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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 

4,7% Φεβρουάριος 
2018 

Ανεργία % 4,7% Q4 2017 
Ισοτιμία Ron / Ευρώ 4,6569 

 
30.3.2018 

Μέσος Μεικτός 
Μηνιαίος Μισθός 
(Ευρώ) 

725 Δεκ. 2017 

Άμεσες Ξένες 
Επενδύσεις 
(δισ. ευρώ) 

4,59 2017 

ΑΞΕ Μεταβολή 1,5% 2017/  2016 
Βιομηχανική 
Παραγωγή 

8.5% Ιαν. 2018 

(Πηγή : ΙnvestRomania) 
 

 

2.  Το ποσοστό πληθωρισμού στην Ρουμανία 
στο υψηλότερο επίπεδο από το 2013 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Ινστιτούτου 
Στατιστικής της Ρουμανίας (INS), ο πληθωρισμός 
κατέγραψε σημαντική αύξηση κατά το Φεβρουάριο, 
αγγίζοντας το 4,7%, και ευρισκόμενος στο υψηλότερο 
επίπεδο από τον Ιούνιο του 2013. 

Οι τιμές των τροφίμων σημείωσαν αύξηση κατά 
3,74% τον Φεβρουάριο 2017 σε σχέση με τον 
προηγούμενο μήνα, με μεγαλύτερη άνοδο τιμών να 
παρατηρείται στα αυγά (+35%) και στα φρούτα (+3,54%). 
Οι τιμές των υπόλοιπων αγαθών πλην τροφίμων 
σημείωσαν αύξηση κατά 6,27%, ενώ οι τιμές υπηρεσιών 
αύξηση κατά 2,92%. Η αύξηση στα πετρελαιοειδή ήταν της 
τάξεως του 2,7%. 

Με σύγκριση σε ετήσια βάση, παρατηρείται ότι η 
αύξηση του δείκτη το δωδεκάμηνο Μαρτίου 2017 - 
Φεβρουαρίου 2018 ήταν 2,1% σε σχέση με το 
προηγούμενο 12μηνο. 

 Η Κεντρική Τράπεζα της Ρουμανίας αναθεώρησε 
τις προβλέψεις της για τον πληθωρισμό, τοποθετώντας τον 
σε 3,5% στο τέλος του τρέχοντος έτους, αυξημένο σε 
σχέση με τις εκτιμήσεις της τον περασμένο Δεκέμβριο που 
ήταν 2,7%. Υπενθυμίζουμε ότι σε δηλώσεις του στο τέλος 
του προηγούμενου έτους, ο Διοικητής της Κεντρικής 
Τράπεζας κ. Mugur Isarescu είχε κάνει λόγο για πιθανή 
άνοδο του πληθωρισμού ακόμα και έως 3,9% στην αρχή 
του 2018 λόγω της αναμενόμενης αναπροσαρμογής 
μισθών, ενώ αναμένεται, όπως είπε, να περιορισθεί σε 
3,2% στο τέλος του 2018.  

(Πηγές: Κεντρική Τράπεζα Ρουμανίας, INSEE, 
Ινστιτούτο Στατιστικής Ρουμανίας) 

3. Αύξηση του ελλείμματος του εμπορικού 
ισοζυγίου της Ρουμανίας κατά 170 εκατ. ευρώ τον 
Ιανουάριο τ.έ.  

  Σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Ινστιτούτου 
Στατιστικής της Ρουμανίας (INS), το εμπορικό έλλειμμα της 
χώρας τον Ιανουάριο 2018 άγγιξε τα 775 εκατ. ευρώ, 
σημειώνοντας αύξηση κατά 22% - σε απόλυτους αριθμούς 
169,8 εκατ. ευρώ - σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2017 
που ήταν 605 εκατ. ευρώ. 

 Αναλυτικότερα, οι ρουμανικές εξαγωγές τον 
Ιανουάριο 2018 ανήλθαν σε 5,43 δισ. ευρώ σημειώνοντας 
αύξηση σε ετήσια βάση της τάξης του 15,9%, ενώ οι 
εισαγωγές ανήλθαν σε 6,2 δισ. ευρώ καταγράφοντας 
αύξηση κατά 17,3%, συγκρινόμενες με τον Ιανουάριο 2017.  

 Οι εξαγωγές προς χώρες ΕΕ ήταν 4,15 δισ. ευρώ, 
ενώ οι εισαγωγές από χώρες ΕΕ ανήλθαν σε 4,59 δισ. 
ευρώ, με το συνολικό όγκο του εξωτερικού εμπορίου της 
Ρουμανίας σε ενδοκοινοτικό πλαίσιο να αντιπροσωπεύει 
το 76,5% του εξωτερικού εμπορίου της χώρας. Παράλληλα 
η αξία του εμπορίου της Ρουμανίας με τις τρίτες χώρες 
(εκτός ΕΕ 28) κατά τη συγκεκριμένη περίοδο έφθασε τα 
1,28 δισ. ευρώ για τις εξαγωγές και 1,61 δισ. ευρώ για τις 
εισαγωγές. 

 Εξετάζοντας τις εξαγωγές της χώρας ανά 
κατηγορία προϊόντων παρατηρείται ότι το μεγαλύτερο 
μερίδιο κατέχουν τα οχήματα (κυρίως τα αυτοκίνητα) και ο 
εξοπλισμός μεταφορικών μέσων (48,6%) και ακολουθούν 
τα μεταποιημένα βιομηχανικά προϊόντα (37%). Οι ίδιες 
κατηγορίες συναντώνται και στις πρώτες θέσεις των 
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εισαγωγών, όπου καταλαμβάνουν ποσοστό 37% και 
30,5% αντίστοιχα. 

 Σημειώνεται ότι το εμπορικό έλλειμμα της χώρας 
το 2017 ανήλθε σε 13 δισ. ευρώ περίπου, αυξημένο κατά 
30%, σε σχέση με το 2016. Συγκριτικά με χώρες της 
Κεντρικής και ΝΑ Ευρώπης με παρόμοια επίπεδα 
οικονομικής ανάπτυξης (Βουλγαρία, Ουγγαρία, Τσεχία, 
Πολωνία, Κροατία), το εμπορικό έλλειμμα της Ρουμανίας 
είναι υψηλότερο. 

 (Πηγή: Ινστιτούτο Στατιστικής Ρουμανίας, BNR, 
Κεντρική Τράπεζα Ρουμανίας) 

4.  Πορίσματα του ΔΝΤ για την πορεία της 
ρουμανικής οικονομίας 

  Πραγματοποιήθηκε στις 16.3 τ.έ παρουσίαση για 
την πορεία της ρουμανικής οικονομίας από τους 
εκπροσώπους του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, στα 
Γραφεία του διεθνούς οργανισμού στο Βουκουρέστι, στο 
πλαίσιο της καθιερωμένης ετήσιας αξιολόγησης της 
ρουμανικής οικονομίας, μετά από διαβούλευση, βάσει του 
α. 4 του Καταστατικού του Οργανισμού, με τα εμπλεκόμενα 
παραγωγικά υπουργεία και την Επιτροπή 
Προϋπολογισμού του ρουμανικού Κοινοβουλίου.  
 Βάσει των πορισμάτων, πλήρες κείμενο των 
οποίων βρίσκεται αναρτημένο στον ιστότοπο 
http://www.imf.org/en/News/Articles/2018/03/16/mcs031
62018-romania-staff-concluding-statement-of-the-2018-
article-iv-mission, το ΔΝΤ προέβη στις ακόλουθες 
συστάσεις:  

- Περισσότερο προβλέψιμες μεσοπρόθεσμες πολιτικές 
προς επιτάχυνση διαρθρωτικών αλλαγών, προσέλκυση 
επενδύσεων και διατήρηση βιώσιμης ανάπτυξης. 

- Βελτίωση της αποδοτικότητας των νομικών 
προσώπων δημοσίου δικαίου και συστηματοποίηση των 
προσπαθειών για αναδιάρθρωση και ιδιωτικοποίηση 
δημοσίων οργανισμών. Η ρουμανική κυβέρνηση βρίσκεται 
εν προκειμένω στη σωστή κατεύθυνση (Ν. 111 και 
εξαγγελία  δημιουργίας ταμείου επενδύσεων και 
αναπτυξιακής τράπεζας, με την υιοθέτηση των βέλτιστων 
πρακτικών από τη διεθνή εμπειρία).  

- Βελτίωση του φοροεισπρακτικού συστήματος, μέσω 
της εισαγωγής νέων τεχνολογιών καταγραφής και 
διαχείρισης φόρων και διατήρηση σταθερού και 
προβλέψιμου φορολογικού καθεστώτος. 

- Προτεραιοποίηση των μεγάλων επενδυτικών 
σχεδίων, με έμφαση στη βελτίωση των υποδομών και 
στην δημιουργία ανταποδοτικών έργων. 

- Ενίσχυση της απορρόφησης των κοινοτικών 
κονδυλίων και υιοθέτηση ενός κεντρικού συστήματος  

δημοσίων διαγωνισμών, βάσει κοινοτικών 
προδιαγραφών. 

- Εντατικοποίηση των προσπαθειών για την 
καταπολέμηση της διαφθοράς. 

- Θωράκιση του τραπεζικού συστήματος, μέσω της 
υιοθέτησης ορίων στο δανεισμό για αγορά ακινήτων 
βάσει εισοδημάτων (Debt-Service-To-Income limit) και 
οριστικοποίηση και εφαρμογή του Προγράμματος 
Έκτακτης Ενίσχυσης Ρευστότητας.  

  (Πηγή: ΔΝΤ) 

5. Αύξηση της κίνησης στα αεροδρόμια της 
Ρουμανίας κατά 23,3% το 2017 

Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία του Εθνικού 
Ινστιτούτου Στατιστικής (ΙNS), όπως αναπαράχθηκαν σε 
δημοσιεύματα των τοπικών μέσων ενημέρωσης, ο αριθμός 
ταξιδιωτών που μετακινούνται μέσω ρουμανικών 
αεροδρομίων αυξήθηκε το 2017 κατά 23,3%, έναντι του 
2016, φθάνοντας τα 20,22 εκατ. άτομα. 

Σημειώνουμε ότι ο μεγαλύτερος όγκος ταξιδιωτών 
(12.802 εκατ. άτομα, 6.456 εκατ. εξ αυτών στις 
αναχωρήσεις και 6.346 εκατ. άτομα στις αφίξεις) 
μετακινήθηκε μέσω του αεροδρομίου Βουκουρεστίου 
(Henri Coanda), ενώ το δεύτερο σε κινητικότητα 
αεροδρόμιο της χώρας ήταν αυτό του Cluj-Napoca με 1.346 
εκατ. ταξιδιώτες στις αναχωρήσεις και 1,32 εκατ. στις 
αφίξεις, ακολουθούμενο από το αεροδρόμιο TraianVuia 
στην πόλη της Timisoara, με 797.200 ταξιδιώτες  στις 
αναχωρήσεις και 823.600 στις αφίξεις. 

                                        
Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με στοιχεία της ελληνικής 

Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, οι αναχωρήσεις με 
προορισμό την Ελλάδα από τη Ρουμανία ανήλθαν σε 
391.664 το 9μηνο 2017  

(Πηγή: Ινστιτούτο Στατιστικής Ρουμανίας, ελληνική 
ΥΠΑ) 

6. Απορροφητικότητα κοινοτικών κονδυλίων 
στη Ρουμανία στο 10,07%  

Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία του Υπουργείου 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, Δημόσιας Διοίκησης και 
Ευρωπαϊκών Πόρων της Ρουμανίας, η συνολική 
απορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων σε επιχειρησιακά 
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προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ για την 
περίοδο 2014-2020 ήταν 10,07% στις αρχές Μαρτίου, 
ποσοστό αυξημένο σε σχέση με τον Ιανουάριο, που ήταν 
περίπου 5,47%, ακόμα, ωστόσο, αρκετά χαμηλό. Η 
μεγαλύτερη απορροφητικότητα παρατηρήθηκε στο 
πρόγραμμα για την ενίσχυση των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων, όπου το προς αξιοποίηση ποσό ήταν 100 
εκατ. ευρώ, και το σχετικό ποσοστό ανήλθε σε 93,9%. 
Ακολουθούν τα προγράμματα Περιφερειακής Ανάπτυξης 
(29,5%), Τεχνικής Υποστήριξης (23,38%), το 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητας (11,49%) 
και το Πρόγραμμα Ενίσχυσης Διοικητικής 
Αποτελεσματικότητας (4,15%), ενώ το χαμηλότερο 
ποσοστό παρατηρείται στο Πρόγραμμα Ενίσχυσης 
Ανθρωπίνου Δυναμικού (0,09%). 

 
Σημειώνεται πως και για τα κοινοτικά κονδύλια 

της περιόδου 2007-2013 η Ρουμανία είχε καταγράψει τα 
χαμηλότερα ποσοστά απορροφητικότητας (90,4%, κατά 
5% χαμηλότερο από το μέσο όρο απορροφητικότητας σε 
Βουλγαρία, Τσεχία, Λεττονία, Εσθονία, Λιθουανία, 
Πολωνία, Σλοβακία, Σλοβενία και Ουγγαρία). 

Μεγαλύτερη απορροφητικότητα καταγράφηκε για 
τα κονδύλια του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου 
Εγγυήσεων για την περίοδο 2015-2020, η οποία, σύμφωνα 
με τα στοιχεία του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης 
ανήλθε σε 38,99%. 

  (Πηγή: ρ/Υπ. Περιφ. Ανάπτυξης, Δημόσιας 
Διοίκησης και Ευρωπαϊκών Πόρων) 

7. Υψηλές επιδόσεις τραπεζικού τομέα στη 
Ρουμανία κατά το 2017 - ιστορικό υψηλό 
κερδοφορίας  

 Η περυσινή χρονιά έκλεισε για τον τραπεζικό 
κλάδο στη Ρουμανία με ιδιαίτερα μεγάλη κερδοφορία, 
καταγράφοντας τις υψηλότερες επιδόσεις όλων των 
εποχών. Συγκεκριμένα, σε απόλυτους αριθμούς, τα κέρδη 
των ρουμανικών τραπεζών ανήλθαν σε 1,15 δισ. ευρώ για 
το 2017, με την αμέσως καλύτερη απόδοση να έχει 
σημειωθεί το 2008, όπου τα αντίστοιχα κέρδη ήταν 1,1 δισ. 
ευρώ. 

 Το εγχώριο τραπεζικό σύστημα θεωρείται από τα 
πιο εύρωστα και επικερδή στην Ευρώπη, με τις αποδόσεις 

κεφαλαίου υψηλότερες του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Το 
2017 ήταν η τρίτη συνεχής χρονιά κερδοφορίας για τις 
ρουμανικές τράπεζες, με το συνολικό κέρδος να αγγίζει τα 
14 δισ. RON (περί τα 3,2 δισ. ευρώ).  

 Το 2017 χορηγήθηκαν προς τους καταναλωτές 
δάνεια ύψους 31 δισ. RON (6,65 δισ. ευρώ). Εξ αυτών 60% 
προορίστηκε για άμεση κατανάλωση, με τα σχετικά δάνεια 
να καταγράφουν αύξηση 5,6% σε σχέση με το 2016, ενώ τα 
υπόλοιπα ήταν στεγαστικά, τα οποία σημείωσαν υψηλότερη 
αύξηση, της τάξης του 9% σε σύγκριση με το προηγούμενο 
έτος. 

 Σύμφωνα με στοιχεία της Deloitte, σημαντική ήταν 
και η πτώση κατά του ποσοστού των μη εξυπηρετούμενων 
δανείων των ρουμανικών τραπεζών, τα οποία μειώθηκαν 
κατά το ήμισυ το παρελθόν έτος, σε σχέση με το 2016. 

(Πηγή: Deloitte, Κεντρική Τράπεζα Ρουμανίας) 

B. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 

1. Έγκριση της Κεντρικής Τράπεζας της 
Ρουμανίας για την εξαγορά της Bancpost, 
θυγατρικής της Εurobank στη Ρουμανία, από τη 
Banca Τransilvania και για την ολοκλήρωση 
εξαγοράς της Marfin Bank Romania 

 Σύμφωνα με ανακοίνωση της Banca Translilvania που 
αναρτήθηκε στον ιστότοπο του Χρηματιστηρίου Αξιών 
Βουκουρεστίου, η Κεντρική Τράπεζα της Ρουμανίας έδωσε την 
έγκρισή της για την εξαγορά της BancPost, θυγατρικής της 
Εurobank στη Ρουμανία, από την BancaTransilvania (ΒΤ), τη 
δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα στη χώρα.  

Η συμφωνία για τη μεταβίβαση στην BΤ μεριδίου 
99,15% της BancPost που κατείχε η Eurobank έλαβε χώρα τον 
περασμένο Νοέμβριο, σε μία προσπάθεια της τελευταίας να 
μειώσει το ενεργητικό της στο εξωτερικό, στο πλαίσιο του 
σχεδίου αναδιάρθρωσης, όπως αυτό έχει συμφωνηθεί με την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παράλληλα, είχε συμφωνηθεί η 
πώληση των μετοχών που κατέχει η Eurobank στις εταιρείες  
ERB Retail Services IFN S.A. και ERB Leasing IFN S.A. Για 
την ολοκλήρωση της μεταβίβασης απαραίτητη προϋπόθεση 
ήταν η έγκριση των αρμοδίων εποπτικών αρχών, της 
Κεντρικής, δηλαδή, Τράπεζας της Ρουμανίας και της 
ρουμανικής Επιτροπής Ανταγωνισμού, οι οποίες και 
παρασχέθηκαν, ανοίγοντας το δρόμο για την ολοκλήρωση της 
εξαγοράς. 

H Κεντρική Τράπεζα Ρουμανίας ενέκρινε επίσης την 
ολοκλήρωση της εξαγοράς της Marfin Bank Romania από 
τραπεζικό όμιλο συμφερόντων οικογένειας Βαρδινογιάννη. 
Σημειώνεται ότι η εν λόγω τράπεζα έχει δίκτυο 32 
καταστημάτων στη Ρουμανία.  
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(Πηγές: Χρηματιστήριο Αξιών Βουκουρεστίου, ΒΝR, 
Nine o' Clock))  

2. Η ουγγρική Wizz Air εγκαινίασε 
αεροπορική γραμμή απ' ευθείας σύνδεσης 
Ρουμανίας με Ελλάδα 

H ουγγρικών συμφερόντων αεροπορική εταιρεία 
Wizz Air, ο πιο σημαντικός αερομεταφορέας χαμηλού 
κόστους στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, εγκαινίασε 
τη Δευτέρα την έναρξη της αεροπορικής γραμμής Cluj – 
Βουκουρέστι – Αθήνα.  H ουγγρικών συμφερόντων αεροπορική εταιρεία Wizz Air, ο πιο ση                        

  Η εταιρία ανακοίνωσε πέντε πτήσεις εβδομαδιαίως, 
ως τις 15 Ιουνίου, προς Αθήνα (Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη, 
Παρασκευή και Κυριακή), σε τιμές που ξεκινούν και από 
15 ευρώ. Από τα μέσα Ιουνίου έως και 15 Σεπτεμβρίου, το 
εν λόγω δρομολόγιο θα πραγματοποιείται καθημερινά. 
Παράλληλα η Wizz Air θα πραγματοποιεί απ’ ευθείας 
πτήσεις από Cluj προς Αθήνα κάθε Τετάρτη και Κυριακή. 
        Σημειώνεται ότι είναι η τέταρτη αεροπορική εταιρία 

με απ' ευθείας πτήσεις από Ρουμανία προς Αθήνα (μετά 
την Aegean, την Tarom και τη Ryan Air) και η πέμπτη με 
απ' ευθείας πτήση σε ελληνική πόλη (μετά και την Ellinair 
που πραγματοποιεί πτήσεις μεταξύ Βουκουρεστίου - 
Θεσσαλονίκης και Cluj - Θεσσαλονίκης).  

 (Πηγή: Wizzair, Romania - Insider) 

3. Εξαγορά της βρετανικής οινοποιίας 
Halewood από τον όμιλο Alexandrion 
 Με ανακοίνωσή της την προηγούμενη εβδομάδα, 
η Alexandrion Group, η μεγαλύτερη εταιρία 
οινοπνευματωδών στη Ρουμανία που κατέχει το 90% της 
σχετικής αγοράς, γνωστοποίησε την σύναψη συμφωνίας 
με τη βρετανική οινοποιία Halewood, έναν από τους 
μεγαλύτερους οινοπαραγωγούς στη Ρουμανία, με κύκλο 
εργασιών 8,4 εκατ. ευρώ το 2016 και δεύτερο μεγαλύτερο 
εξαγωγέα οίνου της χώρας. 

 
 Η Alexandrion, με κύκλο εργασιών 33,3 εκατ. 
ευρώ και καθαρά κέρδη 4,3 εκατ. ευρώ, έχει ήδη δύο 
αποστακτήρια στη Ρουμανία (Ploiesti και Radauti) και 
επεκτείνει συνεχώς τις δραστηριότητές της τόσο εντός 
Ρουμανίας όσο και στο εξωτερικό. 
(Πηγή: ROMANIA-INSIDER) 

 4. Άρνηση της Κεντρικής Τράπεζας της 
Ρουμανίας να παράσχει την έγκρισή της για την 
εξαγορά της Banca Romaneasca, θυγατρικής της 
Εθνικής Τράπεζας στη Ρουμανία, από τον 
ουγγρικό όμιλο ΟΤΡ 

 Σύμφωνα με δημοσιεύματα του τοπικού τύπου, 
βασιζόμενα σε πηγές από τους τραπεζικούς κύκλους της 
χώρας, η Κεντρική Τράπεζα της Ρουμανίας δεν ενέκρινε 
την εξαγορά της Banca Romaneasca, θυγατρικής της 
Εθνικής Τράπεζας στη Ρουμανία, από τον ουγγρικό όμιλο 
ΟΤΡ, αποστέλλοντας στον τελευταίο την ανακοίνωσή της 
και τους λόγους απόρριψης. 

 Σημειώνεται ότι τον περασμένο Ιούλιο, η Εθνική 
Τράπεζα είχε υπογράψει με την OTP Bank Romania 
συμφωνία για την πώληση μεριδίου 99,28% της 
θυγατρικής της Banca Romaneasca, στο πλαίσιο της 
εφαρμογής του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης της Εθνικής 
Τράπεζας και της ενίσχυσης του δείκτη κεφαλαιακής 
επάρκειάς της. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, η συναλλαγή 
υπόκειται στις εγκρίσεις των Κεντρικών Τραπεζών 
Ρουμανίας και Ουγγαρίας και των αρμοδίων Αρχών 
Ανταγωνισμού. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού της Ρουμανίας 
ενέκρινε την εξαγορά τον περασμένο Δεκέμβριο, η Κεντρική 
Τράπεζα Ρουμανίας, ωστόσο, για λόγους που δεν έχουν 
γίνει επισήμως γνωστοί, δεν ενέκρινε τη συναλλαγή. 
(Πηγή: ROMANIA-INSIDER) 

5. Η Translelectrica ανακοίνωσε την 
ενεργοποίηση του διπλής κατεύθυνσης 
διασυνδετήριου αγωγού με τη Σερβία 400 kVA LEA 
Reşiţa– Pancevo 

 Σύμφωνα με ανακοίνωση της Transelectrica, στις 
29/3 ξεκίνησε η ηλεκτροδότηση του διασυνδετήριου 
αγωγού  400 kVA LEA Reşiţa - Pancevo, που αποτελεί 
μέρος του μεγαλύτερου έργου Mid Continental East 
Corridor. Ο αγωγός  εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό 
ενίσχυσης της μεταφορικής ικανότητας μεταξύ των δύο 
χωρών που αναμένεται να συμβάλει στη μείωση της 
συμφόρησης ισχύος στη μεταφορά και διανομή ηλεκτρικής 
ενέργειας στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης.   
 Η οικονομική αξιοποίηση του έργου αναμένεται να  
ξεκινήσει το τελευταίο τέταρτο του 2018, όταν 
ολοκληρωθούν και οι υπόλοιπες τεχνικές λεπτομέρειες. 

 (Πηγή: Energynomics) 
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6. Ημερίδα Ελληνο - ρουμανικού Εμπορικού 
Επιμελητηρίου για το νέο Κανονισμό για την 
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) - 
679/2016 (GDPR) 

 Πραγματοποιήθηκε στις 21.3.2018 σε ειδικά 
διαμορφωμένη αίθουσα του ξενοδοχείου Mariott στο 
Βουκουρέστι ενημερωτική ημερίδα για τον νέο κοινοτικό 
Γενικό Κανονισμό για την προστασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, ο οποίος θα τεθεί σε εφαρμογή 
από τις 25 Μαΐόυ τ.έ. 

 Στην εκδήλωση, η οποία διοργανώθηκε από το 
Ελληνο - ρουμανικό Διμερές Εμπορικό Επιμελητήριο, με τη 
συνδρομή του Γραφείου μας, συμμετείχαν εκπρόσωποι 
ελληνικών δικηγορικών γραφείων, εταιριών πληροφορικής, 
καθώς επίσης συμβουλευτικών εταιριών και εταιριών 
διαχείρισης ρίσκου, εγκατεστημένων στη Ρουμανία, οι 
οποίοι παρουσίασαν το νομικό πλαίσιο, τις πρακτικές 
διαστάσεις και τις νέες προκλήσεις που προκύπτουν από 
την εφαρμογή του Κανονισμού. Ειδικότερα, έγινε ανάλυση 
των προβλέψεων του Κανονισμού αναφορικά με τις 
διαδικασίες συλλογής δεδομένων, καθώς επίσης και του 
τρόπου προετοιμασίας των επιχειρήσεων για την καλύτερη 
προσαρμογή τους στις απαιτήσεις του Κανονισμού. 
Εξετάστηκαν ζητήματα καταγραφής και επεξεργασίας 
βάσεων προσωπικών δεδομένων από τις επιχειρήσεις και 
αναλύθηκαν διάφορες παράμετροι των κινδύνων από την 
κυκλοφορία προσωπικών δεδομένων και πώς οι κίνδυνοι 
αυτοί μπορούν να αποσοβηθούν βάσει της νέας κοινοτικής 
νομοθεσίας. 

7. Διεθνής Έκθεση Κατασκευών 
CONSTRUCTEXPO (Βουκουρέστι, 8-11 Μαρτίου 
2018) - Συμμετοχή ελληνικών επιχειρήσεων 

Πραγματοποιήθηκε από 8 έως 11 Μαρτίου τ.έ η 
Διεθνής Έκθεση Κατασκευών, Εξοπλισμού και Δομικών 
Υλικών CΟNSTRUCTEXPO, η μεγαλύτερη έκθεση στον 
τομέα κατασκευών στη Ρουμανία. Στην εν λόγω έκθεση 
συμμετείχαν άνω των 500 επιχειρήσεων από 20 χώρες, 
στα νέα κτήρια της ROMEXPO, σε χώρο που 
καταλαμβάνει 15.300 τ.μ.  

Από ελληνικής πλευράς, επιτυχή παρουσία είχε η 
αποστολή του Εnterprise Greece με επτά εταιρείες σε 
ισάριθμα περίπτερα. Οι συμμετέχουσες εταιρείες 
εξέφρασαν την ικανοποίησή τους, καθώς 
πραγματοποίησαν πολυάριθμες επιχειρηματικές 
συναντήσεις, ενώ σε ορισμένες από τις συναντήσεις αυτές 
συνήψαν εμπορικές συμφωνίες ήδη από την πρώτη  μέρα 
της Έκθεσης. 

 

 
 Από πλευράς μας, επισκεφθήκαμε τους 'Ελληνες 

εκθέτες και συναντηθήκαμε με τον υπεύθυνο της ελληνικής 
συμμετοχής, κ. Κωλέτση. Παρασχέθηκαν στις 
συμμετέχουσες ελληνικές εταιρίες, για πολλές από τις 
οποίες ήταν η πρώτη συμμετοχή σε έκθεση στο 
Βουκουρέστι, πληροφορίες σχετικά με την ρουμανική 
αγορά και οι εκθέτες έλαβαν φάκελο με καταλόγους 
ελληνικών και ρουμανικών εταιριών δραστηριοποιούμενων 
στη Ρουμανία προς διερεύνηση δυνατοτήτων 
συνεργασίας.  

 
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 

Μεταβολή  
2017 / 2016 

ΕΞΑΓΩΓΕΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ  871.427.485 769.092.832 13,31% 

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 
ΑΠΟ 
ΡΟΥΜΑΝΙΑ 

894.809.994 769.908.881 16,22% 

ΟΓΚΟΣ 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1.766.237.479 1.539.001.713 14,77% 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ 
ΙΣΟΖΥΓΙΟ -23.382.509 -816.049  

(Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία στοιχείων: Γραφείο ΟΕΥ Πρεσβείας 
Βουκουρεστίου ) 
 
 Προς αντιπαραβολή, παρατίθενται και 
προσωρινά στοιχεία του ρουμανικού Ινστιτούτου 
Στατιστικής για το 2017, όπου ο όγκος του διμερούς 
εμπορίου Ελλάδας - Ρουμανίας φαίνεται να ανήλθε σε 
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1.775,81 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 
13,97%. Οι ρουμανικές εξαγωγές προς τη χώρα μας, 
σύμφωνα με τα στοιχεία του ρουμανικού Ινστιτούτου, 
έφτασαν τα 895,02 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 
17,06%, ενώ οι εισαγωγές από την Ελλάδα κατέγραψαν 
αξιόλογη αύξηση κατά 11%, ανερχόμενες σε 880,9 εκατ. 
ευρώ. Το πλεόνασμα της Ρουμανίας ανήλθε σε μόλις 14,23 
εκατ. ευρώ. 

2. Διμερές εμπόριο – σημαντικότερα 
προϊόντα (στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ) 
 Η αύξηση των ελληνικών εξαγωγών κατά 
+13,31% οφείλεται κυρίως στην αύξηση των εξαγωγών 
των ακόλουθων κατηγοριών: 
 
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. Αποτελέσματα επιχειρηματικής αποστολής 
42 στελεχών ρουμανικών εταιρειών εισαγωγής 
τροφίμων και αγοραστών αλυσίδων 
σουπερμάρκετ στην έκθεση FOOD EXPO (Αθήνα, 
10-22/3/ 2018) 

 Πραγματοποιήθηκε, κατά το διάστημα 10-12 
Μαρτίου 2018, επιχειρηματική αποστολή 42 εκπροσώπων 
ρουμανικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην 
εισαγωγή-διανομή τροφίμων, οι οποίοι επισκέφθηκαν της 
5η έκθεση FOOD EXPO (Αθήνα, Metropolitan Expo-Center 
Αεροδρόμιο). Η εν λόγω αποστολή διοργανώνεται από την 
εταιρεία FORUM SA και η προσέλκυση των εταιρειών 
έγινε σε συνεργασία με το Γραφείο μας. Σημειώνουμε ότι οι 
Ρουμάνοι εμπορικοί επισκέπτες εκφράσθηκαν με τα 
καλύτερα λόγια για την διοργάνωση και την σοβαρότητα 
της εν λόγω επαγγελματικής έκθεσης στην Ελλάδα. 
Επιπλέον, οι συμμετέχοντες αναφέρθηκαν στο γεγονός ότι 
επισκέφθηκαν το σύνολο των περιπτέρων και 
πραγματοποίησαν περί τις 15-20 επιχειρηματικές 
συναντήσεις με εκθέτες καθώς και στο ότι θα ακολουθήσει 
ανταλλαγή επιστολών με τις ελληνικές εξαγωγικές 
επιχειρήσεις για τις τιμές. Αρκετοί εξ αυτών αναμένεται να 
συνάψουν συμφωνίες κατά το επόμενο διάστημα. 
Αναφορά έγινε, ακόμη, στο υψηλό επίπεδο της εν λόγω 
έκθεσης, το οποίο μπορεί να συγκριθεί με αυτό των 
αντίστοιχων κλαδικών εκθέσεων της Γερμανίας, καθώς και 
στο ότι η φετινή διοργάνωση ήταν ακόμη καλύτερη από την 
περυσινή. Ιδιαίτερα θετική εντύπωση προκάλεσε η υψηλή 
ποιότητα των ελληνικών προϊόντων και δή των ελιών, 
ελαιολάδου, μπισκότων, κονσερβών φρούτων και 
λαχανικών, τοματοπολτού, γαλακτοκομικών προϊόντων, 
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αλιευμάτων αλλά και γενικότερα όλων των ελληνικών 
προϊόντων που αποτελούν και προϊόντα υγιεινής 
διατροφής. 

  

 
 Στο πλαίσιο της επίσκεψης τους, οι εκπρόσωποι 

των ρουμανικών εταιρειών  πραγματοποίησαν περίπου 
600 Β2Β επιχειρηματικές συναντήσεις με τις ελληνικές  
εξαγωγικές επιχειρήσεις. Ιδιαίτερα, αναμένονται 
παραγγελίες ελαιολάδου, ελιών, μπισκότων και γλυκών, 
ρυζιού, οσπρίων, φρέσκων και καταψυγμένων 
αλιευμάτων, αλλά και αλλαντικών, ενώ αναμένεται και νέα 
επίσκεψη σε γνωστή επιχείρηση της Κρήτης για αλλαντικά.   

 Στην φετινή κλαδική έκθεση FOOD EXPO 
συμμετείχαν 1.100 εταιρείες - εκθέτες από την Ελλάδα και 
800 ξένοι οίκοι από 25 χώρες. Την εν λόγω έκθεση 
επισκέφθηκαν 55.000 επισκέπτες εκ των οποίων 1.200 
ξένοι (εισαγωγείς, αγοραστές αλυσίδων καταστημάτων 
τροφίμων) και  πραγματοποιήθηκαν περίπου 8.500 Β2Β 
συναντήσεις.  

 

2. Προετοιμασία επιχειρηματικής αποστολής 
ΕΒΕΑ στο Βουκουρέστι (23-25/5/2018) 

  Διοργανώνεται από το Εμπορικό και Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο Αθηνών, σε συνεργασία με το Γραφείο μας, 
επιχειρηματική αποστολή στο Βουκουρέστι στις 23-25 
Μαΐου 2018, εστιασμένη στους τομείς των τροφίμων - 
ποτών, κατασκευών - δομικών υλικών και φαρμακευτικών - 
καλλυντικών. Στις 24 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί 
επιχειρηματικό φόρουμ, ακολουθούμενο από Β2Β 
επιχειρηματικές συναντήσεις, ενώ θα πραγματοποιηθούν 
και επί τόπου επισκέψεις στις έδρες ρουμανικών 
εισαγωγικών εταιριών και μεγάλων αλυσίδων λιανικής.  

 Το Γραφείο μας βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία 
με το ΕΒΕΑ, συμβάλλοντας στην οριστικοποίηση 
οργανωτικών λεπτομερειών και έχοντας ξεκινήσει τις 
προκαταρκτικές ενέργειες για διακανονισμό Β2Β 

συναντήσεων των ελληνικών επιχειρήσεων με τις 
ρουμανικές. 

 3. Εκδήλωση προβολής ελληνικών 
προϊόντων στο πλαίσιο εκδήλωσης για την Ημέρα 
της Ευρώπης (Βουκουρέστι, 5/5/2018) 
 Για πέμπτη συνεχή χρονιά θα πραγματοποιηθεί η 
εκδήλωση "EU Member States Market" στο πάρκο 
Cismigiu του Βουκουρεστίου, το Σάββατο, 5 Μαΐου 2018, 
στο πλαίσιο των εορτασμών για την ημέρα της Ευρώπης. 
Την εκδήλωση διοργανώνει το Υπουργείο Εξωτερικών της 
Ρουμανίας, σε συνεργασία με τον Δήμο Βουκουρεστίου 
και το Κέντρο Προγραμμάτων Εκπαίδευσης και 
Αθλητισμού «Proedus». 
 Η Ελλάδα θα συμμετέχει με περίπτερο, όπως 
κάθε χρόνο, όπου θα διατίθενται δωρεάν ή θα πωλούνται 
προϊόντα, στο πλαίσιο της ευρύτερης δυνατής προβολής 
των ελληνικών προϊόντων και των τουριστικών μας 
προορισμών. Το Γραφείο μας έχει το συντονισμό της 
ελληνικής συμμετοχής στην εκδήλωση.  
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