8.277.580 8.053.708 2,78% 

6109 

Τι-σερτ και 
φανελάκια, 

πλεκτά 

7.471.682 6.687.549 11,73% 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Εισαγωγές-Αφίξεις, Εξαγωγές-Αποστολές κατά 

χώρα και τετραψήφιο επίπεδο Διεθνούς Ταξινόμησης Συνδυασμένης 
Ονοματολογίας (CN4) 

Επεξεργασία στοιχείων: Γραφείο ΟΕΥ Πρεσβείας Βουκουρεστίου  

 

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟ ΡΟΥΜΑΝΙΑ: 

763.610.916 € 

 

  2016 2015 

Μεταβ. 

2016 / 

2015 % 

CN4 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

ΑΞΙΑ 

(ευρώ) 

ΑΞΙΑ 

(ευρώ) 
 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ 

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 
763.610.916 731.730.102 4,36% 

2710 

Λάδια από 
πετρέλαιο ή από 

ασφαλτούχα 

ορυκτά (εκτός 
από ακατέργαστα 

λάδια). 

Παρασκευάσματα 
περιεκτικότητας 

κατά βάρος >= 

70% σε λάδια 
από πετρέλαιο ή 

σε ασφαλτούχα 

ορυκτά  

144.885.844 161.973.934 -10,55% 

7204 

Απορρίμματα και 
θραύσματα 

σιδήρου ή 

χάλυβα  

41.086.677 13.773.225 198,31% 

7208 
Πλατέα προϊόντα 

έλασης από 
34.484.743 35.164.763 -1,93% 

σίδηρο ή από όχι 

σε κράμα χάλυβα, 
με πλάτος >= 600 

mm, 

2402 Πούρα 29.728.660 27.994.247 6,20% 

8544 
Σύρματα και 
καλώδια  

22.565.655 20.775.607 8,62% 

1001 
Σιτάρι και 

σιμιγάδι 
21.316.619 17.894.086 19,13% 

8533 
Αντιστάσεις 
ηλεκτρικές 

16.181.883 540.176 2895,67% 

0406 

Τυριά και 

πηγμένο γάλα για 

τυρί 

14.688.231 15.536.122 -5,46% 

4805 

Χαρτιά και 

χαρτόνια, για 

ανακύκλωση  

14.110.227 10.143.492 39,11% 

8517 

Ηλεκτρικές 
συσκευές για την 

ενσύρματη 

τηλεφωνία ή την 
ενσύρματη 

τηλεγραφία 

12.604.919 5.083.473 147,96% 

0104 

Προβατοειδή και 
αιγοειδή, 

ζωντανά 

12.354.214 11.169.687 10,60% 

0207 

Κρέατα και 
παραπροϊόντα 

βρώσιμα σφαγίων 

πουλερικών  

11.561.662 10.759.602 7,45% 

3402 

Οργανικές ουσίες 
επιφανειακής 

δράσης   

11.428.091 13.464.012 -15,12% 

1005 Καλαμπόκι 11.050.298 10.944.094 0,97% 

7604 

Ράβδοι και είδη 
με καθορισμένη 

μορφή, από 

αργίλιο 

9.276.412 4.125.335 124,86% 

1905 

Προϊόντα 

αρτοποιίας, 

ζαχαροπλαστικής 
ή μπισκοτοποιίας 

9.020.251 8.815.655 2,32% 

4410 

Πλάκες-

διαφράγματα από 

μικρά τεμάχια 
από ξύλο ή άλλες 

ξυλώδεις ύλες 

8.496.571 7.881.390 7,81% 

4411 

Πλάκες-

διαφράγματα από 

ίνες ξύλου ή 

άλλες ξυλώδεις 
ύλες 

8.207.780 9.349.838 -12,21% 

8418 
Ψυγεία και 

καταψύκτες 
7.609.417 9.673.272 -21,34% 

7210 

Πλατέα προϊόντα 
έλασης από 

σίδηρο ή από όχι 

σε κράμα χάλυβα, 
με πλάτος >= 600 

mm 

7.316.059 12.897.868 -43,28% 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Εισαγωγές-Αφίξεις, Εξαγωγές-Αποστολές κατά 
χώρα και τετραψήφιο επίπεδο Διεθνούς Ταξινόμησης Συνδυασμένης 

Ονοματολογίας (CN4) 

Επεξεργασία στοιχείων: Γραφείο ΟΕΥ Πρεσβείας Βουκουρεστίου  

 

Τέλος, συγκρίνοντας τα στατιστικά στοιχεία 

της ΕΛΣΤΑΤ και του Εθνικού Ινστιτούτου 

Στατιστικής της Ρουμανίας (INS), 

παρατηρείται κάποια απόκλιση, η οποία 

έγκειται στο γεγονός  ότι στα παραστατικά 

που συνοδεύουν τα εμπορεύματα δεν 

αναφέρεται υποχρεωτικά η χώρα προέλευσης, 
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αλλά γίνεται γενική αναφορά σε χώρες 

Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Όπως προκύπτει από τους πίνακες που 

ακολουθούν, ο όγκος εμπορίου κινήθηκε το 

2016 στα 1,5 δισ. ευρώ. Το εμπορικό ισοζύγιο 

βάσει στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ ήταν ελαφρώς 

ελλειμματικό για την Ελλάδα, ήτοι 1,2 εκ. 

ευρώ, ενώ βάσει στοιχείων του INS 

πλεονασματικό κατά 22,85 εκ. ευρώ. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 ΣΤ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ  

1. Freskon 2017 (Θεσσαλονίκη, 27-29 

Απριλίου 2017)           
Επιτυχημένη κρίνεται η επιχειρηματική 

αποστολή 10 Ρουμάνων εισαγωγέων 

φρούτων. 

Η εν λόγω αποστολή διοργανώθηκε από το 

Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών 

Υποθέσεων Πρεσβείας Βουκουρεστίου, σε 

συνεργασία με την Helexpo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 

σε εκ. ευρώ 
2016 2015 

Μεταβολή 

2016/2015 

ΕΞΑΓΩΓΕΣ 

ΕΛΛΑΔΟΣ 
762,330609 730,159809 4,41% 

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 

ΑΠΟ 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 

763,610916 731,730102 4,36% 

ΟΓΚΟΣ 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
1.525,941525 1.461,889911 4,38% 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ 

ΙΣΟΖΥΓΙΟ 
-1,280307 -1,570293   

Πηγή: INS 

σε εκ. ευρώ 2016 2015 
Μεταβολή 

2016/2015 

Εξαγωγές 

Ελλάδος 
791,20 725,01 9,13% 

Εισαγωγές από 

Ρουμανία 
768,35 719,92 6,73% 

Όγκος Εμπορίου 1.559,55 1.444,94 7,93% 

Εμπορικό 

Ισοζύγιο 
22,85 5,09  


