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Α. ΓΕΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ 

1. Αύξηση του ΑΕΠ κατά 5,8% το α’ 
εξάμηνο του 2017. 

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία του  
Εθνικού Ινστιτούτου Στατιστικής (INS), ο 
ρυθμός ανάπτυξης της ρουμανικής 
οικονομίας, κατά το δεύτερο τρίμηνο του 
2017, ανήλθε σε 5,9% έναντι του αντίστοιχου 
τριμήνου του 2016.  

Αξιόλογη αύξηση κατά 15,3% κατέγραψε ο 
τομέας της υψηλής τεχνολογίας, καθώς και οι 
υπηρεσίες (9,4%). Το εμπόριο παρουσίασε 
αύξηση 7,4%, ενώ ο ρυθμός ανάπτυξης της 
βιομηχανίας ανήλθε σε 6,8%.    

Η αύξηση του ΑΕΠ κατά το πρώτο 
εξάμηνο του 2017 ανήλθε σε 5,8%, 
ξεπερνώντας τις αρχικές εκτιμήσεις των 
οικονομικών αναλυτών.  

Παράλληλα, σύμφωνα με τα στοιχεία της  
Eurostat, η Ρουμανία καταλαμβάνει πλέον την 
πρώτη θέση μεταξύ των κρατών μελών της 
Ε.Ε, με το υψηλότερο ποσοστό μεταβολής του 
ΑΕΠ (5,7%), ακολουθούμενη από την 
Λετονία (4,8%) και την Τσεχία (4,5%) ενώ ο 
μέσος όρος ανέρχεται σε 2,3%. 

2. Ο κατασκευαστικός κλάδος σημείωσε 
πτώση κατά 7,2% το πρώτο εξάμηνο 
του 2017 παρά την εκτίναξη των 
κατασκευών κατοικιών. 

Βάσει στοιχείων του Εθνικού Ινστιτούτου 
Στατιστικής της Ρουμανίας (INS), ο 
κατασκευαστικός κλάδος σημείωσε πτώση  
κατά 7,2% το α' εξάμηνο του 2017 σε σχέση 
με το αντίστοιχο διάστημα του 2016. Η εν 
λόγω μείωση οφείλεται κυρίως στην πτώση 
κατά 22,6% των έργων υποδομής και κατά 
11,6% των κατασκευών εξαιρουμένων των 
κατοικιών. Αντιθέτως, οι κατασκευές 
κατοικιών παρουσίασαν αύξηση της τάξεως 
του 72,4%.  

3. Αύξηση του ελλείμματος του εμπορικού 
ισοζυγίου της Ρουμανίας κατά 30,2% το 
α' εξάμηνο του 2017. 

Το εμπορικό έλλειμμα της χώρας, κατά το 
α' εξάμηνο του 2017, κατέγραψε αύξηση κατά 
30,2% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα 

του προηγούμενου έτους και ανήλθε σε 5,83 
δισ. ευρώ έναντι 4,48 δισ. ευρώ το 2016.  

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού 
Ινστιτούτου Στατιστικής της Ρουμανίας (INS), 
οι ρουμανικές εξαγωγές έφθασαν τα 30,88 
δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 9,6%, 
ενώ οι εισαγωγές ανήλθαν σε 36,72 δισ. ευρώ 
καταγράφοντας αύξηση κατά 12,4%.  

4. Το έλλειμμα του προϋπολογισμού της 
Ρουμανίας αυξήθηκε και έφθασε στο 
0,63% του ΑΕΠ κατά το διάστημα 
Ιανουάριος - Ιούλιος 2017. 

Σύμφωνα με στοιχεία του ρουμανικού 
Υπουργείου Οικονομικών ο προϋπολογισμός 
του κράτους κατέγραψε, το πρώτο 7μηνο του 
2017, έλλειμμα 5,1 δισ. Ron (1,1 δισ. ευρώ), 
το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό 0,63% του 
ΑΕΠ, ενώ το αντίστοιχο διάστημα του 2016 
ήταν 0,23% του ΑΕΠ.  

Τα έσοδα του προϋπολογισμού, κατά το εν 
λόγω διάστημα, ανήλθαν σε 141,2 δισ. Ron 
(30,7 δισ. ευρώ), ήτοι 17,3% του ΑΕΠ, 
σημειώνοντας αύξηση κατά 9% σε ετήσια 
βάση. Ειδικότερα, τα έσοδα από ασφαλιστικές 
εισφορές αυξήθηκαν κατά 16,4% σε σχέση με 
το αντίστοιχο διάστημα του 2016, ενώ τα 
έσοδα από τους φόρους επί των κερδών των 
επιχειρήσεων και εισοδήματος κατέγραψαν 
αύξηση κατά 10,8%. Αντιθέτως, τα έσοδα από 
τον ΦΠΑ μειώθηκαν κατά 4,6% κυρίως λόγω 
των διαδοχικών μειώσεων του γενικού 
συντελεστή τα τελευταία δυο έτη.  

Οι δαπάνες του προϋπολογισμού έφθασαν 
τα 146,4 δισ. Ron (περίπου 32 δισ. ευρώ) 
καταγράφοντας αύξηση 11,4% σε σχέση με το 
προηγούμενο έτος. Η άνοδος των δαπανών 
προήλθε κυρίως από τις αυξήσεις των μισθών 
που έγινα το δεύτερο εξάμηνο του 2016 και 
στις αρχές του χρόνου καθώς οδήγησαν σε 
αύξηση του μισθολογικού κόστους κατά 
20,3%.  

5. Αύξηση του ειδικού φόρου 
κατανάλωσης στα καύσιμα. 

Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα στον 
ρουμανικό τύπο, το Υπουργείο Οικονομικών 
θα προχωρήσει τελικώς σε αύξηση των 
ειδικών φόρων κατανάλωσης στα καύσιμα 
κατά 0,16 Λέι/λίτρο (0,03 ευρώ) από 15 
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Σεπτεμβρίου και επιπλέον επιβάρυνση κατά 
0,16 Λέι/λίτρο από 1ης Οκτωβρίου 2017.   

Στην αιτιολογική έκθεση του Υπουργείου 
Οικονομικών γίνεται αναφορά στην μείωση 
των εσόδων από έμμεσους φόρους κατά 768 
εκατ. Ron (169 εκατ. ευρώ) το α' εξάμηνο του 
2017, καθώς και στο γεγονός ότι η τιμή της 
αμόλυβδης βενζίνης στην Ρουμανία, τον 
Ιούλιο του 2017, ήταν η χαμηλότερη μεταξύ 
των χωρών της Ε.Ε.  

Ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της 
Ρουμανίας κ. Mugur Isarescu, ανέφερε ότι το 
συγκεκριμένο μέτρο θα οδηγήσει σε αύξηση 
του πληθωρισμού. Άλλωστε, η Κεντρική 
Τράπεζα αναθεώρησε προς τα πάνω τις 
εκτιμήσεις της για τον πληθωρισμό από 1,6% 
σε 1,9% για το 2017, σε 3,2% από 3,1% για το 
2018 και σε 3,5% για το 2019. 

6. Οι πωλήσεις των διαρκών 
καταναλωτικών αγαθών αυξήθηκαν 
κατά 10,5% το α΄ εξάμηνο του 2017.  

Βάσει πρόσφατης μελέτης της GfK Temax, 
οι πωλήσεις διαρκών καταναλωτικών αγαθών 
στην Ρουμανία, το α' εξάμηνο του 2017, 
ανήλθαν σε 1,17 δισ. ευρώ, σημειώνοντας 
αξιόλογη αύξηση κατά 10,5% σε σχέση με το 
προηγούμενο έτος.  

Στην κατηγορία διαρκών καταναλωτικών 
αγαθών περιλαμβάνονται προϊόντα όπως 
τηλεοράσεις, ηλεκτρικές σκούπες, ψυγεία, 
ηλεκτρονικοί υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα, 
φωτογραφικές μηχανές κ.ο.κ. 

Ειδικότερα, οι πωλήσεις τηλεφωνικών 
συσκευών παρουσίασαν το εν λόγω διάστημα 
αύξηση κατά 19,1% και έφθασαν τα 460 εκατ. 
ευρώ, ενώ η αγορά φωτογραφικών μηχανών 
αυξήθηκε κατά 14,7%  και ανήλθε σε 12 εκατ. 
ευρώ. Η αγορά ηλεκτρονικών συσκευών 
ανήλθε κατά το διάστημα Ιανουάριος - Ιούνιος 
2017 σε 186 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας 
αύξηση κατά 10,4% σε ετήσια βάση. 

7. Αύξηση της παραγωγής σιτηρών και 
δημητριακών στην Ρουμανία το 2017.  

Η παραγωγή σίτου για το 2017 αναμένεται 
να ξεπεράσει τους 10 εκατ. τόνους, με την 
μέση παραγωγή ανά εκτάριο να ανέρχεται σε 
4 τόνους.  

Αξιόλογη είναι και η παραγωγή 
ελαιοκράμβης η οποία έφθασε σε επίπεδα 

ρεκόρ 1,7 εκατ. τόνων. Στα υψηλότερα 
επίπεδα των τελευταίων 23 ετών αναμένεται 
να ανέλθει άλλωστε και η παραγωγή 
κριθαριού.  

  Η αύξηση της αγροτικής παραγωγής 
οφείλεται κατά κύριο λόγω στις ευνοϊκές 
κλιματολογικές συνθήκες και στην έγκαιρη 
πληρωμή των αγροτικών επιδοτήσεων.  

 

8. Οι πωλήσεις προϊόντων περιποίησης 
προσώπου στη Ρουμανία αυξήθηκαν 
κατά 25% το δεύτερο τρίμηνο του 2017.  

Σύμφωνα με στοιχεία της ρουμανικής 
ένωσης μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων, 
συμπληρωμάτων διατροφής και ιατρικών 
μηχανημάτων (RASCI), ο κύκλος εργασιών 
των προϊόντων περιποίησης προσώπου, το 
δεύτερο τρίμηνο του 2017, ανήλθε σε 63,6 
εκατ. Ron (13,8 εκατ. ευρώ) καταγράφοντας 
αξιόλογη αύξηση κατά 25%. 

Η αγορά των μη συνταγογραφούμενων 
φαρμακευτικών προϊόντων (over-the-counter), 
στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα 
συμπληρώματα διατροφής και τα ιατρικά 
μηχανήματα προσωπικής χρήσης 
παρουσίασαν αύξηση κατά 19,4% σε ετήσια 
βάση. Ειδικότερα, η κατηγορία των προϊόντων 
ομορφιάς (lifestyle OTC) καταλάμβανε, κατά 
το δεύτερο τρίμηνο του 2017, μερίδιο 23,2% 
των συνολικών πωλήσεων προϊόντων OTC, με 
την αξία αυτών να ανέρχεται σε 168,7 εκατ. 
Ron (36,6 εκατ. ευρώ). 

 

B. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ  

1. Κατασκευή των νέων κεντρικών 
γραφείων της Renault στο Βουκουρέστι 
από την Globalworth  

Ανακοινώθηκε η συμφωνία για την 
κατασκευή των νέων κεντρικών γραφείων της 
Renault από την Globalworth. Το επταώροφο 
κτίριο 47.000 τ.μ. θα κατασκευαστεί στο 
Δυτικό Βουκουρέστι από την Elgan Office η 
οποία ανήκει στην Globalworth και τον Όμιλο 
Elgan.   
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2. Η INDITEX ενοικίασε γραφεία 1.500 
τ.μ. στο κτίριο Globalworth Tower 

O ισπανικών συμφερόντων όμιλος 
INDITEX, στον οποίο ανήκουν μεταξύ άλλων 
τα καταστήματα Zara, Ousho, Pull&Bear, 
ανακοίνωσε την μεταφορά των κεντρικών του 
γραφείων στον ένατο όροφο του κτιρίου 
Globalworth Tower, το οποίο ανήκει στην 
Globalworth και είναι το δεύτερο ψηλότερο 
κτίριο στην Ρουμανία.  

3. Pepco: αύξηση κύκλου εργασιών και 
κερδών  

Η πολωνικών συμφερόντων αλυσίδα 
εκπτωτικών καταστημάτων Pepco που 
δραστηριοποιείται στην εμπορία ενδυμάτων 
και οικιακών ειδών παρουσίασε κέρδη ύψους 
54 εκατ. Ron (11,7 εκατ.  Ευρώ) το 2016.  

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας  
πενταπλασιάστηκε σε σχέση με το 
προηγούμενο έτος και ανήλθε σε 335 εκατ. 
Ron (73 εκατ. ευρώ).  

4. Συμφωνία Airbus - IAR 
O γαλλικός όμιλος Airbus ανακοίνωσε την 

επέκταση για άλλα 10 χρόνια της 
αποκλειστικής συμφωνίας συναρμολόγησης 
των ελικοπτέρων τύπου H215SM που έχει 
υπογράψει με την ρουμανική IAR (Brasov).  

5. Αύξηση του κύκλου εργασιών της 
Farmec κατά 9% 

O ρουμανικός όμιλος παραγωγής 
καλλυντικών Farmec ανακοίνωσε ότι ο 
κύκλος εργασιών του, το πρώτο εξάμηνο του 
2017, ανήλθε σε 105,5 εκατ.  Ron (23 εκατ. 
ευρώ), καταγράφοντας αύξηση κατά 9% σε 
ετήσια βάση, κυρίως λόγω της επέκτασης του 
δικτύου καταστημάτων. 

6. Mega Image  
Η αλυσίδα σούπερ μάρκετ Mega Image, 

μέλος του ομίλου Ahold Delhaize, εγκαινίασε 
δύο καταστήματα στις πόλεις Cluj Napoca και 
Mamaia και διαθέτει πλέον 557 καταστήματα 
στη Ρουμανία, ενώ απασχολεί περισσότερα 
από 9.000 άτομα. 

7. ΙΚΕΑ  
O όμιλος ΙΚΕΑ ολοκλήρωσε επένδυση 

ύψους 100.000 ευρώ για την επέκταση του 
καταστήματος που λειτουργεί στην περιοχή 
Baneasa του Βουκουρεστίου. 

8. Jysk Romania 
Η Jysk Romania, μέλος του σκανδιναβικού 

ομίλου JYSK Nordic, εγκαινίασε το 48ο 

κατάστημα λιανικής πώλησης επίπλων και 
οικιακών ειδών, στην πόλη Braila της 
νοτιοανατολικής Ρουμανίας.  

9. Plastipak, επέκταση μονάδας  
H Plastipak, θυγατρική του ομώνυμου 

αμερικανικού ομίλου, θα προβεί σε επέκταση 
της μονάδας παραγωγής πλαστικών 
συσκευασιών που λειτουργεί στην περιοχή 
Urlati του νομού Prahova. Το ύψος της 
επένδυσης ανέρχεται σε 2 εκατ. ευρώ και 
αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο.  

10. Αγορά μεριδίου της Sam Mills από την 
Δανική Givesco Α/S 

Ανακοινώθηκε η απόκτηση μεριδίου 50% 
των αλευρόμυλων Sam Mills από την δανικών 
συμφερόντων, οικογενειακή επιχείρηση, 
Givesco A/S.  

Η Sam Mills ιδρύθηκε το 1994 και είναι 
μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες παραγωγής 
καλαμποκάλευρου στην Ευρώπη, με κύκλο 
εργασιών 140 εκατ. ευρώ το 2016.  
 
 

  Γ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ  

1. Eβδομάδα ελληνικών τροφίμων στην 
μεγάλη αλυσίδα καταστημάτων Lidl 
(Ρουμανία, 28/08 - 3/09/2017) 
Κατά το διάστημα 28 Αυγούστου - 3 

Σεπτεμβρίου 2017, πραγματοποιήθηκε με 
επιτυχία η εβδομάδα ελληνικών τροφίμων και 
ελληνικών γεύσεων στην μεγάλη αλυσίδα 
σούπερ μάρκετ LIDL της Ρουμανίας.       

Στο πλαίσιο της εν λόγω εβδομάδας 
διενεργήθηκε και κλήρωση για ένα ταξίδι μίας 
εβδομάδας για δυο άτομα στην Κρήτη.  

Σημειώνουμε ότι στην Ρουμανία οι 
αλυσίδες καταστημάτων "Mega Image" και 
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"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.  

2. Προετοιμασία επιχειρηματικών 
αποστολών στην Ελλάδα στα πλαίσια 
των κλαδικών εκθέσεων KOSMIMA 
και HOTELIA της Helexpo 
Το Γραφείο μας στο πλαίσιο του 

προγράμματος προσκλήσεως ξένων 
εμπορικών επισκεπτών της HELEXPO, 
απέστειλε ήδη προσκλήσεις σε εισαγωγείς και 
κατασκευαστές κοσμημάτων, προκειμένου να 
επισκεφθούν την κλαδική έκθεση 
κοσμημάτων KOSMIMA, που θα λάβει χώρα 
στην Θεσσαλονίκη, κατά το διάστημα 21-23 
Οκτωβρίου 2017.  

Αντίστοιχες επιστολές έλαβαν και οι 
εκπρόσωποι εταιρειών του κλάδου Horeca, 
για συμμετοχή στην κλαδική έκθεση 
HOTELIA, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην 
Θεσσαλονίκη, από 10 έως 12 Νοεμβρίου 
2017. 

3. Ημερίδα με τίτλο "Investment and 
Funding Opportunities in Romania", 31 
Οκτωβρίου 2017, Marriott Hotel 
Το Ελληνο-Ρουμανικό Διμερές Εμπορικό 

Επιμελητήριο, διοργανώνει, υπό την αιγίδα 
της Πρεσβείας και με την υποστήριξη του 
Γραφείου μας, ημερίδα με τίτλο "Investment 
Opportunities & Funding in Romania", η 
οποία θα πραγματοποιηθεί στο Marriott Hotel, 
στις 31 Οκτωβρίου 2017.  

Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν 
διαθέσιμες στην ακόλουθη ιστοσελίδα του 
Επιμελητηρίου: 
http://www.hrcc.ro/evenimente.html  
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