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Α. ΓΕΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ 

 
1. ΑΕΠ 

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Στατιστική 
Υπηρεσία EUROSTAT, το Ακαθάριστο 
Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) της Ρουμανίας ανήλθε 
σε 169 δισ. ευρώ το 2016, σημειώνοντας 
αύξηση κατά 4,8%, σε σχέση με το 2015. Η 
μεταβολή αυτή είναι η υψηλότερη μεταξύ των 
κρατών μελών της Ε.Ε. Ωστόσο, στο κείμενο 
της Έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 
τη χώρα, αναφέρεται ότι ο ρυθμός ανάπτυξης 
της ρουμανικής οικονομίας διαμορφώθηκε 
στο 4,9% του ΑΕΠ: 
http://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2017-
european-semester-country-report-romania-
en.pdf    

Σε επίπεδο κρατών μελών, η οικονομία της 
Ρουμανίας καταλαμβάνει την 17η θέση ως 
προς το ΑΕΠ, ενώ βρίσκεται στην 7η θέση 
από πλευράς πληθυσμού. 
 
2. Ρουμανική οικονομία - Ενημερωτική 

εκδήλωση της αντιπροσωπείας της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Ρουμανία 
(15.03.2017) 
Κατά τη διάρκεια ενημερωτικής 

εκδήλωσης σχετικά με την παρουσίαση της 
Έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη 
Ρουμανία, η επικεφαλής της αντιπροσωπείας 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη χώρα, κα 
Angela Filote Cristea, επεσήμανε ότι η 
ρουμανική οικονομία εξακολουθεί να 
εμφανίζει ορισμένα παράδοξα. Για 
παράδειγμα, αν και ο ρυθμός ανάπτυξης το 
2016 διαμορφώθηκε στο 4,9% του ΑΕΠ, 
υπάρχει κίνδυνος αύξησης του δημοσίου 
χρέους τα επόμενα έτη. Αν και μειώνεται η 
φτώχεια, παραμένει η κοινωνική ανισότητα. 
Αυτή η διαπίστωση, ωστόσο, ισχύει και για 
άλλες χώρες. Αποδίδεται, δε, στην οικονομική 
κρίση.  

Ο Υπουργός Οικονομικών, κ. Viorel 
Stefan, υπογράμμισε ότι η Ρουμανία έχει 
σημειώσει πρόοδο σε πολλούς τομείς, 
επιτυγχάνοντας κατά βάση μακροοικονομική 
σταθερότητα.  

Ο αναπληρωτής Διοικητής της Κεντρικής 
Τράπεζας Ρουμανίας (BNR), κ. Liviu Voinea, 
μίλησε για την επίτευξη των στόχων που είχε 
θέσει η BNR το 2016, ήτοι α) εξασφάλιση 
σταθερότητας τιμών, β) διατήρηση 
οικονομικής σταθερότητας και γ) 
σταθερότητα συναλλαγματικής ισοτιμίας.  

Ειδικότερα, ως προς την εξασφάλιση 
σταθερότητας τιμών, ο κ. Voinea αναφέρθηκε 
στο επίπεδο των επιτοκίων, που κατέγραψε 
ιστορικό χαμηλό το 2016. Μειώθηκαν επίσης 
οι ενδοτραπεζικές συναλλαγές, με αποτέλεσμα 
να είναι μικρότερο το κόστος δανεισμού. 
Επιπλέον, υπήρξε αρνητικός πληθωρισμός 
(και όχι αποπληθωρισμός, καθώς δεν επήλθε 
μείωση της κατανάλωσης), οφειλόμενος 
κυρίως στη λήψη ευνοϊκών δημοσιονομικών 
μέτρων.  

Για την οικονομική σταθερότητα, ο κ. 
Voinea αναφέρθηκε χαρακτηριστικά στις 
ενέργειες της Κεντρικής Τράπεζας προς 
τροποποίηση του νόμου «datum in solutum» 
περί απαλλαγής του υποχρέου δανειολήπτη, 
υπό την προϋπόθεση μεταβίβασης του 
ενυπόθηκου ακινήτου στον δανειστή. Ο εν 
λόγω νόμος, μετά τις παρεμβάσεις της 
Κεντρικής Τράπεζας και την απόφαση του 
Συνταγματικού Δικαστηρίου, δεν μπορεί να 
εφαρμοσθεί εις βάρος των τραπεζικών 
ιδρυμάτων.  

Στο ίδιο πλαίσιο κινήθηκε η ΒΝR και ως 
προς το νόμο για τη μετατροπή σε εγχώριο 
νόμισμα των δανείων που είχαν συναφθεί σε 
ελβετικά φράγκα, υποστηρίζοντας τις 
εθελοντικές συμφωνίες. 

Ο κ. Voinea τόνισε ότι ο τραπεζικός τομέας 
έχει καλή κεφαλαιοποίηση και είναι σταθερός. 
Η κερδοφορία του τραπεζικού συστήματος 
βελτιώθηκε το 2016, με αποτέλεσμα να 

http://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2017-european-semester-country-report-romania-en.pdf
http://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2017-european-semester-country-report-romania-en.pdf
http://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2017-european-semester-country-report-romania-en.pdf
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καθίσταται ευχερέστερος ο δανεισμός. Η 
μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων 
(Non Performing Loans-NPL) ήταν 
σημαντική, ενώ για το 2017 ο στόχος είναι το 
6% που είναι ο ευρωπαϊκός μέσος όρος. 

Ακόμη, η οικονομική σταθερότητα 
ενισχύθηκε από το γεγονός ότι δεν 
χρησιμοποιήθηκε δημόσιο χρήμα για την 
διάσωση των τραπεζών, όπως σε άλλες χώρες. 

Τέλος, η σταθερότητα στη συναλλαγματική 
ισοτιμία επετεύχθη με την αύξηση των 
καθαρών  αποθεμάτων forex και της διεθνούς 
ρευστότητας. 

Ο κ. Istvan Szekely, Διευθυντής της 
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και 
Χρηματοδοτικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, αναφερόμενος στο χαμηλό 
δημόσιο χρέος της χώρας, το οποίο όμως 
αναμένεται να αυξηθεί τα επόμενα έτη, 
πρότεινε την αξιοποίηση του υπάρχοντος 
ευνοϊκού οικονομικού πλαισίου, προκειμένου 
να θωρακισθεί η ρουμανική οικονομία έναντι 
μελλοντικών οικονομικών δυσκολιών. Ο κ. 
Szekely μίλησε επίσης για τις δημόσιες 
δαπάνες στους τομείς των υποδομών και της 
ηλεκτρικής ενέργειας. Αν και οι δαπάνες είναι 
αυξημένες, το αποτέλεσμα δεν είναι το 
επιθυμητό, ειδικότερα σε ό,τι αφορά τις 
υποδομές. Αντίθετα, ο τραπεζικός τομέας 
παραμένει υγιής και είναι ένας από τους 
καλύτερους σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Η κα Cendrine de Buggenoms, 
Τμηματάρχης στη Γενική Διεύθυνση 
Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και 
Ένταξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
αναφέρθηκε στο ευνοϊκό οικονομικό 
περιβάλλον της Ρουμανίας, ειδικότερα στον 
υψηλό ρυθμό ανάπτυξης, την αύξηση των 
επενδύσεων και τη μετάβαση της οικονομικής 
δραστηριότητας στις υπηρεσίες. Ωστόσο, 
όπως είπε, απαιτούνται μεταρρυθμίσεις στους 
τομείς διακυβέρνησης, απασχόλησης, 
κοινωνικής ένταξης, εκπαίδευσης και υγείας, 
οι οποίες θα μπορούσαν να υλοποιηθούν μέσω 

της πλήρους αξιοποίησης των ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων. Για τους συγκεκριμένους 
τομείς, η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση 
ανέρχεται σε 8 δις ευρώ για την περίοδο 2014-
2020. Ιδιαίτερη βαρύτητα, ωστόσο, πρέπει να 
δοθεί στη μεταρρύθμιση της δημόσιας 
διοίκησης, ώστε να εξασφαλισθεί διαφάνεια, 
ανεξαρτησία και απλοποίηση των 
διαδικασιών. 

 
3. Ισοτιμία λέου – ευρώ: στα χαμηλότερα 

επίπεδα των τελευταίων τεσσάρων ετών  
Στις 13 Μαρτίου 2017, η Κεντρική 

Τράπεζα της Ρουμανίας (BNR) ανακοίνωσε 
ότι η ισοτιμία λέου-ευρώ διαμορφώθηκε στα 
4,5538 λέι (RON) ανά ευρώ, ήτοι στα 
χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 
τεσσάρων ετών.  

Βάσει εκτιμήσεων αναλυτών, η Κεντρική 
Τράπεζα αναμένεται να επιτρέψει τη 
διακύμανση της ισοτιμίας μεταξύ 4,5 - 4,6 
RON, προκειμένου να υποστηρίξει την 
οικονομική ανάπτυξη, σε αντίθεση με το 
τελευταίο διάστημα,  όπου προσπαθούσε να 
την συγκρατήσει μεταξύ 4,38 - 4,54 RON ανά 
ευρώ. Συνεπώς, στην παρούσα φάση δεν έγινε 
η συνήθης παρέμβαση στήριξης του εθνικού 
νομίσματος. 

Το ρουμανικό Λέου αναμένεται να 
σημειώσει πτώση τα επόμενα τρίμηνα, 
επηρεαζόμενο κυρίως από το υψηλότερο 
έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών 
συναλλαγών και την φορολογική 
αβεβαιότητα. Παράλληλα, οι εξωτερικοί 
παράγοντες, όπως η περιοριστική νομισματική 
πολιτική των ΗΠΑ και οι κίνδυνοι από την 
μεταβολή της οικονομικής πολιτικής που 
ενδεχομένως ακολουθήσει η Ευρωπαϊκή 
Κεντρική Τράπεζα, αναμένεται να 
επηρεάσουν σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό την 
πορεία του εθνικού νομίσματος.  

Σημειώνεται ότι η Κεντρική Τράπεζα της 
Ρουμανίας ασκεί αυστηρό έλεγχο της 
ισοτιμίας τα τελευταία έτη, καθώς μεγάλη 
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μερίδα πολιτών και επιχειρήσεων έχουν 
συνάψει δάνεια σε ευρώ. Μια ξαφνική 
υποτίμηση του Λέου θα δημιουργούσε 
δυσκολίες στην αποπληρωμή των εν λόγω 
δανείων και θα επηρέαζε τους δείκτες των 
εμπορικών τραπεζών. Επιπρόσθετα, η BNR 
στηρίζει τις εμπορικές τράπεζες για χορήγηση 
δανείων σε τοπικό νόμισμα. 

 
4. Πληθωρισμός 

Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής 
Στατιστικής Υπηρεσίας Eurostat, η Ρουμανία 
κατέγραψε τον δεύτερο χαμηλότερο ετήσιο 
πληθωρισμό στην ΕΕ, ήτοι 0,5% ως ποσοστό 
του ΑΕΠ, κατά τον Φεβρουάριο 2017. 
Γενικότερα, στην ΕΕ, ο ετήσιος πληθωρισμός 
αυξήθηκε κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες, 
διαμορφούμενος στο 1,9% του ΑΕΠ. Το 
χαμηλότερο, δε, ποσοστό έχει η Ιρλανδία με 
0,3%. 

 
5. Μείωση ΑΞΕ τον Ιανουάριο 2017 

Οι άμεσες ξένες επενδύσεις τον Ιανουάριο 
2017 (260 εκ. ευρώ) μειώθηκαν, σε σύγκριση 
με την αντίστοιχη περίοδο του 2016 (286 εκ. 
ευρώ), σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής 
Τράπεζας της Ρουμανίας (BNR). 

Το 2016 η Ρουμανία προσείλκυσε ΑΞΕ 
αξίας 4,08 δισ. ευρώ, περισσότερες κατά 
περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ, σε σύγκριση 
με το 2015. 

  
6. Μείωση καθαρών επενδύσεων το 2016 

Σύμφωνα με στοιχεία του Εθνικού 
Ινστιτούτου Στατιστικής της Ρουμανίας (INS), 
οι καθαρές επενδύσεις το 2016 ανήλθαν σε 
70,281 δισ. λέι (περίπου 15,79 δισ. ευρώ), 
σημειώνοντας μείωση κατά 3,3%, σε 
σύγκριση με το 2015. 

 
7. Απορρόφηση ευρωπαϊκών κονδυλίων 

Όπως δήλωσε η Ρουμάνα Ευρωπαία 
Επίτροπος, κ. Corina Cretu, το ποσοστό 
απορρόφησης των ευρωπαϊκών κονδυλίων της 

περιόδου 2007-2013 αναμένεται να 
διαμορφωθεί στο 90%. Ωστόσο, ο ρυθμός 
απορρόφησης των κονδυλίων της τρέχουσας 
περιόδου 2014-2020 παραμένει μηδενικός, 
αφήνοντας προς το παρόν ανεκμετάλλευτα τα 
23 δισεκατομμύρια ευρώ που έχουν 
προβλεφθεί για τη Ρουμανία. 
 
8. Σχεδόν 2 δισεκατομμύρια ευρώ θα 

διατεθούν για επενδύσεις στον αγροτικό 
τομέα 
Σύμφωνα με το Υπουργείο Γεωργίας και 

Αγροτικής Ανάπτυξης, εντός του Μαρτίου 
2017, θα προκηρύσσονταν όλα τα μέτρα που 
σχετίζονται με επενδύσεις στον γεωργικό 
τομέα και εντάσσονται στην περίοδο 2014-
2020, συνολικής αξίας 2 δισεκατομμυρίων 
ευρώ. 

  
9. Μείωση αφερέγγυων εταιρειών στη 

Ρουμανία κατά 19,71% τους δύο 
πρώτους μήνες του  2017 
Σύμφωνα με στοιχεία του Εμπορικού 

Μητρώου της Ρουμανίας (ONRC), o αριθμός 
των εταιρειών που υπήχθησαν σε διαδικασία 
αφερεγγυότητας την περίοδο Ιανουαρίου-
Φεβρουαρίου 2017 ανήλθε σε 1.165, 
μειωμένος κατά  19,71%, σε σχέση με τον 
αντίστοιχη περίοδο του 2016.  

Η μεγαλύτερη μείωση παρατηρήθηκε σε 
εταιρείες με έδρα το Βουκουρέστι (- 35,31%), 
την περιφέρεια του Bihor (- 17,71%) και την 
περιφέρεια του Ιασίου (- 38,83%). 

Ανά τομέα δραστηριότητας, οι 
περισσότερες υποθέσεις  αφερεγγυότητας 
εντοπίζονται στον τομέα χονδρεμπορίου και 
λιανικής, επισκευών αυτοκινήτων και 
μοτοσυκλετών, ανερχόμενες σε 144, 
μειούμενες κατά 35,71%, σε σύγκριση με τον 
Ιανουάριο 2016. 

Επιπλέον, 2.467 εταιρείες ανέστειλαν τη 
δραστηριότητά τους (μείωση κατά 43,05%, σε 
σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 
2016). 
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10. Αγορά καλλυντικών και αρωμάτων 
στη Ρουμανία  
Ο κύκλος εργασιών του τομέα 

καλλυντικών και αρωμάτων στη Ρουμανία 
ανήλθε το 2016 σε 5,5 δισ. λέι (περίπου 1,22 
δισ. Ευρώ), σημειώνοντας  σημαντική 
αύξηση, σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Σε 
αυτή συνέβαλε, μεταξύ άλλων,  η μείωση του 
ΦΠΑ από 24% σε 20% και ακολούθως σε 
19%. 

Η ρουμανική αγορά καλλυντικών, παρά 
την αξιόλογη αύξηση που καταγράφει τα 
τελευταία έτη, δεν έχει φθάσει ακόμη στο 
υψηλότερο δυνατό σημείο. Η ετήσια κατά 
κεφαλή κατανάλωση καλλυντικών ανέρχεται 
περίπου σε 40 ευρώ, ενώ στην Γαλλία π.χ. 
είναι 4-5 φορές υψηλότερη. 

Ο τομέας των καλλυντικών στη Ρουμανία 
έχει προοπτικές για την Ελλάδα. Ήδη 
δραστηριοποιούνται δύο μεγάλες ελληνικές 
εταιρείες και υπάρχουν κανάλια διανομής 
ελληνικών συμφερόντων στη ρουμανική 
αγορά. 
 
11. Αγορά φαρμάκων στη Ρουμανία: 

αύξηση 10,6% το 2016 
Η ρουμανική αγορά φαρμάκων ανήλθε το 

2016 σε 12,9 δισ. Λέι, ήτοι 2,8 δισ. ευρώ, 
σημειώνοντας αύξηση κατά 10,6%, σε σχέση 
με το προηγούμενο έτος. 

Επισημαίνεται ότι το 2005 η αγορά 
φαρμάκων ανερχόταν σε 4,5 δισ. Λέι, ενώ το 
2010 διπλασιάστηκε, φθάνοντας τα 9,6 δισ. 
Λέι.  

Η εν λόγω αγορά καταγράφει συνεχή 
αύξηση τα τελευταία 12 χρόνια, με μόνη 
εξαίρεση το 2015, ενώ κατά το 2006 - 2011 τα 
ποσοστά αύξησης ήταν διψήφια.  

Αυτή τη στιγμή, η τοπική αγορά φαρμάκων 
διέρχεται περίοδο κρίσης, καθώς οι μεγάλες 
φαρμακοβιομηχανίες απειλούν να αποσύρουν 
χιλιάδες φάρμακα και εμβόλια, δηλώνοντας 
απογοητευμένοι από την απόφαση των Αρχών 
να μειώσουν τις τιμές των φαρμάκων. 

Επιπλέον, οι παράλληλες εξαγωγές έχουν ως 
αποτέλεσμα την μείωση των διαθέσιμων 
φαρμάκων στη τοπική αγορά.  

 
B. ΕΝΕΡΓΕΙΑ  

1. Αγορά φυσικού αερίου-Αλλαγές από 1η 
Απριλίου 2017 
Όπως δήλωσε ο επικεφαλής της 

Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας της Ρουμανίας 
(ANRE), κ. Niculae Havrilet, οι τιμές φυσικού 
αερίου για οικιακή κατανάλωση αναμένεται 
να αυξηθούν κατά 1% έως 2%, καθώς από 1ης 
Απριλίου 2017 δεν θα υπάρχει 
προκαθορισμένη τιμή πώλησης του φυσικού 
αερίου. Θα παραμείνει όμως ο περιορισμός ως 
προς την τελική τιμή και τις χρεώσεις χρήσης 
του δικτύου. Σε προηγούμενη, ωστόσο, 
δήλωσή του, ο κ. Havrilet μίλησε για πιθανή 
αύξηση μεταξύ 5% και 6%. 

Ο Υπουργός Ενέργειας, κ. Toma Petcu, 
τόνισε ότι η διαδικασία απελευθέρωσης της 
αγοράς φυσικού αερίου επιβάλλεται να 
προχωρήσει, καθώς δεν υφίσταται κάποιο 
τεχνικό εμπόδιο. Ως προς τους οικιακούς 
καταναλωτές, δήλωσε ότι θα υπάρξει μέριμνα, 
ώστε να προστατευθούν από την αύξηση των 
τιμών φυσικού αερίου που θα προκαλέσει η εν 
λόγω διαδικασία. 

 
Γ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ  
1. Enel 

Στα άμεσα σχέδια της εταιρείας διανομής 
ηλεκτρικής ενέργειας Enel είναι η 
πραγματοποίηση επενδύσεων ύψους 329 εκ. 
ευρώ μέχρι τα τέλη του 2018, με σκοπό την 
αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων 
υπηρεσιών, όπως δήλωσε ο Διευθυντής της 
εταιρείας στη Ρουμανία, κ. Γεώργιος Στάσης. 

 
2. Nestle 

H γνωστή εταιρεία προϊόντων διατροφής 
Nestle, η οποία δραστηριοποιείται στη 
Ρουμανία εδώ και είκοσι χρόνια, ανακοίνωσε 
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κερδοφορία για το έτος 2016, σημειώνοντας 
αύξηση κατά 13%, σε σύγκριση με το 2015. 

 
3. Groupama 

Η ασφαλιστική εταιρεία Groupama 
Asigurari του ομώνυμου γαλλικού ομίλου 
ανακοίνωσε καθαρά κέρδη αξίας 30 εκ. λέι 
(περίπου 6,66 εκ. ευρώ) για το 2016. 
Πρόκειται για την τρίτη συνεχή χρονιά που η 
εταιρεία στη Ρουμανία σημειώνει κέρδη.  
 
Δ. ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ 

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα η Πρεσβεία 
εόρτασε φέτος την Εθνική Εορτή της 25ης 
Μαρτίου 1821 με σειρά εκδηλώσεων, οι 
οποίες κορυφώθηκαν με την καθιερωμένη 
δεξίωση. 

Το Σάββατο 25 Μαρτίου, ανήμερα της 
επετείου, στο ιστορικό Δραγατσάνι, 
πραγματοποιήθηκε επιμνημόσυνη δέηση στο 
Μνημείο των Πεσόντων του Ιερού Λόχου. 
Ακολούθησε κατάθεση στεφάνων από τον 
Πρέσβη της Ελλάδας στη Ρουμανία κ. 
Παπαδόπουλο και τον Πρόεδρο της Ένωσης 
Ελλήνων Ρουμανίας και ομογενειακό 
Βουλευτή του Ρουμανικού Κοινοβουλίου, κ. 
Ζησόπουλο. 

Την ίδια ημέρα, στο Βουκουρέστι, 
τελέστηκε δοξολογία στο Παρεκκλήσιο της 
Ελληνικής Πρεσβείας, το οποίο είναι 
αφιερωμένο στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, 
παρουσία της εδώ ελληνικής ομογένειας και 
μελών της Πρεσβείας. Ακολούθησε συναυλία 
παραδοσιακής μουσικής εντός του 
Παρεκκλησίου από τη χορωδία «Ρωμιοσύνη», 
αφιερωμένη σε δημοτικά τραγούδια της 
Ελληνικής Επανάστασης.  

Την Κυριακή 26 Μαρτίου, μετά την 
καθιερωμένη λειτουργία στο Παρεκκλήσιο 
της Ελληνικής Πρεσβείας, πραγματοποιήθηκε 
κατάθεση στεφάνων στην προτομή του Ρήγα 
Φεραίου, η οποία κοσμεί τον περίβολο του 
Παρεκκλησίου.  

Οι εκδηλώσεις κορυφώθηκαν το απόγευμα 
της 26ης Μαρτίου με την δεξίωση της 
Πρεσβείας, που έλαβε χώρα στο περίλαμπρο 
Θέατρο “Ateneum” του Βουκουρεστίου. Της 
δεξιώσεως είχε προηγηθεί συναυλία κλασικής 
μουσικής από το πολυβραβευμένο κουαρτέτο 
εγχόρδων Αθηνών με έργα των Καρρέρ, 
Παπάνα και Σκαλκώτα. Μεγάλη ήταν η 
προσέλευση του εδώ Διπλωματικού Σώματος 
και των παρεπιδημούντων Ελλήνων.  
 
Ε. ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ-
ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ 
1. Διμερές Εμπόριο έτους 2016 

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία του 
Εθνικού Ινστιτούτου Στατιστικής της 
Ρουμανίας (ΙΝS), η πορεία του διμερούς 
εμπορίου το 2016 παρουσίασε την ακόλουθη 
εικόνα, σε σχέση με το 2015: 

Διμερές εμπόριο Ελλάδας-Ρουμανίας 
σε εκ. ευρώ 

 
2015 2016 

Μεταβολή 
2016/2015 

Εξαγωγές 
προς 
Ρουμανία 

725,01 791,20 9,13% 

Εισαγωγές 
από 
Ρουμανία 

719,92 768,35 6,73% 

Όγκος 
Εμπορίου 

1.444,94 1.559,55 7,93% 

Ισοζύγιο 5,09 22,85  
Πηγή: Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής Ρουμανίας (INS) 

Οι συνολικές εξαγωγές της Ρουμανίας κατά 
το 2016 ανήλθαν σε 57.386,26 εκατ. ευρώ, 
παρουσιάζοντας αύξηση κατά 5,11%, ενώ οι 
εισαγωγές ανήλθαν σε 67.344,47 εκατ. ευρώ 
με αύξηση 6,96%.  

Ο όγκος του διμερούς εμπορίου Ελλάδας-
Ρουμανίας συνεχίζει την ανοδική του πορεία, 
καθώς το 2016 ανήλθε σε 1,56 δισ. ευρώ, 
σημειώνοντας αύξηση κατά 7,93%, σε σχέση 
με το προηγούμενο έτος και ξεπερνώντας τα 
προ κρίσης επίπεδα.    

Οι ελληνικές εξαγωγές προς τη Ρουμανία 
παρουσίασαν αξιόλογη αύξηση της τάξεως 
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του 9,13%, σε σχέση με το 2015 και ανήλθαν 
σε 791,2 εκατ. Ευρώ. Οι εισαγωγές 
προϊόντων από την Ρουμανία έφθασαν τα 
768,35 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας  αύξηση 
κατά 6,73% έναντι του 2015.  

Αναλυτικότερα, η εξέλιξη των εξαγωγών 
προς Ρουμανία και των εισαγωγών από τη 
Ρουμανία ανά δασμολογική κατηγορία 
παρουσίασε την ακόλουθη εικόνα:  

Πηγή: Υπουργείο Οικονομίας Ρουμανίας 
Επεξεργασία στοιχείων: Γραφείο ΟΕΥ Πρεσβείας Βουκουρεστίου 

 
 

Δασμ. 
Κατ. 

Περιγραφή 

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 
ΑΠΟ 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ  
εκατ. ευρώ 

 

% επί 
συνόλου 

 ΣΥΝΟΛΟ 768,35 100% 
 Εκ των οποίων:   

1 
Προϊόντα ζωικού 
βασιλείου 

75,04 9,8 

2 Προϊόντα φυτικού 
βασιλείου 

53,42 7,0 

3 Φυτικά έλαια- έλαια 8,10 1,1 
4 Τρόφιμα- Ποτά 67,72 8,8 
5 Ορυκτά-Πετρέλαια 134,50 17,5 
6 Χημικά 42,85 5,6 
7 Πλαστικά 37,88 4,9 

 8 
Δερμάτινα είδη-
Γουναρικά 

0,34 0,0 

9 Ξυλεία 34,18 4,4 
10 Προϊόντα από Χαρτί 30,41 4,0 

11 
Κλωστοϋφαντουργικ
ά 

11,55 1,5 

12 Υποδήματα 1,42 0,2 

13 
Πέτρες, Μάρμαρα, 
Γύψος, τσιμέντα 

13,72 1,8 

15 Μέταλλα κοινά 131,90 17,2 

16 
Μηχανήματα-
ηλεκτρικός 
εξοπλισμός 

85,09 11,1 

17 
Αυτοκίνητα, μέρη 
μεταφορικών μέσων 

8,11 1,1 

18 
Οπτικοακουστικά - 
φωτογραφικά 

10,51 1,4 

20 
Διάφορα προϊόντα 
(έπιπλα,παιχνίδια) 

16,12 2,1 

21 Άλλα προϊόντα 5,07 0,0 
Πηγή: Υπουργείο Οικονομίας Ρουμανίας 
Επεξεργασία στοιχείων: Γραφείο ΟΕΥ Πρεσβείας 
Βουκουρεστίου 

 
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της 

ΕΛ.ΣΤΑΤ., ο όγκος του διμερούς εμπορίου 
ανήλθε σε 1,525,9 δισ. Ευρώ για το 2016 
(1,559 δισ. ευρώ σύμφωνα με την ρουμανική 
Στατιστική Υπηρεσία), εκ των οποίων οι 
ελληνικές εξαγωγές ανήλθαν σε 762,3 εκατ. 
ευρώ με αύξηση 4,41%, ενώ οι ελληνικές 
εισαγωγές από την Ρουμανία ανήλθαν σε 

Δασμ
. 

Κατ. 
Περιγραφή 

ΕΞΑΓΩΓΕΣ 
ΠΡΟΣ 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 
εκατ. ευρώ 

 

% επί 
του 

συνόλο
υ 

 ΣΥΝΟΛΟ 791,20 100% 
 Εκ των οποίων:   

1 
Προϊόντα ζωικού 
βασιλείου 

14,78 1,9 

2 Προϊόντα φυτικού 
βασιλείου 

137,35 17,4 

3 
Φυτικά έλαια- 
έλαια 

9,85 1,2 

4 Τρόφιμα- Ποτά 59,86 7,6 
5 Ορυκτά-Πετρέλαια 36,38 4,6 
6 Χημικά 62,07 7,8 
7 Πλαστικά 104,20 13,2 

 8 
Δερμάτινα είδη-
Γουναρικά 

1,44 0,2 

9 Ξυλεία 3,01 0,4 

10 
Προϊόντα από 
Χαρτί 

15,64 2,0 

11 
Κλωστοϋφαντουργι
κά 

34,95 4,4 

12 Υποδήματα 10,90 1,4 

13 
Πέτρες, Μάρμαρα, 
Γύψος, τσιμέντα 

11,53 1,5 

15 Μέταλλα κοινά 151,78 19,2 

16 
Μηχανήματα-
ηλεκτρικός 
εξοπλισμός 

82,64 10,4 

17 
Αυτοκίνητα, μέρη 
μεταφορικών 
μέσων 

2,89 0,4 

18 
Οπτικοακουστικά - 
φωτογραφικά 

7,47 0,9 

20 
Διάφορα προϊόντα 
(έπιπλα,παιχνίδια) 

42,00 5,3 

21 Άλλα προϊόντα 2,36 0,0 
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763,6 εκατ. ευρώ με αύξηση 4,35% έναντι του 
2015. Βάσει των στοιχείων της ΕΛ.ΣΤΑΤ., το 
εμπορικό ισοζύγιο ήταν ελαφρώς 
ελλειμματικό (-1,3 εκατ ευρώ). Ωστόσο, αν 
λάβουμε υπόψη μόνον τα αγαθά και όχι τα 
πετρελαιοειδή, το ισοζύγιο παραμένει θετικό 
για την χώρα μας και ανέρχεται σε 136,9 
περίπου εκατ. ευρώ. Η διαφορά στατιστικών 
στοιχείων προκύπτει κυρίως λόγω του ότι στα 
παραστατικά που συνοδεύουν τα 
εμπορεύματα δεν αναφέρεται υποχρεωτικά η 
χώρα προορισμού (χώρες Ευρωπαϊκής 
Ένωσης).  

Η αύξηση των ελληνικών εξαγωγών κατά 
+9,13% οφείλεται κυρίως στην αύξηση που 
κατέγραψαν οι ακόλουθες δασμολογικές 
κατηγορίες: α) 85.33 'ηλεκτρικές αντιστάσεις' 
(με αξιοσημείωτη αύξηση +8.453%), β) 64.04 
'υποδήματα' (+105,2%) γ) 84.15 'συσκευές 
κλιματισμού' (+85,58%), δ) 68.06 'μείγματα 
και τεχνουργήματα από ορυκτές ύλες' 
(55,25%) ε) 95.03 'παιχνίδια' (+36,32%), στ) 
08.09 'βερίκοκα, κεράσια, ροδάκινα' 
(+34,16%), ζ) 08.03 'μπανάνες' (+32,79%), η) 
74.11 'σωλήνες από χαλκό' (+28,95%), θ) 
08.05 'εσπεριδοειδή' (28,08%) και ι) 39.03 
'πολυμερή στυρολίου' (+17,34%). 

Επισημαίνεται η σημαντική αύξηση των 
εξαγωγών μας σε προϊόντα κατηγορίας 64.04 
'υποδήματα' κατά 105,2% και σε παιχνίδια της 
κατηγορίας 95.03 (+36,32%), η οποία 
δικαιολογείται, μεταξύ άλλων, από την 
ύπαρξη ελληνικών συμφερόντων δικτύων στη 
Ρουμανία αλλά και από την καλή ποιότητα 
που χαρακτηρίζει τα ελληνικά προϊόντα. 

Σχεδόν όλα τα ελληνικά φρούτα και 
λαχανικά παρουσίασαν θετική εξέλιξη κατά το 
2016, γεγονός που επιβεβαιώνει την ύπαρξη 
περιθωρίου περαιτέρω ενίσχυσης των 
εξαγωγών μας στη ρουμανική αγορά. Παρά το 
ότι οι Ρουμάνοι εισαγωγείς αγοράζουν κυρίως 
τα φρούτα τους στους αγρούς στην Ελλάδα 
προς επίτευξη ανταγωνιστικότερης τιμής και 
ότι η κεντρική λαχαναγορά της χώρας 

ελέγχεται από επιχειρήσεις τουρκικών 
συμφερόντων, υπάρχουν δυνατότητες 
αύξησης των εξαγωγών μας, ιδίως σε νέα 
φρούτα, όπως φράουλες, ακτινίδια, κεράσια 
κ.λ.π.  

Η αύξηση των ρουμανικών εξαγωγών προς 
την Ελλάδα κατά +6,73% οφείλεται κυρίως 
στην αύξηση που κατέγραψαν τα προϊόντα της 
κατηγορίας 72.04 'απορρίμματα και 
θραύσματα σιδήρου' (+198%). Οι εξαγωγές 
πετρελαίου/πετρελαιοειδών της δασμολογικής 
κατηγορίας 27.10 "λάδια ακατέργαστα από 
πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά 
(ακατέργαστο πετρέλαιο)", παρουσίασαν 
μείωση κατά 10,55% το 2016, σε σχέση με το 
προηγούμενο έτος. Οι εισαγωγές προϊόντων 
από την κατηγορία αυτή, αν και κατέχουν 
υψηλό ποσοστό στο σύνολο των ρουμανικών 
εξαγωγών προς Ελλάδα, ήτοι 18,97%, 
αποτελούν ευκαιριακό γεγονός. Αξιόλογη 
αύξηση κατέγραψαν και τα προϊόντα των 
ακόλουθων κατηγοριών: α) 85.33 'αντιστάσεις 
ηλεκτρικές' (+2895%), β) 10.03 'κριθάρι' 
(933%), γ) 85.17 'ηλεκτρικές συσκευές για την 
ενσύρματη τηλεφωνία' (+147%) καθώς και τα 
'επιβατικά αυτοκίνητα' 87.03 κατά 75%. 
Αντίθετα, παραδοσιακοί κλάδοι της 
Ρουμανίας, όπως τυριά (-5,46%), γάλα (-
28,47%) και ηλιέλαια (-23,54%), κατέγραψαν 
μείωση των εξαγωγών τους προς την χώρα 
μας.  

Οι ελληνικές εισαγωγές προελεύσεως 
Ρουμανίας είναι κυρίως συγκεντρωμένες σε 4 
κατηγορίες προϊόντων (56,03% του συνόλου) 
και ιδιαίτερα στην κατηγορία των προϊόντων 
πετρελαίου της δασμολογικής κατηγορίας 
27.10 «λάδια ακατέργαστα από πετρέλαιο ή 
από ασφαλτούχα ορυκτά (ακατέργαστο 
πετρέλαιο)», που παρότι μειώθηκαν κατά -
10% περίπου, εν τούτοις  αντιπροσωπεύουν 
ακόμη το 17,5% των συνολικών εισαγωγών 
προελεύσεως Ρουμανίας (ευκαιριακό 
φαινόμενο). Άλλες κατηγορίες με σημαντικό 
μερίδιο επί του συνόλου είναι τα μέταλλα 
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(17,2% του συνόλου), τα ηλεκτρικά 
μηχανήματα (11,53%) και προϊόντα ζωικής 
προέλευσης (9,8%). Αξιοσημείωτο δε είναι 
ότι οι δέκα πρώτες  δασμολογικές κατηγορίες, 
οι οποίες αναφέρονται σε προϊόντα ενέργειας, 
μέταλλα, προϊόντα ζωικού και φυτικού 
βασιλείου, ηλεκτρικά μηχανήματα, τρόφιμα, 
ξυλεία, προϊόντα χάρτου και χημικά 
καταλαμβάνουν το συντριπτικό ποσοστό των 
ρουμανικών εξαγωγών και ανέρχονται 
αθροιστικά στο 86,73% του συνόλου των 
ρουμανικών εξαγωγών, οι οποίες 
επικεντρώνονται ουσιαστικά σε μικρό αριθμό 
κατηγοριών. Αντιθέτως, οι ελληνικές 
εξαγωγές παρουσιάζουν έντονη 
διαφοροποίηση. 

Η μείωση του συντελεστή ΦΠΑ από 24% 
σε 9% για τα τρόφιμα εν γένει και συνεπώς 
και για τα φρούτα - λαχανικά που 
εφαρμόστηκε από 1.6.2015 στη Ρουμανία, 
φαίνεται ότι θα οδηγήσει  σε περαιτέρω 
αύξηση των εξαγωγών μας σε φρούτα – 
λαχανικά και τρόφιμα και κατά το α΄ εξάμηνο 
του 2017. Ως γνωστόν, η Ρουμανία αποτελεί 
την πρώτη αγορά παγκοσμίως για τα φρέσκα 
φρούτα και λαχανικά με τις ελληνικές 
εξαγωγές να ανέρχονται σε 186.000 τόνους. 
 

2. Εμπόριο Ρουμανίας  
Παρατίθενται, κατωτέρω, γενικά 

στατιστικά στοιχεία του εμπορίου της 
Ρουμανίας ανά χώρα προορισμού και 
προέλευσης για τα έτη 2015 και 2016. 

 

ΧΩΡΕΣ 
ΡΟΥΜΑΝΙΚΕΣ 

ΕΞΑΓΩΓΕΣ  
σε εκ. ευρώ 

Μεταβολή 
2016/2015 

 2015 2016 % 
Σύνολο 54,596,06 57.386,26 5,11 

Ευρώπη 46.605,24 49.005,83 5,15 
Ε.Ε 40.243,26 43.079,45 7,05 

Αυστρία   1.375,28 1.360,84  -1,05 
Βέλγιο 984,90 1.101,34 11,82 
Βουλγαρία 1.818,09 1.850,93 1,81 
Τσεχία 1.364,46 1.514,90 11,03 
Κύπρος 81,18 63,44 -21,86 

Κροατία 162,66 159,65 -1,85 
Δανία 222,18 243,82 9,74 
Εσθονία 61,05 68,34 11,93 
Φιλανδία 150,26 151,28 6,91 
Γαλλία 3.715,81 4,147,40 11,62 
Γερμανία 10.771,26 12.347,59 14,63 
Ελλάδα 719,924 768,350 6,73 
Ιρλανδία 140,43 148,40 5,68 

Ιταλία 
     

6.799,38 
    

6.659,52 
    -2,06 

Λεττονία 22,80 18,29 -19,79 
Λιθουανία 59,25 63,53 7,22 
Λουξεμβούργ
ο 

19,56 15,56 -20,42 

Μάλτα 32,91 16,89 -48,69 
Μεγ.Βρετανία 2.377,83 2.486,23 4,56 
Ολλανδία 1.381,95 1.452,70 5,12 
Πολωνία 1.463,42 1.654,72 13,07 
Πορτογαλία 208,13 227,33 9,23 
Σλοβακία 962,30 1002,46 4,17 
Σλοβενία 319,79 311,27 -2,66 
Ισπανία 1.580,38 1.720,24 8,85 
Σουηδία 500,20 541,33 8,22 
Ουγγαρία 2.937,90 2.973,75 1,22 
Τουρκία 2.148,38 1.818,,49 -15,36 
Ρωσία 987,29 969,94 -1,76 
Μολδαβία 739,88 749,09 1,24 

Πηγή: Υπουργείο Οικονομίας Ρουμανίας 
Επεξεργασία στοιχείων: Γραφείο ΟΕΥ Πρεσβείας 
Βουκουρεστίου 
 
 

ΧΩΡΕΣ 
ΡΟΥΜΑΝΙΚΕΣ 

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 
σε εκ. ευρώ 

Μεταβολή 
2016/2015 

 2015 2016 % 
Σύνολο 62.962,07 67.344,47 6,96 

Ευρώπη 56.241,67 59,929,44 6,56 
Ε.Ε 48,589,09 51.949,43 6,92 

Αυστρία 2.428,21 2.405,74 -0,93 
Βέλγιο 1.447,80 1.573,43 8,68 
Βουλγαρία 1.860,22 2.094,59 12,60 
Τσεχία 1.792,54 1.905,11 6,25 
Κύπρος 55,64 42,20 -24,16 
Κροατία 121,00 110,39 -8,77 
Δανία 267,43 263,71 -1,39 
Εσθονία 36,22 106,62 194,36 
Φιλανδία 79,43 87,11 9,87 
Γαλλία 3.510,57 3.735,48 6,41 
Γερμανία 12.502,24 13.809,88 10,46 
Ελλάδα 725,014 791,200 9,13 
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Ιρλανδία 376,57 311,17 -17,36 
Ιταλία 6.849,37 6.910,08 0,89 
Λεττονία  19,18     19,76 3,06 
Λιθουανία 70,60 80,11 13,47 
Λουξεμβούρ
γο 

    69,59      109,41 57,21 

Μάλτα 36,15     67,73 76,79 
Μεγ.Βρεταν
ία 

1.567,89    1,540,92 -1,72 

Ολλανδία 2.521,66 2.765,66 9,68 
Πολωνία 3.047,46 3,463,66 13,66 
Πορτογαλία    280,34    382,69 36,51 
Σλοβακία   1.425,93    1.578,53 10,70 
Σλοβενία 424,18      461,79 8,87 
Ισπανία 1.609,46 1.838,45 14,23 
Σουηδία 374,27   381,43 1,91 
Ουγγαρία 5.004,90       5.060,84 1,12 
Τουρκία  2.283,05     2.554,16 11,88 
Ρωσία 1.979,95   1.974,83 -0,26 
Μολδαβία 480,49    496,95 3,42 

Πηγή: Υπουργείο Οικονομίας Ρουμανίας 
Επεξεργασία στοιχείων: Γραφείο ΟΕΥ Πρεσβείας 
Βουκουρεστίου 
 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω προσωρινά 
στοιχεία του Εθνικού Ινστιτούτου Στατιστικής 
(ΙΝS), ο όγκος του εξωτερικού εμπορίου της 
Ρουμανίας κατά το 2016 έφθασε τα 108,935 
δισ. ευρώ έναντι 102,846 δισ. ευρώ της 
αντίστοιχης περιόδου του 2015, 
παρουσιάζοντας αύξηση κατά +5,92%. 

Αναλυτικότερα, οι ρουμανικές εξαγωγές 
έφθασαν τα 49,005 δισ. ευρώ έναντι 46,605 
δισ. ευρώ το 2015, παρουσιάζοντας αύξηση 
κατά 5,15%. Οι ρουμανικές εισαγωγές 
ανήλθαν σε 59,929 δισ. ευρώ έναντι 56,241 
δις ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2015 
καταγράφοντας αύξηση κατά 6,56%. Κατά 
το εν λόγω διάστημα, το εμπορικό έλλειμμα 
της Ρουμανίας έφθασε τα 9,958 δισ. ευρώ, 
έναντι 8,366 δισ. ευρώ το 2015, γεγονός που 
φανερώνει ότι η σχέση ρουμανικών 
εξαγωγών-εισαγωγών είναι σχετικά 
ισορροπημένη. 
 
 
 

3. Ελληνικές Επενδύσεις στη Ρουμανία 
Βάσει στοιχείων του Εμπορικού Μητρώου 

Εταιρειών (ONRC), οι ελληνικών 
συμφερόντων επιχειρήσεις ανέρχονταν στις 
6.643 στις 28 Φεβρουαρίου 2017, με 
επενδεδυμένο κεφάλαιο 1,83 δισ. ευρώ. Η 
χώρα μας κατέχει την 7η θέση μεταξύ των 
ξένων επενδυτών και το 4,57% του συνολικού 
επενδεδυμένου κεφαλαίου στην Ρουμανία. 

Σύμφωνα με στοιχεία του Γραφείου 
Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων 
Πρεσβείας Βουκουρεστίου και λαμβάνοντας 
υπ’ όψιν τις δηλώσεις των κυριοτέρων 
επιχειρήσεων ελληνικών συμφερόντων στην 
Ρουμανία (TOP 60) καθώς και του γεγονότος 
ότι πολλές επιχειρήσεις ελληνικών 
συμφερόντων εισρέουν τα κεφάλαιά τους 
μέσω άλλων χωρών (Κύπρου, Ολλανδίας, 
Λουξεμβούργου), το ελληνικό επενδεδυμένο 
κεφάλαιο υπερβαίνει τα 4 δις. ευρώ με 
καταγεγραμμένες όμως επιχειρήσεις 6.643 και 
ενεργές περί τις 1.500. 
 
 ΣΤ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ  
1. Food Expo 2017 (Αθήνα, 18-20 Μαρτίου 

2017)           
Ιδιαίτερα επιτυχημένη κρίνεται η 

επιχειρηματική αποστολή 41 εκπροσώπων 
ρουμανικών εταιρειών που 
δραστηριοποιούνται στην εισαγωγή-διανομή 
τροφίμων, οι οποίοι επισκέφθηκαν την 4η 
έκθεση FOOD EXPO (Αθήνα, Metropolitan 
Expo-Center Αεροδρόμιο). Μεταξύ αυτών, 
υπογραμμίζεται η συμμετοχή τριών 
αγοραστών της μεγάλης αλυσίδας 
σουπερμάρκετ Mega Image.  

Η εν λόγω αποστολή διοργανώθηκε από το 
Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών 
Υποθέσεων Πρεσβείας Βουκουρεστίου, σε 
συνεργασία με την εταιρεία FORUM SA, στο 
πλαίσιο του προγράμματος εμπορικών 
επισκεπτών της έκθεσης. Παρατίθεται 
κατωτέρω ηλεκτρονικός σύνδεσμος (link), 
όπου έχει αναρτηθεί άρθρο δημοσιευθέν στον 
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τοπικό τύπο της Ηπείρου σχετικά με τη 
συνάντηση των Ρουμάνων εισαγωγέων με τον 
Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, κ.  Βασίλη 
Κόκκαλη: 

http://www.epirus-tv-news.gr/2017/03/blog-
post_963.html?m=1 

 
2. Διεθνής Έκθεση Τροφίμων Detrop 

(Θεσσαλονίκη, 3-6 Μαρτίου 2017) 
Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών 

Υποθέσεων της Πρεσβείας Βουκουρεστίου 
διοργάνωσε επιχειρηματική αποστολή 
εκπροσώπων πέντε ρουμανικών εταιρειών του 
κλάδου τροφίμων, στο πλαίσιο του 
προγράμματος εμπορικών επισκεπτών της 
Helexpo, με στόχο την προώθηση των 
ελληνικών εξαγωγών στη ρουμανική αγορά. 

 

http://www.epirus-tv-news.gr/2017/03/blog-post_963.html?m=1
http://www.epirus-tv-news.gr/2017/03/blog-post_963.html?m=1

	Σχεδόν 2 δισεκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν για επενδύσεις στον αγροτικό τομέα
	Σύμφωνα με το Υπουργείο Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, εντός του Μαρτίου 2017, θα προκηρύσσονταν όλα τα μέτρα που σχετίζονται με επενδύσεις στον γεωργικό τομέα και εντάσσονται στην περίοδο 2014-2020, συνολικής αξίας 2 δισεκατομμυρίων ευρώ.
	Μείωση αφερέγγυων εταιρειών στη Ρουμανία κατά 19,71% τους δύο πρώτους μήνες του  2017
	Αγορά καλλυντικών και αρωμάτων στη Ρουμανία
	Αγορά φαρμάκων στη Ρουμανία: αύξηση 10,6% το 2016

