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Α. ΓΕΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ 

1. Μακροοικονομικοί Δείκτες 
Μακροοικονομικοί 
Δείκτες 

Αξία Περίοδος 
αναφοράς 

Μεταβολή ΑΕΠ % 6,9% 2017 

4% Ιαν.-Ιούλ. 
2018 

Δημοσιονομικό 
Έλλειμμα  

2,88% 2017 
2,2% Οκτ. 2018 

Εξωτερικό χρέος 634 εκατ. ευρώ Ιαν-Οκτ. 2018 

Μηνιαίος 
Πληθωρισμός 

3,2% Nοεμ. 2018 

Ανεργία % 4% Nοεμ. 2018 

Ισοτιμία Ευρώ/ Ron  4.6634 7.1.2019 

Μέσος Μεικτός 
Μηνιαίος Μισθός 
(Ευρώ) 

893 
(δημ.τομέας) 
553 
(ιδιωτ.τομέας) 

Δεκ. 2018 

Κατώτατος Μισθός 446 Ιαν. 2019 

Άμεσες Ξένες 
Επενδύσεις 
(συνολικό 
επενδεδυμένο 
κεφάλαιο από το 
1990) 

76,15 δισ. 
ευρώ 

Έως Οκτ. 
2018 

73,5 δισ. 
ευρώ 

Έως Δεκ. 
2017 

ΑΞΕ Μεταβολή 1,5% 2017/  2016 

Βιομηχανική 
Παραγωγή 

4,9% Nοεμ. 2018 

(Πηγή : Ιnvest Romania) 

2. Αύξηση κατά 52% του ελλείμματος του 
ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών την περίοδο 
Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2018 - Αύξηση και του 
εμπορικού ελλείμματος 

 Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία του Εθνικού 
Ινστιτούτου Στατιστικής της Ρουμανίας (INS), το 
έλλειμμα ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών της 
Ρουμανίας παρουσίασε αύξηση κατά 52% την περίοδο 
Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2018 σε σύγκριση με το 
αντίστοιχο δεκάμηνο του προηγούμενου έτους. Σε 
απόλυτους αριθμούς ανήλθε σε 8 δισ. ευρώ κατά την 
υπό εξέταση περίοδο. Η αύξηση αυτή οφείλεται εν 

μέρει και στην διόγκωση του εμπορικού ελλείμματος 
της χώρας, το οποίο ανήλθε σε 11,8 δισ. ευρώ, 
αυξημένο κατά 15% σε σχέση με το δεκάμηνο 2017.  

 Οι ρουμανικές εξαγωγές την περίοδο 
Ιανουαρίου - Οκτωβρίου αυξήθηκαν κατά 9,2%, ενώ οι 
εισαγωγές κατέγραψαν αύξηση της τάξεως του 10,3% 
κατά το ίδιο διάστημα. Κατά το μήνα Οκτώβριο το 
εμπορικό έλλειμμα διευρύνθηκε κατά 1,55 δισ. ευρώ, 
σημειώνοντας εντυπωσιακή αύξηση της τάξεως του 
50% σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2017.  

Σημειώνεται ότι το εμπορικό έλλειμμα της 
χώρας το 2017 είχε ανέλθει σε 13 δισ. ευρώ περίπου, 
αυξημένο κατά 30%, σε σχέση με το 2016. 

(Πηγή: Ινστιτούτο Στατιστικής Ρουμανίας, Eurostat) 
 

3.  Ημερίδα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Επενδύσεων (ΕΤΕ) και της Κεντρικής Τράπεζας 
Ρουμανίας για το επενδυτικό περιβάλλον στη 
Ρουμανία - Παρουσίαση αποτελεσμάτων έρευνας 
ΕΤΕ για τις επενδύσεις στη χώρα (Βουκουρέστι, 
4.12.2018) 

Πραγματοποιήθηκε στις 4.12.2019 στο 
ιστορικό κτήριο της Κεντρικής Τράπεζας της Ρουμανίας 
(BNR) εκδήλωση για το επενδυτικό περιβάλλον και τις 
προοπτικές των επενδύσεων στη Ρουμανία, από 
κοινού διοργανωθείσα από την Κεντρική Τράπεζα 
Ρουμανίας και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, με 
αφορμή την επέτειο των 60 χρόνων από την ίδρυση της 
τελευταίας. 

Κατά την ημερίδα, τις κύριες ομιλίες 
εκφώνησαν ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της 
Ρουμανίας κ. Mugur Isarescu και ο Αντιπρόεδρος της 
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων κ. Andrew 
McDowell. Ο κ. Isarescu υπογράμμισε την συμβολή της 
ΕΤΕ στη χρηματοδότηση προγραμμάτων που 
συντελούν σημαντικά στη βελτίωση των υποδομών 
μεταφορών στη χώρα, στην εισαγωγή νέων 
τεχνολογιών, στην αναβάθμιση της κατάρτισης 
εργαζομένων και στην αύξηση και βελτίωση της 
αγροτικής παραγωγής. Αναφερόμενος στο ρυθμό 
ανάπτυξης του ΑΕΠ, σημείωσε ότι έχει παρουσιάσει 
πτώση σε σχέση με την περυσινή χρονιά, καθώς η 
άνοδος του σχετικού δείκτη το 2017 οφειλόταν κατά 
κύριο λόγο στην αύξηση της ζήτησης, η οποία από 
μόνη της, όμως, δεν μπορεί να εγγυηθεί τη 
βιωσιμότητα της ανάπτυξης, αν δεν συνοδευτεί από 
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διορθώσεις μακροοικονομικών ανισορροπιών, 
δημόσιες επενδύσεις, περιστολή του ελλείμματος του 
ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και συγκράτηση 
κρατικών δαπανών. Σημειώνεται πως, η Εθνική 
Επιτροπή Προγνώσεων και Στρατηγικής του 
Υπουργείου Οικονομίας της Ρουμανία αναθεώρησε 
πρόσφατα επί τα χείρω τις προβλέψεις της για την 
άνοδο του ρυθμού ανάπτυξης, ο οποίος εκτιμάται σε 
4,5% για το 2018 (έναντι 5,5% που ήταν η πρόβλεψη 
της εν λόγω Επιτροπής τον Ιούλιο). 

4. Μικρή πτώση πληθωρισμού το Νοέμβριο 
στη Ρουμανία 

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που 
δημοσίευσε η Eurostat, η Ρουμανία συνεχίζει να 
καταγράφει τον υψηλότερο πληθωρισμό στην ΕΕ, 
καθώς ο σχετικός δείκτης ανήλθε σε 3,2% τον 
Νοέμβριο 2018, μειωμένος έναντι του Οκτωβρίου 
οπότε είχε διαμορφωθεί σε  4,3%. Ο μέσος όρος της 
ΕΕ και της ευρωζώνης διαμορφώθηκε σε 1,9%.  

Βάσει των στοιχείων του ρουμανικού Εθνικού 
Ινστιτούτου Στατιστικής (INS), οι μεγαλύτερες αυξήσεις 
τιμών από τις αρχές του έτους παρατηρούνται στις 
πατάτες (+32,07%,) στις ταχυδρομικές υπηρεσίες 
(+21,4%), στα λαχανικά (+17,29%) και στα καύσιμα 
(+13,11%).  

Σημειώνεται ότι στις αρχές Μαΐου η Κεντρική 
Τράπεζα της Ρουμανίας (BNR) είχε τροποποιήσει τις 
προβλέψεις της για αύξηση του πληθωρισμού στο 
3,6% μέχρι τα τέλη του 2018, από 3,5% που 
προβλεπόταν αρχικά, ενώ για τα τέλη του 2019 εκτιμά 
ότι ο πληθωρισμός θα μειωθεί στο 3%. 

 (Πηγή: Ινστιτούτο Στατιστικής Ρουμανίας, Eurostat) 
  

B. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 

1. Αλλαγές στη φορολογική νομοθεσία στη 
Ρουμανία  

Το βράδυ της 20.12 υιοθετήθηκε από τη ρουμανική 
κυβέρνηση η πράξη νομοθετικού περιεχομένου, με την 
οποία επέρχονται αλλαγές στη φορολογική νομοθεσία 
που αφορά στις τράπεζες και τις εταιρίες ενέργειας και 
τηλεπικοινωνιών που είναι εγκατεστημένες στη 
Ρουμανία. 

 Η εν λόγω ρύθμιση προβλέπει φόρο επί της 
αξίας των συνολικών περιουσιακών στοιχείων των 
τραπεζών από 1.1.2019, αν το βασικό επιτόκιο 

ROBOR είναι πάνω από 2% (στην ανακοίνωση των 
μέτρων από τον Υπουργό Οικονομίας κ. Eugen 
Teodorovici την Τρίτη 19.1 το όριο του ROBOR ήταν 
1,5%).  

Η νομοθετική ρύθμιση προβλέπει και επιβολή 
πλαφόν από 1.1.2019 στις τιμές του φυσικού αερίου 
(86 Lei/MW) για οικιακή χρήση (στην αρχική εκδοχή 
υπήρχε αντίστοιχη πρόβλεψη και για τις βιομηχανίες). 
Προβλέπονται, επίσης, νέοι φόροι σε επιχειρήσεις των 
κλάδων της ενέργειας και των τηλεπικοινωνιών, οι 
οποίοι ανέρχονται στο 2% και 3% αντίστοιχα επί του 
κύκλου εργασιών τους. 
 Η επίσημη αιτιολογία της κυβέρνησης, δια 
στόματος Teodorovici, είναι η διόρθωση του 
δημοσιονομικού ελλείμματος της χώρας, ο στόχος για 
το οποίο είναι 3% για το 2019.  
 Η κίνηση αυτή της κυβέρνησης επικρίθηκε 
έντονα από τον επιχειρηματικό κόσμο της χώρας, 
καθώς τα πρόσθετα φορολογικά μέτρα αναμένεται να 
έχουν σοβαρές επιπτώσεις στις επενδύσεις και κατ' 
επέκταση, στην οικονομία της χώρας. 
(Πηγή: Romania- Insider) 

2. Αύξηση ΑΞΕ στη Ρουμανία την περίοδο 
Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2019. 

Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία που δημοσίευσε η 
Κεντρική Τράπεζα της Ρουμανίας, οι ΑΞΕ στη 
Ρουμανία το δεκάμηνο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2018 
παρουσίασαν αύξηση της τάξης του 9,74%, συγκριτικά 
με την ίδια περίοδο του 2017. Σε απόλυτους αριθμούς 
οι ΑΞΕ ανήλθαν σε 4,56 δισ. ευρώ. Οι επενδύσεις σε 
μετοχές, συμπεριλαμβανομένων των επανεπενδυμένων 
κεφαλαίων ανήλθαν σε 357 δισ. ευρώ, ενώ τα 
ενδοεταιρικά δάνεια ανήλθαν σε 952 εκατ. ευρώ. Ο 
αριθμός των νεοεισερχόμενων εγγεγραμμένων 
επιχειρήσεων με ξένο κεφάλαιο κατά την εν λόγω 
περίοδο άγγιξε τις 4.718, παρουσιάζοντας, ωστόσο, 
μείωση της τάξεως του  3,62%, συγκριτικά με την ίδια 
περίοδο του προηγούμενου έτους, σύμφωνα με 
στοιχεία του Εθνικού Μητρώου Εμπορικών Εταιριών. 
Οι μισές περίπου εξ αυτών είναι εγκατεστημένες στο 
Βουκουρέστι, ενώ ακολουθούν οι Τιμισοάρα και το 
Κλουζ ως προορισμοί προτίμησης των ξένων 
επενδυτών.  
 (Πηγή:ΒΝR) 
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3. Επένδυση Ομίλου Sogefi στον τομέα 
αυτοκινητοβιομηχανίας στη Ρουμανία 
 Η ιταλική βιομηχανία μερών και εξαρτημάτων 
αυτοκινήτων Sogefi, μέλος της CIR (Compagnie 
Industriali Riunite) ανακοίνωσε την απόφασή της να 
πραγματοποιήσει επένδυση ύψους 50 εκατ. ευρώ στη 
Ρουμανία, η οποία αναμένεται να δημιουργήσει 250 
νέες θέσεις εργασίας στη χώρα. Στην ανακοίνωσή του, 
ο εκπρόσωπος του ιταλικού ομίλου, που κατέχει 
ηγετική θέση στην παγκόσμια βιομηχανία κατασκευής 
εξαρτημάτων αυτοκινήτων, υπογράμμισε τη σημασία 
της γεωγραφικής θέσης της Ρουμανίας και την 
εγγύτητά της με σημαντικές αγορές της Κεντρικής 
Ευρώπης.  
(Πηγή: Romania Insider, Ziarul Financiar) 

4. Επενδύσεις στον τομέα logistics -Η βελγική 
WDP και η τσεχική Ρ3 επεκτείνουν τις 
δραστηριότητές τους στη Ρουμανία. 

Η βελγικών συμφερόντων εταιρία logistics 
WDP υπέγραψε το Δεκέμβριο συμφωνία για την αγορά 
77.000 τ.μ για την επέκταση των αποθηκών της στο 
Βουκουρέστι . Η νέα επένδυση, ύψους 45 εκατ. ευρώ, 
η οποία αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί ως το τέλος 
του 2020, έρχεται να προστεθεί στην επένδυση της 
τσεχικής Ρ3, η οποία αγόρασε έκταση 80.000τ.μ στη 
Dragomiresti Vale, κοντά στο Βουκουρέστι 
προκειμένου να επεκτείνει τις δραστηριότητές της στη 
Ρουμανία.. 

(Πηγή: Romania Insider, Invest Romania) 

     5. Χαμηλά ποσοστά τουριστικών εισροών 
στη Ρουμανία το 2017 

Σύμφωνα με προσφάτως δημοσιευμένα στοιχεία 
της Eurostat, η Ρουμανία ήταν από τις χώρες της ΕΕ με 
τις μικρότερες τουριστικές εισροές για το 2017. 
Συγκεκριμένα, ξένοι τουρίστες πραγματοποίησαν 
συνολικά 5,3 εκατ. διανυκτερεύσεις το 2017 στη 
Ρουμανία, αριθμός που αντιστοιχεί στο 0,17% των 
συνολικών διανυκτερεύσεων ξένων τουριστών στην 
ΕΕ. (Η χώρα που κατέγραψε τις περισσότερες 
συνολικά διανυκτερεύσεις ήταν η Ισπανία με 305,9 
εκατ.). Μαζί με τις χώρες της Βαλτικής, η Ρουμανία 
συνιστά μία από τις λιγότερο επισκέψιμες ευρωπαϊκές 
χώρες.  

Η ίδια μελέτη κατέδειξε ότι οι Ρουμάνοι τουρίστες 
πραγματοποιούν κατά τη διάρκεια ταξιδιών τους στο 

εξωτερικό κατά μέσο όρο αριθμό διανυκτερεύσεων 
μικρότερο της μονάδας, ευρισκόμενοι στα χαμηλότερα 
επίπεδα εντός των χωρών ΕΕ, μαζί με τους Έλληνες 
και τους Βουλγάρους. Το μεγαλύτερο αριθμό 
διανυκτερεύσεων σε ταξίδια στο εξωτερικό στην ΕΕ 
πραγματοποιούν οι κάτοικοι του Λουξεμβούργου 
(26,1), της Σουηδίας (21,4) και της Κύπρου (19,9).  

Ολόκληρη η έρευνα  βρίσκεται στον ιστότοπο της 
ΕΕ: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Tourism_statistics 

(Πηγή: Eurostat) 
 

Γ. ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ 
ΚΑΤΑ ΤΟ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2018. ΑΥΞΗΣΗ 
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΚΑΤΑ 11,09%  

1. Διμερείς εμπορικές σχέσεις 
 Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της 
Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, σας γνωρίζουμε ότι η 
πορεία του διμερούς εμπορίου παρουσίασε κατά το α' 
εξάμηνο 2018 την ακόλουθη εικόνα σε σχέση με το 
αντίστοιχο του 2017: 
 

 6μηνο 2018 
(σε Ευρώ) 

6μηνο 2017 
(σε Ευρώ) 

μεταβολή 
 

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΣ 
ΡΟΥΜΑΝΙΑ 

454.941.046 409.542.910 11,09% 

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟ 
ΡΟΥΜΑΝΙΑ 

475.055.608 389.439.093 21,98% 

ΟΓΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 929.996.654 798.982.003 16,40% 
ΕΜΠΟΡΙΚΟ 
ΙΣΟΖΥΓΙΟ 

- 20.114.562 
 

20.103.817 
 

 

 (Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία στοιχείων: Γραφείο ΟΕΥ Πρεσβείας 
Βουκουρεστίου ) 
 

Από τα ανωτέρω παρατηρούμε ότι ο όγκος 
του διμερούς εμπορίου συνεχίζει να παρουσιάζει 
αξιόλογη αύξηση (+16,40%) και κατά το α' εξάμηνο του 
2018 αγγίζοντας πλέον τα 930 δισ. ευρώ.  Οι εξαγωγές 
μας αυξήθηκαν κατά 11,09%  και ανήλθαν σε 454,94 
εκατ. ευρώ, ενώ οι εισαγωγές μας από τη Ρουμανία 
αυξήθηκαν κατά 21,98% με αποτέλεσμα να 
δημιουργηθεί έλλειμμα ύψους 20,1 εκατ. ευρώ. 
Εξαιρώντας ωστόσο τα πετρελαιοειδή, που 
καταλαμβάνουν το 23% των εισαγωγών μας από την 
Ρουμανία,  προκύπτει πλεόνασμα ύψους 85,5 εκατ. 
ευρώ. Σε αντίθεση με τις ρουμανικές εξαγωγές οι 
οποίες επικεντρώνονται στα πετρελαιοειδή και τα 
πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο, οι εξαγωγές 
ελληνικών προϊόντων είναι περισσότερο 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Tourism_statistics
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Tourism_statistics
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διαφοροποιημένες και μοιράζονται μεταξύ αρκετών 
κατηγοριών. 
 

2.  Ελληνικές εξαγωγές στη Ρουμανία – 
σημαντικότερα προϊόντα (στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ) 
  

      Δασμ. 
κλάση 

Περιγραφή      
α' εξάμηνο 

2018 

Αξία σε 
ευρώ (α' 

εξαμ.2018) 

Μεταβ
ολή 

2018 / 
2017  

% επί 
συνόλο

υ 
 

7213 Χοντρόσυρμα 
από σίδηρο  

30.641.221 44,50% 6,74% 

7408 Σύρματα από 
χαλκό  

25.350.668 -5,66% 5,57% 
9503 Παιχνίδια  24.384.533 54,31% 5,36% 
0805 Εσπεριδοειδή 19.504.023 34,29% 4,29% 

7214 Ράβδοι από 
σίδηρο  

14.658.879 -
19,74% 3,22% 

8471 
Μηχανές 
επεξεργασίας 
δεδομένων 

12.984.497 
54,83% 2,85% 

3903 
Πολυμερή του 
στυρολίου σε 
αρχικές μορφές 

12.344.777 -
26,99% 2,71% 

2005 

Λαχανικά 
παρασκευασμέ
να ή 
διατηρημένα 
χωρίς ξίδι 

10.967.727 

7,07% 2,41% 

0803 Μπανάνες 10.401.459 145,16
% 2,29% 

3105 
Λιπάσματα 
ορυκτά ή 
χημικά  

9.850.434 
13,98% 2,17% 

0809 
Βερίκοκα, 
κεράσια, 
ροδάκινα 

9.454.480 
17,69% 2,08% 

7606 

Ελάσματα και 
ταινίες, από 
αργίλιο, με 
πάχος > 0,2 
mm 

9.100.070 

40,03% 2,00% 

7604 

Ράβδοι και είδη 
με καθορισμένη 
μορφή, από 
αργίλιο, 
π.δ.κ.α. 

7.497.236 

18,36% 1,65% 

3920 

Πλάκες, φύλλα, 
μεμβράνες, 
ταινίες και 
λουρίδες, από 
πλαστικές ύλες  

7.422.259 
-

12,84% 1,63% 

0810 
Φράουλες, 
σμέουρα, 
βατόμουρα   

7.023.129 
28,08% 1,54% 

 7411 Σωλήνες από 
χαλκό 

6.959.782 56,82% 1,53% 

3004 Φάρμακα  5.759.976 -
13,84% 1,27% 

3923 Είδη 
μεταφοράς ή 

5.629.010 40,75% 1,24% 

συσκευασίας, 
από πλαστικές 
ύλες 

3901 
Πολυμερή του 
αιθυλενίου σε 
αρχικές μορφές 

5.101.448 -
23,80% 1,12% 

8415 
Συσκευές 
τεχνητού 
κλίματος 

4.479.156 
14,56% 0,98% 

 
(Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Εισαγωγές-Αφίξεις, Εξαγωγές-Αποστολές κατά 
χώρα και τετραψήφιο επίπεδο Σ.Ο. (CN4), Επεξεργασία στοιχείων: 
Γραφείο ΟΕΥ Πρεσβείας Βουκουρεστίου)  

Δ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ – EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ/ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ        

1. Επιχειρηματική Αποστολή του 
Επιμελητηρίου Σερρών (Βουκουρέστι, 18.1.2019)   

Στις 18-20.1.2019 διοργανώνεται από το 
Επιμελητήριο Σερρών επιχειρηματική αποστολή στο 
Βουκουρέστι. 

Με δεδομένο ότι η αποστολή θα επικεντρωθεί 
στον τομέα αγροτικών προϊόντων, επεξεργασμένων 
τροφίμων και ποτών, σημειώνουμε ότι μεγαλύτερες 
δυνατότητες προώθησης στην ρουμανική αγορά 
διαφαίνονται στα ακόλουθα ελληνικά προϊόντα: 

- Τρόφιμα (ελαιόλαδο, ελιές, κονσέρβες 
φρούτων, λαχανικών και ψαρικών, προϊόντα 
ιχθυοκαλλιέργειας, χυμοί φρούτων και γενικότερα όλα 
σχεδόν τα τρόφιμα λόγω των κοινών προτύπων 
γεύσεων των δύο λαών) 

- Φρούτα και λαχανικά (εσπεριδοειδή, 
ακτινίδια, ρόδια, σταφύλια, ροδάκινα, νεκταρίνια, 
βερύκοκα, καρπούζια, πεπόνια, λαχανικά κ.λ.π.), 
δεδομένου ότι η ρουμανική αγορά αποτελεί την 
κυριότερη αγορά εξαγωγής ελληνικών φρούτων 
παγκοσμίως 

- Παραδοσιακά προϊόντα (ζυμαρικά, είδη 
ζαχαροπλαστικής και αρτοποιίας, μαρμελάδες) 

Παράλληλα με την αποστολή του 
Επιμελητηρίου Σερρών, διοργανώνεται αποστολή από 
ελληνικές εταιρίες, οι οποίες θα συμμετάσχουν στην 
γαστρονομική έκθεση GRECIA PANORAMA που 
διοργανώνει η εταιρία North Events στις 18-20.1.2019 
στο Βουκουρέστι.  

Το Γραφείο μας έχει ήδη ξεκινήσει τις 
οργανωτικές προσπάθειες για τον διακανονισμό την 
18.1.2019 Β2Β επιχειρηματικών συναντήσεων των 
Ελλήνων εξαγωγέων, τόσο του Επιμελητηρίου Σερρών, 
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όσο και της αποστολής της Νorth Events με 
ρουμανικές εισαγωγικές εταιρίες. 

 

 

2. Έκθεση ελληνικών τροφίμων και ποτών 
GRECIA PANORAMA (Βουκουρέστι, Pullman Hotel, 
18-20.1.2019) 

Πραγματοποιείται από 18 έως 20 Ιανουαρίου 
2019 για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Βουκουρέστι 
η Έκθεση ελληνικών τροφίμων και ποτών GRECIA 
PANORAMA, την οποία διοργανώνει η ελληνική 
εταιρία North Events. Στην Έκθεση θα συμμετάσχουν 
εταιρίες από όλη την Ελλάδα, δραστηριοποιούμενες 
στους τομείς των τροφίμων και των ποτών, 
παρουσιάζοντας τα προϊόντα τους σε ειδικά 
διαμορφωμένη αίθουσα του ξενοδοχείου Pullman στο 
Βουκουρέστι. Στις 18.1.2019 οι ελληνικές εταιρίες που 
θα συμμετάσχουν στο GRECIA PANORAMA θα 
πραγματοποιήσουν, μερίμνη του Γραφείου μας, Β2Β 
συναντήσεις με ρουμανικές εισαγωγικές εταιρίες. 

 

(Φωτογραφία από περυσινή εκδήλωση GRECIA PANORAMA στο 
Βουκουρέστι) 
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