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Α. ΓΕΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ 

1. Εξάρτηση εξωτερικού εμπορίου 

Ρουμανίας από ευρωπαϊκές κυρίως χώρες 

Οι ευρωπαϊκές χώρες και ιδιαίτερα οι 

χώρες μέλη της Ε.Ε. κατέχουν το μεγαλύτερο 

ποσοστό του συνολικού όγκου του 

εξωτερικού εμπορίου της Ρουμανίας. 

Ειδικότερα, όσον αφορά στις ρουμανικές 

εξαγωγές, οι 20 κυριότερες χώρες-πελάτες,  

κυρίως ευρωπαϊκές, προς τις οποίες 

κατευθύνθηκαν οι εξαγωγές ύψους 44,5 δισ. . 

ευρώ, κατέχουν το 80% του συνόλου των 

ρουμανικών εξαγωγών για το 2015. Μεταξύ 

αυτών, οι σημαντικότεροι πελάτες για τα 

ρουμανικά προϊόντα είναι οι: Γερμανία, 

Ιταλία, Γαλλία και Ουγγαρία. Το 2015, οι 

ρουμανικές εξαγωγές επηρεάσθηκαν κυρίως 

από το μονοπώλιο των εξαγωγών της 

βιομηχανίας αυτοκινήτου. 

Ως προς τις ρουμανικές εισαγωγές, αυτές 

προήλθαν, κατά κύριο λόγο, από ευρωπαϊκές 

χώρες, ενώ  το 88% του συνόλου των 

εισαγωγών πραγματοποιήθηκε από τους 20 

κυριότερους προμηθευτές. Η αξία των 

εισαγωγών από τις πρώτες 20 χώρες ανήλθε, 

το 2015, σε 55,5 δισ. . Ευρώ, ενώ μόνο οι 

εισαγωγές από την Γερμανία ήταν της τάξεως 

των 10,8 δισ. . ευρώ.  

Ένα άλλο στοιχείο, που χρήζει αναφοράς, 

είναι ότι, 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. 

Τέλος, σημειώνεται ότι το 2015 το σύνολο 

των ρουμανικών εξαγωγών ανήλθε στα 54,5 

δισ. . Ευρώ, καταγράφοντας αύξηση κατά 4% 

σε σχέση με το 2014, ενώ οι ρουμανικές 

εισαγωγές αυξήθηκαν σε μεγαλύτερο ποσοστό 

και έφθασαν τα 62,9 δισ. . Ευρώ. Αξιόλογο, 

πάντως, είναι το γεγονός ότι η αύξηση των 

εξαγωγών προήλθε κυρίως από την αύξηση 

των εξαγωγών της αυτοκινητοβιομηχανίας 

(DACIA-RENAULT –FORD). 

 

2. 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, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 7,8% 

έναντι του αντίστοιχου διαστήματος του 2015. 

Η αξία του ενδοκοινοτικού εμπορίου 

αγαθών (Intra-EU 28) κατά την περίοδο 

Ιανουαρίου –Απριλίου 2016 ανήλθε σε 14,123 

δισ.  ευρώ σε εξαγωγές και 16,731 δισ.  ευρώ 

σε εισαγωγές, αντιπροσωπεύοντας το 76,1% 

των ρουμανικών εξαγωγών και το 78,4% του 

συνόλου των εισαγωγών. Ως εκ τούτου, 

επιβεβαιώνεται η μεγάλη εξάρτηση  του 

ρουμανικού εξωτερικού εμπορίου από  το 

ενδοκοινοτικό εμπόριο. 

Επιπρόσθετα, κατά το υπό εξέταση 

τετράμηνο, παρατηρήθηκε μία αλλαγή στη 

διάρθρωση των  εξαγωγών και εξαγωγών. 

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). 

 

 

3. Δημόσιο χρέος Ρουμανίας: το πέμπτο 

χαμηλότερο στην ΕΕ 

Με βάση στοιχεία που δημοσίευσε η 

Eurostat, το χρέος της Ρουμανίας ανήλθε για 

το 2015 σε 38,4% ως ποσοστό του ΑΕΠ, ήτοι 

το πέμπτο χαμηλότερο στην ΕΕ. Ο μέσος όρος 

του δημόσιου χρέους στην Ευρωζώνη 

παρουσίασε μικρή μείωση το 2015 και ανήλθε 

σε 90,7% από 92% το 2014. Μικρή μείωση 

κατέγραψε και ο μέσος όρος σε επίπεδο ΕΕ, ο 

οποίος από 86,8 % μειώθηκε σε 85,2%.  

Το χαμηλότερο δημόσιο χρέος ως 

ποσοστό του ΑΕΠ κατέγραψε η Εσθονία 

(9,7%) ακολουθούμενη από το Λουξεμβούργο 
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(21,4%), τη Βουλγαρία (26,7%), τη Λετονία 

(36,4%) και τη Ρουμανία (38,4%). Το 

δημόσιο χρέος της Ρουμανίας παρέμεινε στα 

ίδια σχεδόν επίπεδα με τα προηγούμενα έτη, 

καθώς το 2014 ήταν 39,8% και το 2013 38%.  

Αντιθέτως, το υψηλότερο επίπεδο 

δημόσιου χρέους κατέγραψαν οι: Ελλάδα 

(176,9%), Ιταλία (132,7%), Πορτογαλία 

(129%), Κύπρος (108,9%) και Βέλγιο (106%) 

ενώ 17 μέλη της ΕΕ παρουσίασαν δημόσιο 

χρέος άνω του 60% που αποτελεί το ανώτερο 

όριο.  

Οι δημόσιες δαπάνες στην Ευρωζώνη 

ανήλθαν σε 48,6% του αντίστοιχου ΑΕΠ το 

2015, ενώ τα δημόσια έσοδα σε 46,6%. Σε 

επίπεδο ΕΕ, οι δημόσιες δαπάνες ανήλθαν σε 

47,4% έναντι εσόδων 45%. Στην Ρουμανία 

ειδικότερα, οι δημόσιες δαπάνες αντιστοιχούν 

στο 35,5% του εγχώριου ΑΕΠ ενώ τα έσοδα 

ανήλθαν σε 34,8% του ΑΕΠ. 

 

4. Πληθωρισμός 

Ο ετήσιος πληθωρισμός παρέμεινε 

αρνητικός τον Μάρτιο 2016, αγγίζοντας το 

μείον 3%, πιο χαμηλά από το -2,7% του 

Φεβρουαρίου, σύμφωνα με στοιχεία του 

Εθνικού Ινστιτούτου της Ρουμανίας (INS) και 

επιβεβαιώνοντας τις σχετικές προβλέψεις της 

Κεντρικής Τράπεζας Ρουμανίας (BNR), η 

οποία για το 2016 συνολικά αναμένει 

αρνητικό πληθωρισμό της τάξεως του -2,5% 

με απόκλιση ±1%. 

 

5. Παρουσίαση της Έκθεσης Οικονομικής 

Σταθερότητας της Κεντρικής Τράπεζας 

Ρουμανίας (Βουκουρέστι, 7 Απριλίου 2016) 
Η Κεντρική Τράπεζα της Ρουμανίας 

(BNR) διοργάνωσε, στις 7 Απριλίου 2016, 

ημερίδα με θέμα την παρουσίαση της 

Έκθεσης Οικονομικής Σταθερότητας 

(Financial Stability Report), η οποία θα 

εκπονείται εις το εξής δύο φορές ανά έτος, 

ήτοι τον Απρίλιο και τον Οκτώβριο, για 

λόγους έγκυρης αποτύπωσης της οικονομικής 

πραγματικότητας και έγκαιρης αντιμετώπισης 

τυχόν προβλημάτων της οικονομίας.  

Ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας, κ. 

Mugur Isărescu, άνοιξε την εκδήλωση,  

τονίζοντας ότι η Ρουμανία έχει κάνει 

σημαντικά βήματα προόδου. Ωστόσο 

υπάρχουν ορισμένες νομοθετικές 

πρωτοβουλίες, οι οποίες μπορεί να 

επηρεάσουν την οικονομική σταθερότητα στο 

μέλλον. Αναφέρθηκε, δε, σε δύο νέους 

κινδύνους για την ρουμανική οικονομία, που 

προέρχονται από το αβέβαιο και ασταθές 

νομοθετικό πλαίσιο στον χρηματοπιστωτικό 

τομέα της Ρουμανίας, αλλά και από το 

ενδεχόμενο αποχώρησης του Ηνωμένου 

Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Στη συνέχεια, ο Αναπληρωτής Διοικητής 

της Τράπεζας, κ. Liviu Voinea, παρουσίασε 

αναλυτικά το περιεχόμενο της Έκθεσης, 

δίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στους εξωτερικούς 

κινδύνους, και δη στην πιθανή αποχώρηση 

του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. Υπογράμμισε ότι η Ρουμανία έχει 

σταθερή μακροοικονομική θέση. Ωστόσο 

αντιμετωπίζει ένα σοβαρό συστημικό κίνδυνο 

που δημιουργείται από το αβέβαιο και 

απρόβλεπτο νομοθετικό πλαίσιο στον 

χρηματοοικονομικό και τραπεζικό τομέα. 

Επίσης, ένας υψηλός συστημικός κίνδυνος 

εξωτερικής φύσης έχει προκύψει: η πιθανή 

έξοδος του Ηνωμένου Βασιλείου από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Η παρουσίαση του κ. Voinea στην 

αγγλική είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα: 
http://www.bnr.ro/Interviews-and-presentations-

1574.aspx (Financial Stability Report April 2016 –

 Liviu Voinea, NBR Deputy Governor, Press 

conference, Bucharest, 7 April 2016). 

 

 

6. Αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης της 

ρουμανικής οικονομίας  πέραν των εθνικών 

και ευρωπαϊκών προσδοκιών 
Βάσει στοιχείων τόσο της  Ευρωπαϊκής 

Στατιστικής Υπηρεσίας Eurostat όσο και του 

Εθνικού Ινστιτούτου Στατιστικής της 

Ρουμανίας (INS), ο ρυθμός ανάπτυξης της 

ρουμανικής οικονομίας για το α΄ τρίμηνο 

2016, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο 

του 2015, αυξήθηκε κατά 4,2% ως ποσοστό 

του ΑΕΠ. 

Σε ετήσια βάση, η Ρουμανία κατέγραψε 

τον υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης μεταξύ των 

28 κρατών μελών της ΕΕ. Ενδεικτικά, 

αναφέρεται ότι η Σλοβακία, δεύτερη κατά 

σειρά οικονομία με τον μεγαλύτερο ρυθμό 

ανάπτυξης, σημείωσε 3,6% αύξηση και η 

Ισπανία 3,4%. Από τις χώρες της Κεντρικής 

και Ανατολικής Ευρώπης, η Πολωνία 

http://www.bnr.ro/Interviews-and-presentations-1574.aspx
http://www.bnr.ro/Interviews-and-presentations-1574.aspx
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κατέγραψε αύξηση 2,5%, η Βουλγαρία 2,9% 

και η Ουγγαρία 0,5%. 

Κατά το ίδιο διάστημα, τόσο η Ευρωζώνη 

όσο και η ΕΕ συνολικά είχε οικονομική 

ανάπτυξη της τάξεως του 0,5% του ΑΕΠ, σε 

ετήσια βάση. Σε σύγκριση με το δ'  τρίμηνο 

2015, η αύξηση ήταν 1,5% στην Ευρωζώνη 

και 1,7% στην ΕΕ των 28.  

Πάντως, οι εκτιμήσεις για το 2016 

αναφέρουν ανάπτυξη της ρουμανικής 

οικονομίας κατά 4,2% ως ποσοστό του ΑΕΠ, 

χάρη στη συνεχιζόμενη αύξηση της εγχώριας 

ζήτησης, ενώ για το 2017 προβλέπεται 

αύξηση 3,7%. 

 

7. Ψήφιση νέου νόμου περί δημοσίων 

επιχειρήσεων 

Στις 10 Μαΐου 2016, το ρουμανικό 

κοινοβούλιο ψήφισε το υπ’ αριθμ. 109/2011 

Έκτακτο Κυβερνητικό Διάταγμα περί 

εταιρικής διακυβέρνησης των δημοσίων 

επιχειρήσεων. Το Διάταγμα ρυθμίζει τις 

νομοθετικές παρεμβάσεις που απαιτούνται 

προκειμένου να ορισθεί η έννοια των 

δημοσίων επιχειρήσεων, θεσπίζει ευθύνη των 

ελεγκτικών αρχών και καθορίζει τις 

προϋποθέσεις επιλογής διαχειριστών και 

διευθυντών. Επίσης, προβλέπει μεγαλύτερη 

προστασία της μειοψηφίας των μετόχων, 

διασφαλίζει την αντιπροσώπευσή τους και 

επιβάλλει διαφάνεια σε επίπεδο διευθυντικών 

αποφάσεων τόσο ως προς τους μετόχους όσο 

και ως προς το κοινό.  

Σύμφωνα με το νέο Διάταγμα, οι 

διευθυντές των κρατικών εταιρειών, οι οποίοι 

απομακρύνονται λόγω αδυναμίας 

εκπλήρωσης των δεικτών απόδοσης που 

έχουν τεθεί στη σύμβασή τους, αποκλείονται 

από τη διεκδίκηση παρόμοιας θέσης για 

διάστημα πέντε ετών από την απομάκρυνσή 

τους. 

 

8. Ψήφιση νέου νόμου περί κρατικών 

προμηθειών 
Στις 11 Μαΐου 2016 ψηφίσθηκε από τη 

Βουλή ο νόμος για τις κρατικές προμήθειες, 

στο πλαίσιο της υποχρέωσης εναρμόνισης με 

την κοινοτική νομοθεσία.  

Ο νέος νόμος περιλαμβάνει κείμενο 

διατάξεων 100 περίπου σελίδων και εισάγει 

αρκετές τροποποιήσεις του παλαιότερου 

νόμου περί κρατικών προμηθειών, που 

υιοθετήθηκε το 2006 και τροποποιήθηκε 

περίπου 20 φορές. 

Ιδιαίτερη σημασία δίδεται στην εφαρμογή 

του κριτηρίου «ποιότητας/τιμής» κατά την 

σύναψη συμβάσεων κρατικών προμηθειών, 

ειδικότερα για υπηρεσίες πνευματικής 

ιδιοκτησίας, όπως οι συμβουλευτικές 

υπηρεσίες, η εκπόνηση σχεδίου, η εποπτεία 

του έργου και άλλες σύνθετες υπηρεσίες. 

Τέλος, η επιλογή της βέλτιστης πρότασης 

θα πραγματοποιείται μέσω ενός ειδικού 

συστήματος αξιολόγησης, στο οποίο το 

ποσοστό που αναλογεί στον παράγοντα 

«τιμή» δεν  θα υπερβαίνει το 40%. 

 

9. Νόμος Legea Darii în plata» (datio in 

solutum) 
Το ρουμανικό κοινοβούλιο ψήφισε τον 

νόμο Legea Darii în plata περί  αποπληρωμής 

ενυπόθηκων δανείων χορηγηθέντων από 

εμπορικές τράπεζες, βάσει του οποίου 

ορίζεται ως τρόπος οριστικής διευθέτησης της 

συμβατικής σχέσης δανειοδότησης η 

μεταβίβαση της κυριότητας του ενυπόθηκου 

ακινήτου στον δανειστή (ήτοι την Τράπεζα) 

και η απαλλαγή του οφειλέτη από την 

αποπληρωμή των δόσεων του δανείου. 

Το πεδίο εφαρμογής του νέου νόμου, ο 

οποίος προκάλεσε την έντονη αντίδραση της 

Ένωσης Τραπεζών Ρουμανίας (ARB), 

εκτείνεται σε δάνεια ύψους μέχρι 250.000 

ευρώ και αφορά μόνο φυσικά πρόσωπα. 

 

10. Σχέδιο νόμου σχετικά με την 

τροποποίηση του Ν. 321/2009 περί εμπορίας 

τροφίμων 
Αν και δεν προχώρησε πέραν της 

Γερουσίας η πρώτη πρόταση τροποποίησης 

του Ν. 321/2009, η οποία προέβλεπε την 

υποχρεωτική διάθεση ρουμανικών προϊόντων 

(φρούτων, λαχανικών και προϊόντων κρέατος) 

σε ποσοστό 51% από τις μεγάλες αλυσίδες 

καταστημάτων λιανικής πώλησης της 

Ρουμανίας, προτάθηκε νέα τροποποίηση, 

παρά την έλλειψη στήριξης από την 

Κυβέρνηση (η οποία τελικά ψηφίσθηκε στις 

αρχές Ιουνίου τ.έ.). 

Συγκεκριμένα, αντικείμενο των νέων 

ρυθμίσεων είναι τα γαλακτοκομικά προϊόντα, 

το κρέας και τα παραγόμενα από αυτό, τα 

φρούτα και λαχανικά, καθώς και τα προϊόντα 
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αρτοποιΐας και ζαχαροπλαστικής που 

παράγονται στη Ρουμανία. 

To εν θέματι νομοσχέδιο στηρίζεται στην 

ευρωπαϊκή πολιτική ενίσχυσης των εγχωρίως 

παραγομένων προϊόντων, με σκοπό τη 

στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης μέσω 

μείωσης α) κόστους μεταφοράς, β) εκπομπών 

διοξειδίου του άνθρακα, γ) φθοράς στους 

επαρχιακούς δρόμους, δ) κυκλοφοριακής 

συμφόρησης και ε) τροχαίων ατυχημάτων.  

 

11. «How to Get Back on the Fast Track»-

Έκθεση του ΔΝΤ σχετικά με τα οικονομικά 

δεδομένα της Κεντρικής, Ανατολικής και 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης (Βουκουρέστι, 

09.05.2016) 
Κατά την παρουσίαση της Έκθεσης του 

Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου με τίτλο 

«How to Get Back on the Fast Track» , ο νέος 

επικεφαλής του ΔΝΤ για τη Ρουμανία και τη 

Βουλγαρία, κ. Alejandro Hajdenberg, ανέφερε 

ότι οι περισσότερες χώρες της περιοχής, με 

εξαίρεση τις χώρες ΚΑΚ, συνεχίζουν, παρά τη 

μικρότερη εξωτερική ζήτηση, να 

καταγράφουν σταθερή ανάπτυξη, ενώ τα 

επίπεδα ανεργίας πλησιάζουν εκείνα πριν την 

κρίση.  

Ως προς τη Ρουμανία, ο Διοικητής της 

Κεντρικής Τράπεζας Ρουμανίας (BNR), κ. 

Mugur Isărescu, τόνισε ότι η χώρα έχει 

σημειώσει σημαντική πρόοδο στην οικονομία 

της τόσο πριν όσο και μετά την ένταξή της 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έκανε λόγο για 

βιώσιμη ανάπτυξη, σημειώνοντας τη σημασία 

των διαρθρωτικών αλλαγών. Δήλωσε ότι 

οποιουδήποτε είδους ανάπτυξη δεν είναι 

ικανή να φέρει σύγκλιση της ρουμανικής 

οικονομίας με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. 

Απαιτούνται διαρθρωτικές αλλαγές, τις οποίες 

σταδιακά πραγματοποιεί η χώρα. Στο 

συμπέρασμα αυτό, εξάλλου, καταλήγει, όπως 

είπε, και η Έκθεση του ΔΝΤ.  

Στη συνέχεια, ο Αναπληρωτής Διοικητής 

της Κεντρικής Τράπεζας Ρουμανίας, κ. Liviu 

Voinea, δήλωσε ότι η Ρουμανία διαθέτει 

πλέον οικονομική σταθερότητα, έχει κάνει 

σημαντικά βήματα προόδου, έχοντας ήδη 

προβεί σε μεταρρυθμίσεις, ενώ υπάρχουν 

ακόμα περιθώρια βελτίωσης. Αποδίδοντας 

ιδιαίτερη βαρύτητα στην ποιότητα της 

ανάπτυξης, υπογράμμισε ότι στην εν λόγω 

Έκθεση (πλήρες κείμενο ανηρτημένο σε: 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/reo/2016/eur/e

ng/erei0516.htm) δεν λαμβάνεται υπ’ όψιν ο 

βαθμός βελτίωσης των διαρθρωτικών 

αλλαγών που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί.  

 

 

B. ΕΝΕΡΓΕΙΑ  

1. Κατασκευή υποδουνάβιου αγωγού 

φυσικού αερίου 

Στις 6 Απριλίου 2016, η ρουμανική 

Transgaz και η βουλγαρική Bulgartransgaz 

υπέγραψαν συμβόλαιο με την αυστριακή 

εταιρεία SC Habau PPS Pipeline Systems srl 

για την κατασκευή του υποδουνάβιου αγωγού 

φυσικού αερίου, προς διασύνδεση των 

συστημάτων μεταφοράς φυσικού αερίου των 

δύο χωρών. Οι εργασίες αναμένεται να 

διαρκέσουν 119 ημέρες, ενώ ο νέος αγωγός θα 

έχει μέγιστη αμφίδρομη χωρητικότητα 

1,5bcm/y. 

 

2. Εντοπισμός δεύτερου αξιόλογου 

κοιτάσματος φυσικού αερίου στη Μαύρη 

Θάλασσα 

Σύμφωνα με ανακοινωθέν του 

Υπουργείου Ενέργειας της Ρουμανίας, 

εντοπίσθηκε αξιόλογο κοίτασμα φυσικού 

αερίου 32 δισ. κυβικών μέτρων στην 

ρουμανική ΑΟΖ στη Μαύρη Θάλασσα και 

συγκεκριμένα στο οικόπεδο "Trident", το 

οποίο έχει παραχωρηθεί στην κοινοπραξία 

των εταιρειών Lukoil (Ρωσία), PanAtlantic 

(Αμερική) και Romgaz (Ρουμανία).  

Αξιοσημείωτο, δε, είναι ότι το 

συγκεκριμένο κοίτασμα, το οποίο είναι το 

δεύτερο μεγαλύτερο στην ρουμανική ΑΟΖ, θα 

μπορούσε να καλύψει εξ ολοκλήρου τις 

ανάγκες της χώρας για τρία χρόνια. Η 

ανακοίνωση αυτή ενισχύει την ηγετική θέση 

που έχει παγιώσει η Ρουμανία στην περιοχή, 

στον τομέα της παραγωγής, μεταφοράς και 

εξαγωγής φυσικού αερίου προς τις χώρες της 

ΕΕ.      

Η προαναφερόμενη κοινοπραξία των 

εταιρειών, στην οποία η Romgaz συμμετέχει 

με 10%, η Lukoil με 72% και η PanAtlantic 

Petroleum με 18%, έχει υπογράψει δύο 

συμβάσεις για τα οικόπεδα EX29 Est 

Rapsodia και EX30 Trident. Ωστόσο, η 

Romgaz ανακοίνωσε τον Φεβρουάριο ότι οι 

εργασίες στο οικόπεδο EX29 Est Rapsodia 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/reo/2016/eur/eng/erei0516.htm
http://www.imf.org/external/pubs/ft/reo/2016/eur/eng/erei0516.htm
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δεν θα προχωρήσουν περαιτέρω, καθώς οι 

πρώτες έρευνες δεν έφεραν ικανοποιητικά 

αποτελέσματα.  

 

             

Γ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ  

1. Bancpost 

Ο όμιλος Eurobank ανακοίνωσε την 

τοποθέτηση του κ. Φίλιππου Καραμανώλη 

στη θέση του Εκτελεστικού Διευθυντή της 

Bancpost Ρουμανίας, ο οποίος αντικατέστησε 

τον κ. Γεώργιο Γεωργακόπουλο. Από τις 16 

Μαΐου 2016, ο κ. Καραμανώλης ασκεί 

πλήρως τα καθήκοντά του. Η Bancpost 

διαθέτει δίκτυο 147 καταστημάτων και επτά 

επιχειρηματικών κέντρων στη Ρουμανία. 

 

2. COS 

Εισήλθε στη ρουμανική αγορά η εταιρεία 

μόδας COS, μέλος του ομίλου Η&Μ, η οποία 

άνοιξε το πρώτο της κατάστημα στην Calea 

Victoriei στο Βουκουρέστι. 
 

 

Δ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ 

ΕΚΘΕΣΕΙΣ-ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ  

1. Διεθνής Έκθεση φρούτων και λαχανικών 

«FRESKON 2016» (Θεσσαλονίκη, 21 - 23 

Απριλίου 2016) 

Στο πλαίσιο της συνεργασίας του 

Γραφείου ΟΕΥ Πρεσβείας Βουκουρεστίου 

με την HELEXPO, πραγματοποιήθηκε 

επιχειρηματική αποστολή εκπροσώπων επτά 

(7) επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται 

στη Ρουμανία στον κλάδο εισαγωγής 

φρούτων και λαχανικών, στην Διεθνή  

Έκθεση «FRESKON 2016», που έλαβε χώρα 

στην Θεσσαλονίκη, κατά το διάστημα 21 – 

23 Απριλίου τ.έ., στο πλαίσιο του 

προγράμματος εμπορικών επισκεπτών. 

Από τις επιχειρηματικές συναντήσεις που 

πραγματοποιήθηκαν, αναμένεται η 

δημιουργία νέων συνεργασιών. Σημειώνεται 

ότι η Ρουμανία αποτελεί την σημαντικότερη 

αγορά για τις ελληνικές εξαγωγές φρούτων 

με ποσότητες που υπερβαίνουν τους 186.000 

τόνους και με κυριότερα εξαγόμενα 

προϊόντα τα εσπεριδοειδή (πορτοκάλια, 

μανταρίνια), ακολουθούμενα από τα 

ροδάκινα-νεκταρίνια, ακτινίδια, φράουλες, 

καρπούζια κ.λ.π. 

 

2. «Window to Greece»  

α) 19  Απριλίου 2016: Συνάντηση Ελλήνων 

στελεχών ξένων και ελληνικών εταιρειών 

που δραστηριοποιούνται στη Ρουμανία  

β) 17  Μαΐου 2016: Επιχειρηματική 

Αποστολή Περιφέρειας Ηπείρου  

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Window 

to Greece» του Υπουργείου Εξωτερικών  για 

ενίσχυση της επιχειρηματικής εξωστρέφειας, 

έχουν ήδη πραγματοποιηθεί δύο εκδηλώσεις, 

τις οποίες διοργάνωσε η Πρεσβεία μέσω του 

παρ' αυτής Γραφείου Οικονομικών και 

Εμπορικών Υποθέσεων. 

Η πρώτη, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 

19 Απριλίου 2016, αποσκοπούσε στη 

δημιουργία ενός ισχυρού δικτύου επαφών 

μεταξύ των Ελλήνων επιχειρηματιών και των 

ξένων εταιρειών στη Ρουμανία που 

διευθύνονται από Έλληνες. Ειδικότερα, 

εκπροσωπήθηκαν έντεκα ξένων συμφερόντων 

εταιρείες, ενώ στο σύνολο οι συμμετέχοντες 

έφθασαν τους εξήντα επτά, μεταξύ των οποίων 

και επιχειρηματίες από την Ελλάδα. 

Οι παριστάμενοι είχαν την ευκαιρία να 

ανταλλάξουν απόψεις και να συνομιλήσουν 

κατ’ ιδίαν με εταιρείες, με τις οποίες θα 

μπορούσαν να συνεργασθούν. Ουσιαστικά, 

επιδόθηκαν σε Β2Β συναντήσεις, οι οποίες 

προέκυψαν αβίαστα κατά τη διάρκεια της 

συγκεκριμένης εκδήλωσης. 

 Η δεύτερη εκδήλωση, η οποία 

διοργανώθηκε από κοινού με την Περιφέρεια 

της Ηπείρου στις 17 Μαΐου 2016, συνίστατο 

σε διεξαγωγή φόρουμ προβολής της 

περιφέρειας της Ηπείρου και των προϊόντων 

της, καθώς και σε πραγματοποίηση Β2Β 

επιχειρηματικών συναντήσεων, ενώ η 

εκδήλωση γευσιγνωσίας ηπειρωτικών 

εδεσμάτων κέρδισ. ε τις εντυπώσεις.  

Ιδιαίτερη επιτυχία σημείωσε το σκέλος 

των Β2Β επιχειρηματικών συναντήσεων. 

Συγκεκριμένα, στον τομέα τροφίμων 

συμμετείχαν 17 εταιρείες από την Ήπειρο και 

27 εισαγωγείς τροφίμων από τη Ρουμανία, 

πραγματοποιώντας άνω των 150 

επιχειρηματικών συναντήσεων. Στον 

τουριστικό τομέα συμμετείχαν 10 εταιρείες 

από την Ήπειρο (ξενοδοχεία και ταξιδιωτικά 

γραφεία), οι οποίες πραγματοποίησαν 
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περισσότερες από 80 επιχειρηματικές 

συναντήσεις. 

Η εκδήλωση προβλήθηκε στα μέσα μαζικής 

ενημέρωσης της Ρουμανίας (Agerpres, Nine O' 

Clock). Παραθέτουμε, ενδεικτικά, τον 

ακόλουθο σύνδεσμο (link): 

http://femeide10.ro/epirus-o-noua-destinatie-

turistica-in-grecia-video 

 

3. Εκδήλωση εορτασμού της ημέρας της 

Ευρώπης 
Το Γραφείο ΟΕΥ Πρεσβείας 

Βουκουρεστίου, σε συνεργασία με το Γραφείο 

ΕΟΤ Βουκουρεστίου συμμετείχε με περίπτερο 

στην εκδήλωση εορτασμού της ημέρας της 

Ευρώπης, η οποία πραγματοποιήθηκε σε 

πάρκο του Βουκουρεστίου, το Σάββατο, 7 

Μαΐου 2016. Διοργανωτές ήταν το Υπουργείο 

Εξωτερικών της Ρουμανίας και ο Δήμος 

Βουκουρεστίου, σε συνεργασία με την 

Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

στη Ρουμανία.  

Όπως κάθε χρόνο, έγινε προσπάθεια 

ανάδειξης της Ελλάδας ως τουριστικού 

προορισμού για όλες τις εποχές και 

διατέθηκαν ελληνικά προϊόντα. Κατά γενική 

ομολογία, δε, η ελληνική συμμετοχή ήταν 

ιδιαίτερα επιτυχημένη. 

  

http://femeide10.ro/epirus-o-noua-destinatie-turistica-in-grecia-video
http://femeide10.ro/epirus-o-noua-destinatie-turistica-in-grecia-video

