
 1 

 

 

 

Περιεχόμενα 

 

Α.  Γενική Οικονομική Θεώρηση 

1. ΑΕΠ 

2. Πληθωρισμός 

3. Αύξηση του ελλείμματος εμπορικού ισοζυγίου της Ρουμανίας κατά 763 εκατ. ευρώ το α΄ 

3μηνο 2016 

4. Τέσσερα προγράμματα κρατικής ενίσχυσης «de minimis» για Μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις 

5. Εφαρμογή Νόμου «Legea Darii în plata» (datio in solutum) 

6. Ψήφιση νόμου σχετικά με την τροποποίηση του Ν. 321/2009 περί εμπορίας τροφίμων 

7. Αύξηση εισοδήματος κατά το 2015 

8. Αύξηση στον κατασκευαστικό τομέα κατά 25,5% το α΄ τρίμηνο 2016 

9. Κίνδυνος απώλειας του Εθνικού Σχεδίου Μεταφορών της Ρουμανίας 

Β. Ενέργεια 

1. 130 δισ. κυβικά μέτρα τα αποθέματα φυσικού αερίου στην Μαύρη Θάλασσα 

2. Ολοκλήρωση κατασκευής διασυνδετήριου αγωγού φυσικού αερίου Giurgiu-Ruse μέχρι 

τον Αύγουστο 2016 

3. Αναβολή απελευθέρωσης αγοράς φυσικού αερίου για οικιακή χρήση 

Γ. Επιχειρηματικές Ειδήσεις 

1. City Grill 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 

Ιούνιος 2016 
(επισκόπηση οικονομικών ειδήσεων και διμερών οικονομικών σχέσεων) 

 

Υπεύθυνος Έκδοσης: Ιωάννης Μάρκος-Γενικός Σύμβουλος ΟΕΥ A’ 

Επιμέλεια: Δήμητρα Σχοινά, Γραμματέας ΟΕΥ Α’ 
 

Πρεσβεία της Ελλάδας στο Βουκουρέστι - Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων 

Bd. Pache Protopopescu. 1-3, Sector 2, Bucharest –  E-mail: ecocom-bucharest@mfa.gr 

Website: www.agora.mfa.gr/ro104 , Tel +4 021 210 07 48 Fax +4 021 211 98 93 

 

mailto:ecocom-bucharest@mfa.gr
http://www.agora.mfa.gr/ro104


 2 

2. Park Lake 

3. Kaufland 

4. Microsoft 

Δ. Διμερές εμπόριο  

1. Διμερές εμπόριο Ελλάδος-Ρουμανίας κατά το α΄ τρίμηνο 2016 – Αύξηση ελληνικών 

εξαγωγών κατά 10,71% 

2. Ειδικότερες παρατηρήσεις επί του διμερούς εμπορίου α΄ τριμήνου 2016 

Ε. Δράσεις Γραφείου  

1. Window to Greece-Επιχειρηματική αποστολή στη Ρουμανία με επικεφαλής τον 
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Α. ΓΕΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ 

1. ΑΕΠ 

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής 

Στατιστικής Υπηρεσίας, η Ρουμανία  

κατέγραψε τον μεγαλύτερο ρυθμό ανάπτυξης 

στην Ευρώπη των 28, σημειώνοντας αύξηση 

1,6% κατά το α΄ τρίμηνο του 2016, σε 

σύγκριση με το α΄ τρίμηνο του προηγούμενου 

έτους. 

H Παγκόσμια Τράπεζα βελτίωσε τις 

εκτιμήσεις της για το ρυθμό ανάπτυξης της 

ρουμανικής οικονομίας το 2016, από 3,9% σε 

4% του ΑΕΠ. Αντιθέτως, μείωσε τις 

εκτιμήσεις της για τα δύο επόμενα έτη κατά 

0,4%. Συνεπώς, για το 2017, προβλέπει ρυθμό 

ανάπτυξης της τάξεως του 3,7% και για το 

2018, 3,4%. 

 

 

2. Πληθωρισμός 

Σύμφωνα με στοιχεία του Εθνικού 

Ινστιτούτου Στατιστικής της Ρουμανίας (INS), 

ο πληθωρισμός εξακολουθεί να είναι 

αρνητικός, φθάνοντας τον Μάιο τ.έ. σε 

ποσοστό μείον 3,5% του ΑΕΠ από μείον 3,3% 

που ήταν τον Απρίλιο.  

Η Κεντρική Τράπεζα Ρουμανίας (BNR) 

αναθεώρησε τις σχετικές ετήσιες προβλέψεις 

της προς τα κάτω κατά 0,8%, κάνοντας πλέον 

λόγο για ετήσιο πληθωρισμό της τάξεως του 

0,6% του ΑΕΠ. 

 

 

3. Αύξηση του ελλείμματος εμπορικού 

ισοζυγίου της Ρουμανίας κατά 763 εκατ. 

ευρώ το α’ 3μηνο 2016 

Σύμφωνα με στοιχεία του Εθνικού 

Ινστιτούτου Στατιστικής της Ρουμανίας (INS), 

το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου της 

Ρουμανίας, έφθασε το α’ τρίμηνο του 2016 τα 

2,79 δις ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 

763 εκατ. Ευρώ, σε σύγκριση με το 

αντίστοιχο διάστημα του 2015. 

Ειδικότερα, κατά τους πρώτους τέσσερις 

μήνες του 2016, οι ρουμανικές εξαγωγές, 

έφθασαν τα 18,565 δις ευρώ, παρουσιάζοντας 

αύξηση κατά 4,4%, έναντι του αντίστοιχου 

διαστήματος του 2015, ενώ οι ρουμανικές 

εισαγωγές ανήλθαν σε 21,352 δις ευρώ, 

σημειώνοντας αύξηση κατά 7,8%. 

Η αξία, δε, του ενδοκοινοτικού εμπορίου 

αγαθών (Intra-EU 28) αντιπροσώπευε το 

76,1% των ρουμανικών εξαγωγών και το 

78,4% του συνόλου των εισαγωγών, 

επιβεβαιώνοντας τη μεγάλη εξάρτηση του 

ρουμανικού εξωτερικού εμπορίου από  το 

ενδοκοινοτικό εμπόριο. 

Σημαντικό μερίδιο καταλαμβάνει ο τομέας 

αυτοκινήτων (48% των εξαγωγών και 37,6% 

των εισαγωγών) καθώς και άλλα 

βιομηχανοποιημένα προϊόντα (33,2% των 

εξαγωγών και 31,2% των εισαγωγών). 

Αν και 6 στις 10 εξαγωγικές εταιρείες είναι 

ρουμανικών συμφερόντων, το ποσοστό των 

εξαγωγών τους ανέρχεται σε μόλις 15% του 

συνόλου. Αντιθέτως, οι μεγάλες πολυεθνικές 

εταιρείες, που παράγουν και εξάγουν από την 

Ρουμανία αντιπροσωπεύουν το 55% του 

συνόλου των εξαγωγών, ενώ το υπόλοιπο 

ποσοστό καλύπτεται από  μεικτές εταιρείες. 

 

 

4. Τέσσερα προγράμματα κρατικής 

ενίσχυσης «de minimis» για Μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις 

Τα προγράμματα κρατικής ενίσχυσης «de 

minimis» σχεδιάζονται από το Υπουργείο 

Οικονομίας, τελούν υπό τη διαχείριση των 

Τοπικών Γραφείων Μικρομεσαίων 

Επιχειρήσεων και Συνεργασίας και 

χρηματοδοτούνται από τον κρατικό 

προϋπολογισμό. Για πρώτη φορά φέτος 

προβλέπεται η παράτασή τους κατά τα 

επόμενα έτη και μέχρι το 2020. Πρόκειται για 

τέσσερα προγράμματα, ήτοι: 

α) Πρόγραμμα ανάπτυξης λιανεμπορίου, 

συνολικού προϋπολογισμού 21,04 εκ. lei ανά 

έτος (περίπου 4,78 εκ. ευρώ). 

β) Πρόγραμμα παρότρυνσης ίδρυσης και 

ανάπτυξης μικροεπιχειρήσεων από νέους 
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επιχειρηματίες, προϋπολογισμού 22,7 εκ. λέι 

ανά έτος, το οποίο αναμένεται να 

προσελκύσει τουλάχιστον 501 άτομα. 

γ) Εθνικό Πολυετές Πρόγραμμα ανάπτυξης 

γυναικείας επιχειρηματικότητας στον τομέα 

των ΜΜΕ, στο πλαίσιο του οποίου 

προβλέπονται τουλάχιστον δέκα  θέσεις. 

δ) Πρόγραμμα διοργάνωσης εκθέσεων ΜΜΕ, 

με προϋπολογισμό 3 εκ. λέι ανά έτος και 

τουλάχιστον 600 θέσεις. 

Η Κυβέρνηση εκτιμά ότι τα εν λόγω 

προγράμματα θα οδηγήσουν σε αύξηση του 

αριθμού των ΜΜΕ καθώς και στη δημιουργία 

νέων θέσεων εργασίας που θα διατηρηθούν 

τουλάχιστον μέχρι το 2019. 

 

 

5. Εφαρμογή Νόμου «Legea Darii în plata» 

(datio in solutum) 

Όπως δήλωσε εκπρόσωπος της 

Κεντρικής Τράπεζας Ρουμανίας (BNR), 

ήδη περίπου 4.000 ιδιοκτήτες έχουν 

υποβάλει αίτηση υπαγωγής τους στον νόμο 

«Legea Darii în plata», βάσει του οποίου 

συμφωνούν να παραδώσουν την κυριότητα 

του ενυπόθηκου ακινήτου τους στην 

τράπεζα ως τρόπο αποπληρωμής του 

δανείου τους. 

Σημειώνεται ότι από το 2013 

παρατηρείται ανάκαμψη της αγοράς 

ακινήτων. Ωστόσο, η εφαρμογή του εν 

λόγω νόμου, ο οποίος ψηφίσθηκε στις 28 

Απριλίου 2016 και τέθηκε σε ισχύ τον 

Μάιο τ.έ., αναμένεται να οδηγήσει σε 

μείωση της αξίας των ακινήτων κατά 5% 

έως 10%.  

 

 

6. Ψήφιση νόμου σχετικά με την 

τροποποίηση του Ν. 321/2009 περί εμπορίας 

τροφίμων  

Στις 8 Ιουνίου 2016, η ρουμανική Βουλή 

ψήφισε το νομοσχέδιο για την τροποποίηση 

του Ν. 321/2009 περί εμπορίας τροφίμων, το 

οποίο ενεκρίθη τελικώς από τον Πρόεδρο της 

Δημοκρατίας, παρά τις πολυάριθμες 

διαμαρτυρίες σχετικών φορέων αλλά και την 

πίεση που άσκησε η Ένωση Μεγάλων 

Δικτύων Λιανεμπορίου.  

Σύμφωνα με τις ψηφισθείσες ρυθμίσεις, τα 

μεγάλα καταστήματα λιανικής πώλησης 

τροφίμων, ήτοι αυτά των οποίων ο ετήσιος 

τζίρος υπερβαίνει τα 2 εκ. ευρώ, οφείλουν να 

καταφεύγουν στη λεγόμενη βραχεία αλυσίδα 

εφοδιασμού (short supply chain). 

 

 

7. Αύξηση εισοδήματος κατά το 2015 

Σύμφωνα με στοιχεία του Εθνικού 

Ινστιτούτου Στατιστικής της Ρουμανίας (INS),  

το μέσο μηνιαίο εισόδημα το 2015 αυξήθηκε, 

σε σύγκριση με το 2014, κατά 7,4% σε 

επίπεδο νοικοκυριού και κατά 7,8% σε 

ατομικό επίπεδο, ανερχόμενο σε 2.687 λέι και 

1.011 λέι αντίστοιχα. 

 

 

8. Αύξηση στον κατασκευαστικό τομέα 

κατά 25,5% το α΄ τρίμηνο 2016 

Οι οικοδομικές εργασίες στη Ρουμανία, το 

α΄ τρίμηνο του 2016, αυξήθηκαν κατά 25,5%, 

σε σύγκριση με το α΄ τρίμηνο του 2015, βάσει 

στοιχείων του Εθνικού Ινστιτούτου 

Στατιστικής της Ρουμανίας (INS). 

 

 

9. Κίνδυνος απώλειας του Εθνικού Σχεδίου 

Μεταφορών της Ρουμανίας  

Το Εθνικό Σχέδιο Μεταφορών (ΕΣΜ) 

αποτελεί τη μόνη συγκεκριμένη στρατηγική 

της ρουμανικής οικονομίας, είναι εγκεκριμένο 

από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και υπάρχουν 

διαθέσιμα ευρωπαϊκά προγράμματα προς 

υλοποίηση των έργων που αναμένεται να 

προκηρυχθούν στο πλαίσιο αυτού. 

Ωστόσο, το Υπουργείο Μεταφορών, παρά 

τις υποσχέσεις του για άμεση έγκριση και 

εφαρμογή του ΕΣΜ, δεν κίνησε οποιαδήποτε 

διαδικασία. Ομοίως, παρά τις σχετικές 

παροτρύνσεις της Ρουμάνας Επιτρόπου, 
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αρμοδίας για την περιφερειακή ανάπτυξη, κας 

Corina Creţu, η ρουμανική κυβέρνηση δεν 

αντέδρασε, με αποτέλεσμα να υπάρχει 

κίνδυνος απώλειας του ΕΣΜ, το οποίο 

προβλέπει, μεταξύ άλλων, έργα οδικών 

μεταφορών ύψους 13,2 δις ευρώ μέχρι το 

2020. Από αυτά, 6,8 δις ευρώ θα προέλθουν 

από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 6,4 δις από 

τον εθνικό προϋπολογισμό. Επιπλέον, 

προβλέπονται συμπληρωματικές δαπάνες 

ύψους 7,8 δις ευρώ για άλλα έργα. 

Σημειώνεται, δε, ότι η Ρουμανία χρειάζεται 

έργα βελτίωσης των υποδομών της, ειδικά 

στον τομέα των οδικών υποδομών, όπου 

υπολείπεται αισθητά των άλλων κοινοτικών 

κρατών. 

 

B. ΕΝΕΡΓΕΙΑ  

1. 130 δισ. κυβικά μέτρα τα αποθέματα 

φυσικού αερίου στην Μαύρη Θάλασσα  

Βάσει στοιχείων της Εθνικής Επιτροπής 

του Συμβουλίου Ενεργειακής Ασφάλειας 

(NRC-WEC), τα αποθέματα φυσικού αερίου 

που ανακάλυψαν οι Exxon Mobil και Lukoil 

στη Μαύρη Θάλασσα υπολογίζονται σε 130 

δισ. κυβικά μέτρα, τα οποία εκτιμάται ότι θα 

εξαντληθούν σε διάστημα είκοσι ετών, 

εφόσον εξάγονται 6 δισ. κυβικά μέτρα ανά 

έτος. Το ενεργειακό πάντως μέλλον της 

Ρουμανίας, μεσοπρόθεσμα και 

μακροπρόθεσμα, εξαρτάται, σύμφωνα με την 

εν λόγω Επιτροπή, από τη διασύνδεση του 

δικτύου μεταφοράς φυσικού αερίου και 

ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και από την 

διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας. 

 

2. Ολοκλήρωση κατασκευής 

διασυνδετήριου αγωγού φυσικού αερίου 

Giurgiu-Ruse μέχρι τον Αύγουστο 2016 

Όπως ανακοίνωσε η ρουμανική εταιρεία 

μεταφοράς φυσικού αερίου, Transgaz, η 

ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής του 

υποδουνάβιου διασυνδετήριου αγωγού 

φυσικού αερίου Ρουμανίας-Βουλγαρίας 

(Giurgiu-Ruse) θα γίνει μέχρι τον Αύγουστο 

του 2016, ενώ οι πρώτες εισαγωγές-εξαγωγές 

φυσικού αερίου, μέσω αυτού, θα υλοποιηθούν 

μέχρι το τέλος του έτους. 

Πρόκειται για αμφίδρομης ροής αγωγό, με 

ικανότητα μεταφοράς 1,5 εκ. κ.μ. ετησίως. 

Αρχικά θα είναι περιορισμένη η ποσότητα 

φυσικού αερίου που θα εξάγεται, μέχρι την 

ολοκλήρωση του αγωγού BRUA, ο οποίος θα 

μεταφέρει σημαντικότερες ποσότητες. 

Το έργο έχει αναλάβει η κοινοπραξία των 

εταιρειών Transgaz  και Bulgartransgaz, οι 

οποίες ανέθεσαν την κατασκευή του αγωγού 

σε αυστριακό όμιλο (INSPECT SA – SC 

HABAU PPS Pipeline Systems Srl), βάσει 

συμβολαίου που υπεγράφη στις 30 Μαΐου 

2016. Σημειώνεται ότι η χρηματοδότησή του, 

ύψους 8,9 εκ. ευρώ, προέρχεται από το 

Ευρωπαϊκό Ενεργειακό Πρόγραμμα 

Ανάκαμψης (European Εnergy Programme for 

Recovery - EEPR). 

Γενικότερα, η ολοκλήρωση του εν λόγω 

έργου είναι σημαντική για την ενεργειακή 

ασφάλεια σε περιφερειακό επίπεδο. 

 

3. Αναβολή απελευθέρωσης αγοράς 

φυσικού αερίου για οικιακή χρήση 

Η υπ’ αριθμ. 488/2015 Κυβερνητική 

Απόφαση προέβλεπε αύξηση της τιμής 

φυσικού αερίου για οικιακή χρήση κατά 10% 

από την 1
η
 Ιουλίου 2016. Τον Απρίλιο τ.έ., ο 

Πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας 

της Ρουμανίας είχε ζητήσει κατάργηση της ως 

άνω κυβερνητικής απόφασης, καθώς η 

αύξηση της τιμής κατά 10% θα οδηγούσε στο 

παράδοξο η ρυθμισμένη τιμή (από 60 σε 66 

λέι ανά MWh) να είναι υψηλότερη από αυτή 

της ελεύθερης αγοράς (63 λέι ανά MWh). 

Προς τούτο, το Υπουργείο Ενέργειας 

ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση επί ενός 

σχεδίου κυβερνητικής απόφασης, σύμφωνα με 

το οποίο προτείνεται η αναβολή της έναρξης 

απελευθέρωσης της αγοράς φυσικού αερίου 

για οικιακή κατανάλωση για τις 31 Μαρτίου 

2017 αντί της 1
ης

 Ιουλίου 2016.  
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4. Hidroelectrica 

Βάσει οριστικής δικαστικής απόφασης, η 

οποία αν και δεν έχει τελεσιδικήσει αποτελεί 

εκτελεστό τίτλο, η ρουμανική εταιρεία 

παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας, 

Hidrolectrica, εξήλθε της διαδικασίας 

αφερεγγυότητας, στην οποία είχε εισέλθει από 

τον Φεβρουάριο του 2014. Η εταιρεία είχε 

υπαχθεί σε ανάλογη διαδικασία τόσο το 2012 

όσο και το 2013. 

          

 

Γ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ  

1. City Grill 

Ο ρουμανικός όμιλος «City Grill» 

συμπλήρωσε 12 χρόνια παρουσίας στη 

ρουμανική αγορά εστίασης. Ιδρύθηκε το 2004 

από τον κ.  Dragos Petrescu, ο οποίος είναι 

εκτελεστικός διευθυντής του ομίλου. Έκτοτε, 

επεκτείνεται συνεχώς, με κάθε νέα επένδυση 

να κοστίζει περίπου 250.000 έως 400.000 

ευρώ.  

Στα σχέδια του ομίλου είναι η επέκταση 

τόσο στο Βουκουρέστι αλλά και σε άλλες 

μεγάλες πόλεις της Ρουμανίας και του 

εξωτερικού (Βιέννη, Λονδίνο). Σημειώνεται 

ότι ο όμιλος περιλαμβάνει επτά αλυσίδες 

εστιατορίων, ήτοι: City Grill, Trattoria 

Buongiorno, Hanu Berarilor, Caru cu Bere, 

Pescarus, Hanu lui Manuc και City Cafe. 

Μέχρι τα τέλη του έτους, ο αριθμός των 

εργαζομένων αναμένεται να φθάσει τα 1.300 

έως 1.500 άτομα. 

 

2. Park Lake 

Νέο εμπορικό κέντρο (mall) με το όνομα 

«ParkLake» θα ανοίξει στο Βουκουρέστι τον 

προσεχή Σεπτέμβριο, το οποίο θα 

περιλαμβάνει 200 καταστήματα και 23 

εστιατόρια. Το εν λόγω εμπορικό κέντρο 

κατασκευάστηκε από την κοινοπραξία των 

εταιρειών Sonae Sierra και Caelum 

Consortium, κατόπιν συνολικής επένδυσης 

180 εκ. ευρώ.  

 

3. Kaufland 

Η γερμανική αλυσίδα πώλησης τροφίμων 

Kaufland άνοιξε το 12
ο
 κατάστημά της στο 

Βουκουρέστι, αριθμώντας πλέον στη 

Ρουμανία 109. Στα άμεσα σχέδια της 

εταιρείας είναι η λειτουργία τεσσάρων ακόμη 

καταστημάτων εντός του 2016. 

Πρόκειται για έναν από τους λίγους 

λιανεμπόρους που εφαρμόζουν την προμήθεια 

προϊόντων κρέατος, γαλακτομικών, φρούτων 

και λαχανικών, σε ποσοστό άνω του 50%, από 

τη βραχεία αλυσίδα εφοδιασμού (short supply 

chain), ήτοι από Ρουμάνους παραγωγούς.  

 

3. Microsoft 

Η Microsoft Ρουμανίας ανακοίνωσε την 

ανάθεση της Γενικής Διεύθυνσης της 

εταιρείας στην κα Gabriela Matei, η οποία 

αναλαμβάνει καθήκοντα από την 1
η
 Ιουλίου 

2016, αντικαθιστώντας τον κ. Κώστα Λούκα. 

Ο τελευταίος, θα αναλάβει τη θέση του 

Γενικού Διευθυντή Δημοσίου Τομέα 

Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης της 

Microsoft επίσης από την 1
η
 Ιουλίου τ.έ. 

 

 

Δ. ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ 

1. Διμερές εμπόριο Ελλάδος-Ρουμανίας 

κατά το α΄ τρίμηνο 2016 – Αύξηση 

ελληνικών εξαγωγών κατά 10,71% 

Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της 

Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, η πορεία 

του διμερούς εμπορίου, κατά το α’ τρίμηνο 

2016, παρουσίασε την ακόλουθη εικόνα: 

 

ΑΞΙΑ  

( σε ευρώ)  

Α΄τρίμηνο  

2016 

Α΄τρίμηνο  

2015 

μεταβολή 

(%) 

Εξαγωγές 

Ελλάδος 

187.618.949 169.467.983 +10,71% 

Εξαγωγές 

Ρουμανίας 

150.843.214 148.466.214 +1,60% 

Όγκος 

Εμπορίου 

338.462.163 317.934.197 +6,45% 

Εμπορικό 

Ισοζύγιο 

+36.775.735 +21.001.769  +75,10% 
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Εικόνα ελληνικών εξαγωγών:  187.618.949 € 

Δασμ. 

κατ/ρία 

Περιγραφή 
Α΄τρίμηνο 

2016 

% επί 

συνόλου 

Μεταβολή 

2015/2016    

% 

08.05 Eσπεριδοειδή  17.902.985 9,54 +32,69 

74.08 

Σύρματα από χαλκό 

καλώδια  8.770.510 4,67 -33,56 

39.03 

Πολυμερή του 

στυρολίου  7.602.557 4,05 +144,11 

84.71 

Μηχανές 

επεξεργασίας 

δεδομένων  6.427.150 3,42 +63,39 

20.05 

Λαχανικά 

παρασκευασμένα 5.868.084 3,12 +17,95 

72.13 

Χονδρόσυρμα από 

σίδηρο 5.841.273 3,11 +6,19 

95.03 Παιχνίδια 4.930.391 2,62 +25,92 

72.14 Ράβδοι από σίδηρο 4.769.154 2,54 -24,01 

39.01 

Πολυμερή 

αιθυλενίου  4.599.336 2,45 -25,47 

85.44 

Σύρματα και 

καλώδια 4.032.988 2,15 +5,75 

64.04 Υποδήματα  3.988.026 2,12 +192,00 

39.20 

Πλάκες φύλλα από 

πλαστικά 3.683.004 1,96 +4,52 

31.05 

Λιπάσματα 

Ορυκτά  3.140.040 1,67 +44,69 

08.10 

Φράουλες, σμέουρα 

κτλ 2.934.334 1,56 +2,25 

76.06 

Προϊόντα 

Αλουμινίου 2.709.737 1,44 +7,06 

07.07 Αγγούρια 2.448.533 1,30 +38,04 

31.02 Λιπάσματα 2.365.850 1,26 +13,95 

33.04 Καλλυντικά 2.139.849 1,14 -3,06 

61.09 

Τι-σερτ και 

φανελάκια, πλεκτά 2.046.814 1,09 -10,97 

Επεξεργασία στοιχείων: Γραφείο ΟΕΥ Πρεσβείας Βουκουρεστίου  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα ελληνικών εισαγωγών από Ρουμανία:   
150.843.214 € 

 

Επεξεργασία στοιχείων: Γραφείο ΟΕΥ Πρεσβείας Βουκουρεστίου 

 

2. Ειδικότερες παρατηρήσεις επί του 

διμερούς εμπορίου α΄ τριμήνου 2016 

 

 Η αύξηση των ελληνικών εξαγωγών 

κατά +10,71% οφείλεται κυρίως στην 

αύξηση των εξαγωγών των δασμολογικών 

κατηγοριών 64.04 «υποδήματα» κατά 192%, 

39.03 «πολυμερή στυρολίου» κατά 144,11%, 

84.71 «μηχανές επεξεργασίας δεδομένων» 

κατά 63,39%, 31.05 «λιπάσματα ορυκτά» 

κατά 44,69%, 07.07 «αγγούρια» κατά 

38,04% και 08.05 «εσπεριδοειδή» κατά 

32,69%. 

 Σχεδόν όλα τα ελληνικά φρούτα και 

λαχανικά παρουσιάζουν θετική εξέλιξη κατά 

το α΄ τρίμηνο 2016, γεγονός που 

Δασμ. 

κατ/ρία 

Περιγραφή 
Α΄ τρίμηνο 

2016 

% επί 

συνόλου 

Μεταβο

λή 

2015/20

16 % 

27.10 

Λάδια 

ακατέργαστα 

από πετρέλαιο ή 

από ασφαλτούχα 

ορυκτά 

(ακατέργ. 

πετρέλαιο)  28.687.102 19,02 +6,24 

72.08 

Πλατέα 

προϊόντα έλασης 

από σίδηρο  9.582.671 6,35 +36,09 

24.02 Πούρα, τσιγάρα 7.775.620 5,15 +2,41 

72.04 

Απορρίμματα, 

θραύσματα 

σιδήρου ή 

χάλυβα  6.043.409 4,00 +51,49 

85.44 

Σύρματα και 

καλώδια 5.180.909 3,43 -12.86 

04.06 

Τυριά και 

πηγμένο τυρί 3.689.601 2,44 +71,47 

76.01 

Αλουμίνιο σε 

ακατέργαστη 

μορφή 3.580.061 2,37 

ευκαιρια

κό 

76.04 

Ράβδοι από 

Αλουμίνιο  3.104.327 2,05 

ευκαιρια

κό 

48.05 

Χαρτιά  και 

Χαρτόνια  3.082.216 2,04 +16,66 

02.07 

Κρέατα και 

παραπροϊόντα 2.664.256 1,77 +8,87 
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επιβεβαιώνει την ύπαρξη περιθωρίου 

περαιτέρω ενίσχυσης των εξαγωγών μας στη 

ρουμανική αγορά. Παρά το γεγονός ότι οι 

ρουμάνοι εισαγωγείς αγοράζουν κυρίως τα 

φρούτα τους στους αγρούς στην Ελλάδα 

προς επίτευξη ανταγωνιστικότερης τιμής και 

η κεντρική λαχαναγορά της χώρας ελέγχεται 

από επιχειρήσεις τουρκικών συμφερόντων, 

εν τούτοις παρουσιάζονται μεγάλες 

δυνατότητες αύξησης των εξαγωγών μας 

ιδίως σε νέα φρούτα, όπως φράουλες, 

ακτινίδια, κεράσια κ.λ.π.. Στον τομέα 

λαχανικών, παρατηρείται επίσης 

αξιοσημείωτη αύξηση, ιδίως στα αγγουράκια 

Κρήτης(+38,04%).  

 Η μικρή αύξηση των ρουμανικών 

εξαγωγών προς  την Ελλάδα κατά +1,60% 

οφείλεται στην αύξηση των εξαγωγών 

πετρελαίου/πετρελαιοειδών της 

δασμολογικής κατηγορίας 27.10 «λάδια 

ακατέργαστα από πετρέλαιο ή από 

ασφαλτούχα ορυκτά (ακατέργαστο 

πετρέλαιο)» η οποία αποτελεί ίσως 

ευκαιριακό γεγονός κατά τα δύο τελευταία 

έτη, οπότε οι εισαγωγές προϊόντων από την 

κατηγορία αυτή αυξήθηκαν κατά πολύ. 

Σημειώνεται ότι η εν λόγω κατηγορία 

καταλαμβάνει το 19% του συνόλου των 

εισαγωγών μας. Επίσης,  πρέπει να 

επισημανθεί η αύξηση των εισαγωγών μας 

σε τυριά από την Ρουμανία, κατά 71,47% και 

των απορριμμάτων σιδήρου κατά 51%.  

 Αντίθετα παραδοσιακοί κλάδοι της 

Ρουμανίας, όπως τα χαλυβουργικά, σιτηρά,  

σιμιγδάλι, ηλιέλαιο, ξυλεία, αμνοερίφια 

ζωντανά, παρέμειναν σταθερά ή μείωσαν την 

αξία τους προς την χώρα μας.  

 Εν κατακλείδι, υπάρχουν περιθώρια 

ενίσχυσης των εξαγωγών μας στη ρουμανική 

αγορά. Ως εκ τούτου, η πραγματοποίηση 

επιχειρηματικών αποστολών, καθώς και η 

συμμετοχή σε κλαδικές εκθέσεις και 

εκδηλώσεις στη χώρας είναι οι πλέον 

ενδεδειγμένες δράσεις. 

 

 

Ε. ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ  

 

1.  «Window to Greece» - Επιχειρηματική 

Αποστολή στη Ρουμανία με επικεφαλής τον 

Υφυπουργό Εξωτερικών, κ. Μάρδα 

(Βουκουρέστι, 23 Ιουνίου 2016) 

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Window 

to Greece» για ενίσχυση της επιχειρηματικής 

εξωστρέφειας, πραγματοποιήθηκε, την 23
η
 

Ιουνίου 2016, η τρίτη, κατά σειρά, εκδήλωση 

που διοργάνωσαν η Πρεσβεία και το Γραφείο 

ΟΕΥ αυτής, σε συνεργασία με την Β8 

Διεύθυνση του Υπουργείου Εξωτερικών, με τη 

συνδρομή του Γραφείου ΕΟΤ στο 

Βουκουρέστι, του Ελληνο-Ρουμανικού 

Διμερούς Εμπορικού Επιμελητηρίου και του 

Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου 

Ρουμανίας.  

Η εν θέματι εκδήλωση είχε δύο μέρη, ήτοι 

συνέδριο με τίτλο «Νέες Προοπτικές Ελληνο-

Ρουμανικής Οικονομικής Συνεργασίας» και 

Β2Β επιχειρηματικές συναντήσεις. 

To συνέδριο, το οποίο διεξήχθη στο 

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο 

Ρουμανίας το πρωί της Πέμπτης, 23ης Ιουνίου 

2016, συγκέντρωσε περίπου 150 εκπροσώπους 

ελληνικών και ρουμανικών εταιρειών. Μεταξύ 

άλλων, η Ρουμάνα Υφυπουργός Οικονομίας, 

Εμπορίου και Επιχειρηματικού 

Περιβάλλοντος, κα Anca Magdalena Chiser, 

ανέλυσε τις οικονομικές και εμπορικές σχέσεις 

των δύο χωρών, παραθέτοντας πρόσφατα 

στατιστικά στοιχεία.  

Ακολούθως, ο Έλληνας Υφυπουργός 

Εξωτερικών, κ. Δημήτριος Μάρδας, 

υπογράμμισε τις ρεαλιστικές προοπτικές 

περαιτέρω ενδυνάμωσης του διμερούς μας 

εμπορίου, το οποίο αντιπροσωπεύει μόλις το 

1,23% του συνολικού όγκου εμπορίου της 

Ρουμανίας. Τόνισε, ωστόσο, την σημαντική 

παρουσία των ελληνικών επενδύσεων στη 

χώρα. Αναφέρθηκε, επίσης, στην 

επιχειρηματική αποστολή της οποίας ηγείται, 

καθώς και στις νέες προοπτικές εξαγωγών που 
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διανοίγονται σε νέους τομείς, όπως στην 

αυτοκινητοβιομηχανία με εξαγωγές μερών 

αυτοκινήτων και στην αεροδιαστημική με 

προϊόντα αλουμινίου και προϊόντα υψηλής 

τεχνολογίας.  

Στο δεύτερο μέρος της εν θέματι 

εκδήλωσης, πραγματοποιήθηκαν Β2Β 

επιχειρηματικές συναντήσεις, που 

ξεπέρασαν τις 300, μεταξύ των εκπροσώπων 

των 24 ελληνικών εταιρειών που συμμετείχαν 

στην αποστολή και εκπροσώπων 80 περίπου 

ρουμανικών εταιρειών.  

Στόχος ήταν η δημιουργία ενός δικτύου 

επαφών προς ενδυνάμωση των ελληνικών 

εξαγωγών στη Ρουμανία σε τέσσερις τομείς, 

ήτοι: τροφίμων, καλλυντικών και 

φαρμακευτικών προϊόντων, δομικών υλικών 

και τουρισμού.  

Συμπερασματικά, η εν θέματι 

επιχειρηματική αποστολή διεξήχθη ομαλά και 

πραγματοποιήθηκαν πολυάριθμες 

επιχειρηματικές συναντήσεις, οι οποίες 

αναμένεται να οδηγήσουν σε υπογραφή 

συμβάσεων παραγγελιών και νέων 

συνεργασιών. Εκτιμάται, δε, ότι η αύξηση των 

εξαγωγών των ελληνικών προϊόντων προς τη 

Ρουμανία θα αυξηθεί το επόμενο διάστημα 

ακόμη περισσότερο.  

Παρατίθεται κατωτέρω η ιστοσελίδα του 

Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου 

Ρουμανίας, σχετικά με το εν λόγω συνέδριο:  

http://ccir.ro/2016/06/23/new-perspectives-

for-the-hellenic-romanian-economic-

cooperation-discussed-at-the-chamber-of-

commerce-and-industry-of-romania/ 
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