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ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ 

Α. ΓΕΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ 

1. Μακροοικονομικοί Δείκτες 
Μακροοικονομικοί 
Δείκτες 

Αξία Περίοδος 
αναφοράς 

Μεταβολή ΑΕΠ % 6,9% 2017 

Έλλειμμα 
προϋπολογισμού 

2,88% 2017 
1,61% Ιούνιος 2018 

Μηνιαίος 
Πληθωρισμός 

4,2% Απρίλιος 2018 

Ανεργία % 3,58% Μάιος 2018 
Ισοτιμία Ron / Ευρώ 4.6283 31.7.2018 
Μέσος Μεικτός 
Μηνιαίος Μισθός 
(Ευρώ) 

725 Μάιος 2018 

Άμεσες Ξένες 
Επενδύσεις 
(δισ. ευρώ) 

4,59 2017 

ΑΞΕ Μεταβολή 1,5% 2017/  2016 
Βιομηχανική 
Παραγωγή 

6,6% Μάιος 2018 

(Πηγή : Ιnvest Romania) 
 
 

 
 

2. Το έλλειμμα του προϋπολογισμού 
υπερδιπλασιάσθηκε το α’ 6μηνο του 2018 στη Ρουμανία 
 

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία του Υπουργείου 
Οικονομικών της Ρουμανίας, όπως αναπαράγεται στα 
τοπικά μέσα ενημέρωσης, το έλλειμμα προϋπολογισμού 
στη Ρουμανία διπλασιάστηκε το α' εξάμηνο του 2018, 
ανερχόμενο σε 15  δισ. RON (3,23 δισ. ευρώ), ενώ την ίδια 
περίοδο του προηγούμενου έτους ήταν 6,3 δισ. ευρώ. Ως 
ποσοστό επί του ΑΕΠ άγγιξε το 1,61%. 

Τους πέντε πρώτους μήνες του τρέχοντος έτους 
ήταν 8,1 δισ. RON, γεγονός που σημαίνει ότι σε έναν μήνα 
η αύξηση ήταν της τάξεως του 80%.O προϋπολογισμός των 
εσόδων έφτασε τα 132 δισ. RON (28,4 δισ. Ευρώ), 

αποτελώντας ποσοστό 14,2% του ΑΕΠ και φέτος 
υπολογίζεται αύξηση μεγαλύτερη του 12,6% συγκριτικά με 
το α' εξάμηνο του 2017. 

Εν τω μεταξύ, ωστόσο, και ο προϋπολογισμός των 
δαπανών αυξήθηκε κατά 19%  από χρόνο σε χρόνο, 
φτάνοντας τα 147 δισ. RON (31.6 δισ ευρώ). Οι κρατικές 
δαπάνες για αμοιβές δημοσίων υπαλλήλων αυξήθηκαν 
κατά 24,4% συγκρινόμενες με το 2017 και οι κοινωνικές 
δαπάνες αυξήθηκαν κατά 13,9%. Οι δαπάνες για 
επενδύσεις αυξήθηκαν λιγότερο από το διπλάσιο, δηλαδή 
κατά 9,1 δισ RON (2 δισ Ευρώ).  

 (Πηγή: Ινστιτούτο Στατιστικής Ρουμανίας) 

3.  Αύξηση των δημοσίων εσόδων το πρώτο 
6μηνο 2018 ανακοίνωσε η Π/Θ της Ρουμανίας 

 Σύμφωνα με ανακοίνωσή της στις 23.7, η 
Πρωθυπουργός της Ρουμανίας κα Viorica Dancila 
ανακοίνωσε ότι κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018, χρονικό 
διάστημα το οποίο συμπίπτει και με την περίοδο 
πρωθυπουργίας της, τα έσοδα του προϋπολογισμού της 
χώρας παρουσίασαν αύξηση κατά 12%, συγκρινόμενα με 
το ίδιο χρονικό διάστημα του προηγούμενου έτους. Σε 
απόλυτους αριθμούς, τα δημόσια έσοδα ανήλθαν κατά την 
εν λόγω περίοδο του 2018 σε 132 δισ. RON (28,3 δισ. 
ευρώ), αυξημένα κατά 14,8 δισ. RON, σε σχέση με το α’ 
εξάμηνο του 2017. Σε μία προσπάθεια, μάλιστα, να 
δικαιολογήσει το μέτρο της μετακύλησης του βάρους των 
ασφαλιστικών εισφορών από τον εργοδότη στον 
εργαζόμενο τόνισε ότι εκτιμάται πως, σε σχέση με πέρυσι, 
υπήρξε αύξηση της τάξεως του 36,8% των ασφαλιστικών 
εισφορών στα ταμεία του κράτους. 

Τέλος, η κα Dancila  αναφέρθηκε στις 
προσπάθειες της κυβέρνησης για ενίσχυση της αγροτικής 
παραγωγής, με την εισαγωγή αρδευτικών συστημάτων σε 
περισσότερες περιοχές της χώρας που καλύπτουν πλέον 
1,2 εκατ. εκτάρια, με το πρόγραμμα «Αγροτικά Προϊόντα 
από ρουμανικές φάρμες» που είχε ως αποτέλεσμα τη 
μείωση εισαγωγών προϊόντων, όπως πχ οι τομάτες, αλλά 
και με την απόδοση έμφασης στην κτηνοτροφία, με την 
ενίσχυση των υποδομών των χοιροστασίων. 

 (Πηγή: AGERPRESS, Romania Insider) 
 

4. Ο βαθμός απορροφητικότητας των κοινοτικών 
κονδυλίων  στη Ρουμανία έφθασε στο 19%. 

Σύμφωνα με δηλώσεις της Υπουργού 
Ευρωπαϊκών Πόρων της Ρουμανίας, κας Rovanna Plumb, η 
συνολική απορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων σε 
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επιχειρησιακά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την 
ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 ανήλθαν σε 19% τον Ιούνιο, 
από 10,07% που ήταν στις αρχές Μαρτίου. Το ποσοστό 
αυτό είναι σημαντικά αυξημένο και σε σχέση με τις αρχές 
του έτους, που ήταν περίπου 5,47%, σε κάθε περίπτωση, 
ωστόσο, κατώτερο του ευρωπαϊκού μέσου όρου που 
ξεπερνά το 20%. Σε απόλυτους αριθμούς απορροφήθηκαν 
5,8 δισ. ευρώ, από τα 24,3 δισ. ευρώ του προϋπολογισμού 
και διοχετεύτηκαν κυρίως σε δαπάνες για την εκπαίδευση, 
την υγεία, την τεχνολογία, τις υποδομές και την κατάρτιση 
του ανθρωπίνου δυναμικού στη χώρα. 

 
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). 

    Η Υπουργός σημείωσε περαιτέρω πως για την 
περίοδο 2021-2027 στη Ρουμανία αναμένεται να 
χορηγηθούν κοινοτικά κονδύλια αυξημένα κατά 8%, 
στοιχείο που, όπως επεσήμανε, είναι ενδεικτικό της 
αναγνώρισης από μέρους ΕΕ της ανάγκης για βελτίωση 
των υποδομών στη Ρουμανία. 

 (Πηγή: Υπουργείο Ευρωπαϊκών Πόρων) 

5. Ο πληθωρισμός στη Ρουμανία καταγράφει τα 
υψηλότερα επίπεδα στην ΕΕ επί πέντε συνεχόμενους 
μήνες. 

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που 
δημοσίευσε η Eurostat, η Ρουμανία συνεχίζει να 
καταγράφει τα υψηλότερα ποσοστά πληθωρισμού στην ΕΕ 
καθώς ανήλθε σε 4,7% τον Ιούνιο έναντι 4,6%, τον Μάϊο. 
Ο μέσος όρος της ΕΕ και της ευρωζώνης παρέμεινε στο 
2%.  

Βάσει των στοιχείων του ρουμανικού Εθνικού 
Ινστιτούτου Στατιστικής (INS), ο ετήσιος πληθωρισμός 
έφθασε στο 5,4% τον Ιούνιο του 2018, έναντι 5,41% τον 
Μαΐο. Οι τιμές των τροφίμων σημείωσαν μείωση κατά 
3,86%, ενώ οι τιμές των υπόλοιπων αγαθών (πλην 
τροφίμων) σημείωσαν αύξηση 7,82%, και αυτές των 
υπηρεσιών 2,58%.  

Στις αρχές Μαΐου η Κεντρική Τράπεζα της 
Ρουμανίας (BNR) τροποποίησε 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) 
 

6. Αύξηση του ελλείμματος τρεχουσών 
συναλλαγών της Ρουμανίας το 5μηνο 2018. 

 Σύμφωνα με δημοσιεύματα των τοπικών μέσων 
ενημέρωσης, το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών της 
Ρουμανίας κατά το πεντάμηνο Ιανουαρίου- Μαΐου 2018 
ανήλθε σε 3.018 δισ. ευρώ, δηλαδή αυξήθηκε κατά 15.8% 
σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017 που ήταν 
2.606 δις ευρώ. 

 Το έλλειμμα στο ισοζύγιο αγαθών ανήλθε σε 589 
εκατ. ευρώ, ενώ οι υπηρεσίες και τα αγαθά πρωτογενούς 
τομέα παρουσίασαν πλεονάσματα, χαμηλότερα κατά 179 
και 105 εκατ. ευρώ αντίστοιχα. Ωστόσο, το πλεόνασμα των 
αγαθών δευτερογενούς τομέα αυξήθηκε κατά 251 εκατ. 
Ευρώ, σύμφωνα με την Εθνική Τράπεζα της Ρουμανίας. 

 Το εξωτερικό χρέος της χώρας κατά την ίδια 
περίοδο υπολογίζεται στα 2.563 δισ. ευρώ. Το 
μακροπρόθεσμο εξωτερικό χρέος της χώρας, ανήλθε στα 
67.543 δισ. ευρώ τον Μάιο 2018, κατά 1.6% σε σχέση με 
τον Δεκέμβρη του 2017, ενώ το βραχυπρόθεσμο εξωτερικό 
χρέος (28.497 δισ.ευρώ) αυξήθηκε κατά 14.6% συγκριτικά 
με τον Δεκέμβρη του 2017. 

(Πηγή: Ινστιτούτο Στατιστικής Ρουμανίας) 
 

B. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 

1. Η ελληνικών συμφερόντων γαλακτοβιομηχανία 
ΟΛΥΜΠΟΣ  επένδυσε ποσό  20 εκατ. ευρώ σε νέα 
γραμμή παραγωγής στη Ρουμανία. 
 Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία των τοπικών 
μέσων ενημέρωσης, η ελληνικών συμφερόντων 
γαλακτοβιομηχανία ‘Olympus’  με την επωνυμία ‘Fabrica 
de lapte de Brasov’, μία από τις σημαντικότερες 
γαλακτοβιομηχανίες της χώρας, επένδυσε ποσό ύψους 20 
εκατ. ευρώ  για νέα παραγωγική γραμμή στην βιομηχανική 
μονάδα της εταιρείας στην περιοχή Halciu  πλησίον της 
πόλεως Brasov. 
 Η νέα παραγωγική μονάδα θα επιτρέψει στην 
εταιρεία να παράγει νέα προϊόντα γιαουρτιού, βασιζόμενα 
σε παραδοσιακές ελληνικές συνταγές. Τα νέα προϊόντα 
που θα παράγονται με τις νέες αυτοματοποιημένες γραμμές 
παραγωγής, θα περιέχουν  χαμηλότερα συστατικά 
λακτόζης και υψηλά ποσοστά πρωτεϊνών.  
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 Σημειώνουμε ότι ο όμιλος Olympus, που έχει 
επενδύσει στην χώρα περίπου 130 περίπου εκατ. ευρώ, 
εισήλθε στην Ρουμανική αγορά το 1999, όταν άνοιξε την 
πρώτη μονάδα κοντά στο Μπρασόβ , έκτασης περίπου 
35.000 τ.μ. 
 (Πηγή: Nine O' Clock)  

2. Άνοιγμα καταστημάτων "ΓΡΗΓΟΡΗΣ 
Μικρογεύματα" στη Ρουμανία 

Η ελληνική αλυσίδα καταστημάτων καφέ, 
γλυκισμάτων, μικρογευμάτων και delicatessen ΓΡΗΓΟΡΗΣ 
άνοιξε στις αρχές Ιουλίου κατάστημα στο Βουκουρέστι, στο 
πολυτελές συγκρότημα κατοικιών και επαγγελματικών 
χώρων Upground στο βόρειο τμήμα της πόλης. Το άνοιγμα 
του καταστήματος σηματοδοτεί μια νέα εποχή στην ιστορία 
της επιχείρησης, καθώς αποτελεί μέρος της στρατηγικής 
της εταιρίας για επέκταση των δραστηριοτήτων της στην 
Ανατολική Ευρώπη, όπως σημείωσε ο διευθύνων 
σύμβουλος της εταιρίας, κ. Βλάσσης Γεωργάτος. Η εταιρία 
σκοπεύει να ανοίξει 80 ακόμη καταστήματα την επόμενη 
πενταετία, σύμφωνα με τον κ. Γεώργιο Μακρίδη, Γενικό 
Διευθυντή της Green Break SLR, της ρουμανικής εταιρίας 
που διαχειρίζεται το brand της επιχείρησης. 

Σημειώνεται ότι το 2000 η εταιρία ΓΡΗΓΟΡΗΣ είχε 
διεισδύσει δυναμικά στη ρουμανική αγορά με δίκτυο 
καταστημάτων και εγκατάσταση μονάδας παραγωγής, στο 
τέλος του 2016, ωστόσο, αποχώρησε, σχεδιάζοντας σε 
μεταγενέστερο, ευνοϊκότερο χρόνο την επάνοδό της.  

 (Πηγή: Business Review) 

3.  Ανάπτυξη τουρισμού στο Δέλτα Ποταμού Siret 
στη Ρουμανία  
 Ορισμένες από τις πιο πρόσφατες επενδύσεις 
στον τομέα του τουρισμού στη Ρουμανία έχουν 
πραγματοποιηθεί στο Δέλτα του Ποταμού Siret. Ο ποταμός 
έχει τις πηγές του στα Καρπάθια, στην επαρχία της βόρειας 
Bucovina στην Ουκρανία, διατρέχει το βορειοανατολικό 
τμήμα της Ρουμανίας και ενώνεται με το Δούναβη, 
σχηματίζοντας ιδιαίτερα ενδιαφέροντες και καλαίσθητους 
υδροβιότοπους.  

        
 Στα μέσα Ιουλίου στην περιοχή του Δέλτα του 
Siret, σε απόσταση 210 χμ από το Βουκουρέστι, 

εγκαινιάστηκε το μεγαλύτερο ξενοδοχειακό συγκρότημα της 
Ρουμανίας με την επωνυμία ZagaZaga, έκτασης 82 
εκταρίων, με 52 bungalows, εκ των οποίων τα 11 είναι 
πλωτά. Την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής αναμένεται 
να συμπληρώσει η δημιουργία υδάτινου πάρκου και 
εναέριας τροχαλίας (zip wire).  

(Πηγή: PwC Tourism Report Romaniα. ROMANIA-INSIDER) 

     4. Αύξηση στις τιμές του φυσικού αερίου το 
2018 

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Romanian 
Commodities Exchange (BRM), η μέγιστη τιμή πώλησης 
φυσικού αερίου που κατεγράφη τον φετινό Ιούνιο στη 
Ρουμανία ήταν κατά 30% υψηλότερη από την αντίστοιχη 
τιμή κατά τους χειμερινούς μήνες του έτους, στοιχείο που 
κρούει τον κώδωνα του κινδύνου και για αύξηση στις τιμές 
κατανάλωσης του φυσικού αερίου τον ερχόμενο χειμώνα. 

 
Η κύρια αιτία αύξησης εντοπίζεται στην άνοδο της 

τιμής του πετρελαίου που αναμένεται να συμπαρασύρει και 
αυτές του φυσικού αερίου. 

(Πηγή: Romanian Commodities Exchange 
(BRM), Intelligence Energy Association) 

5.  400 τουριστικά γραφεία κήρυξαν πτώχευση στη 
Ρουμανία κατά το 2016 και 2017 

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία του Ρουμανικού 
Υπουργείου Οικονομικών, όπως αναπαρήχθησαν στα 
τοπικά μέσα ενημέρωσης, συνολικά 408 τουριστικά 
γραφεία πτώχευσαν κατά το 2016 και 2017. Η πρόσφατη 
πτώχευση του ρουμανικού ταξιδιωτικού γραφείου ‘’Terra 
Tourism’’ έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για νέο κύκλο 
πτωχεύσεων και φέτος, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται 
σε σχετική έρευνα της Keys Fin. 

Oι περισσότεροι ταξιδιωτικοί πράκτορες, που 
κήρυξαν πτώχευση είχαν πάρει υψηλά οικονομικά ρίσκα, 
καθώς στα επιχειρηματικά τους πλάνα δεν λάμβαναν 
υπόψιν τις πραγματικές συνθήκες της αγοράς και κυρίως 
την παράμετρο της ανεπάρκειας ρευστότητας. Επίσης, ο 
ανταγωνισμός στον κλάδο βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα, 
καθώς τα τελευταία χρόνια είχαν δημιουργηθεί πολλά 
ταξιδιωτικά γραφεία. Επιπλέον, το νομοθετικό καθεστώς 
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αδειοδότησης της λειτουργίας των εν λόγω γραφείων 
παραμένει σε ορισμένα σημεία ασαφές. Παρ’ όλα αυτά, σε 
γενικές γραμμές, ο τουρισμός (εξερχόμενος, εισερχόμενος 
και εσωτερικός) στη Ρουμανία παρουσιάζει αυξητικές 
τάσεις. Τα συνολικά κέρδη των τοπικών ταξιδιωτικών 
γραφείων ανήλθαν στα 163 εκατ. RON (35 εκατ. EUR) το 
2017, έναντι 21 εκατ. RON το 2012 (4,5 εκατ. EUR), 
σύμφωνα με τη Keys Fin, που εκτιμά ότι τα κέρδη αυτόν τον 
χρόνο θα φτάσουν τα 200 εκατ. RON (42,92 εκατ. EUR) .  

Τα ποσά υπολογίζονται βάσει των οικονομικών 
αποτελεσμάτων των 3.200 ρουμανικών ταξιδιωτικών 
γραφείων που είναι εγγεγραμμένα στο Ρουμανικό 
Υπουργείο Οικονομικών. 

 (Πηγή: Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής Ρουμανίας) 
 

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 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 
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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. Επιχειρηματική αποστολή Επιμελητηρίου 
Ευβοίας (5 Ιουλίου 2018) 
 Πραγματοποιήθηκε στις 5.7 σε ειδικά 
διαμορφωμένη αίθουσα του Επιμελητηρίου Βουκουρεστίου, 
Επιχειρηματικό Φόρουμ, στο πλαίσιο επιχειρηματικής 
αποστολής του Επιμελητηρίου Ευβοίας, στην οποία 
συμμετείχαν 15 Έλληνες επιχειρηματίες, 
δραστηριοποιούμενοι στους τομείς των τροφίμων (ελιών, 
ελαιολάδου, αρτοποιημάτων, ζυμαρικών, γλυκισμάτων 
κλπ), ποτών και δομικών υλικών. 
        Εισαγωγικές τοποθετήσεις πραγματοποίησαν η 
Υφυπουργός Εμπορίου της Ρουμανίας κα Voicila, ο 
Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Βουκουρεστίου κ. Dimitriu, η 
Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ευβοίας κα Αγιοστρατίτη και 
ο επικεφαλής του Γρ. ΟΕΥ. Στο πλαίσιο του Φόρουμ 
υπεγράφη και Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ των δύο 
Επιμελητηρίων, ενώ σε κατ' ιδίαν συνάντησή τους οι δύο 
Πρόεδροι των Επιμελητηρίων συμφώνησαν την 
πραγματοποίηση Εβδομάδας Ευβοϊκών Προϊόντων στη 
Ρουμανία το φθινόπωρο του 2018 και την διοργάνωση 
επιχειρηματικής αποστολής εκπροσώπων ρουμανικών 
εταιριών στην Εύβοια. 

 
   Το απόγευμα της ίδιας μέρας 
πραγματοποιήθηκαν Β2Β επιχειρηματικές συναντήσεις, με 
στόχο τη δημιουργία ενός ευρέος δικτύου επαφών προς 

ενδυνάμωση των ελληνικών εξαγωγών στη Ρουμανία στους 
ως άνω αναφερθέντες τομείς και διευκόλυνση της εισόδου 
στη ρουμανική αγορά νέων ελληνικών επιχειρήσεων. Οι εν 
λόγω συναντήσεις μεταξύ των εκπροσώπων των 15 
ελληνικών εταιρειών που συμμετείχαν στην αποστολή και 
εκπροσώπων 14 περίπου ρουμανικών εταιρειών 
διεξήχθησαν ομαλά. Επιπλέον αυτών των συναντήσεων, οι 
οποίες άγγιξαν τις 80, πραγματοποιήθηκαν απ' ευθείας 
επισκέψεις Ελλήνων επιχειρηματιών στην έδρα αρκετών 
ρουμανικών εισαγωγικών επιχειρήσεων. Κατά τη διάρκειά 
τους διαπιστώθηκαν ευνοϊκές προοπτικές διείσδυσης των 
Ελλήνων επιχειρηματιών του Επιμελητηρίου Εύβοιας στη 
ρουμανική αγορά. 
  Συνολικά, η εκδήλωση κρίνεται ιδιαίτερα 
επιτυχημένη, δεδομένης της αρτιότητας της οργάνωσης, της 
ευρύτητας της συμμετοχής, αλλά κυρίως, της ικανοποίησης 
των συμμετεχόντων επιχειρηματιών για την ποιότητα των 
διοργανωθεισών επιχειρηματικών συναντήσεων 

2. Ημερίδα Ελληνο - ρουμανικού Εμπορικού 
Επιμελητηρίου για την κυβερνοασφάλεια και την 
προστασία προσωπικών δεδομένων, στο πλαίσιο του 
νέου Κανονισμού για την Προστασία Προσωπικών 
Δεδομένων (ΕΕ) - 679/2016 (GDPR 

 Πραγματοποιήθηκε στις 11.7 σε ειδικά 
διαμορφωμένη αίθουσα του ξενοδοχείου Novotel στο 
Βουκουρέστι ενημερωτική ημερίδα για την ασφάλεια στο 
διαδίκτυο και την προστασία προσωπικών δεδομένων, υπό 
το φως του νέου κοινοτικού Κανονισμού που τέθηκε σε 
εφαρμογή από τις 25.5 τ.έ. Η εκδήλωση αυτή συνιστά τη 
δεύτερη ενημερωτική ημερίδα για τον εν θέματι Κανονισμό, 
κατά την οποία έμφαση δόθηκε στους τρόπους ασφαλούς 
διαχείρισης βάσεων δεδομένων των εταιριών, στο πλαίσιο 
προωθητικών ενεργειών, δημοσίων σχέσεων και 
διαχείρισης του ανθρωπίνου δυναμικού αυτών. 

 Στην ημερίδα, η οποία διοργανώθηκε από το 
Ελληνο - ρουμανικό Διμερές Εμπορικό Επιμελητήριο, με τη 
συνδρομή του Γραφείου μας, συμμετείχαν εκπρόσωποι 
ελληνικών δικηγορικών γραφείων, επιχειρήσεων 
πληροφορικής, καθώς επίσης συμβουλευτικών εταιριών και 
εταιριών διαχείρισης ρίσκου, εγκατεστημένων στη 
Ρουμανία, οι οποίοι παρουσίασαν το νομικό πλαίσιο και 
τις εξ αυτού απορρέουσες προκλήσεις για τις επιχειρήσεις 
για ταχεία προσαρμογή στις επιταγές των αναγκών της 
σύγχρονης εποχής. Ειδικότερα, εξετάστηκαν ζητήματα 
καταγραφής και επεξεργασίας βάσεων προσωπικών 
δεδομένων από τις επιχειρήσεις, ο ρόλος και η σημασία 
του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων, ενώ βαρύτητα 
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δόθηκε στους τρόπους αντιμετώπισης των κινδύνων από 
κυβερνοεπιθέσεις.   
 Την εκδήλωση παρακολούθησαν άνω των 120 
εκπρόσωποι επιχειρήσεων, εγκατεστημένων στη Ρουμανία. 
Πρόκειται για μια ακόμη στοχευμένη πρωτοβουλία 
ενημέρωσης Ελλήνων επιχειρηματιών του Διμερούς Ελληνο 
-ρουμανικού Επιμελητηρίου, σε συνεργασία με το Γραφείο 
μας, η οποία, εκτός από την παροχή σημαντικών τεχνικών 
και νομικών πληροφοριών για κατοχύρωση των εταιριών 
από κινδύνους του διαδικτύου, είχε σημαντική 
προστιθέμενη αξία στην δικτύωση των συμμετεχουσών 
επιχειρήσεων. 
 

3. Προσεχείς δράσεις του Γραφείου ΟΕΥ  
 

 Το Νοέμβριο τ.έ προγραμματίζεται εκδήλωση του Γρ. 
ΟΕΥ σε συνεργασία με το Ελληνο- ρουμανικό 
Επιμελητήριο για τις κατασκευές. Το Γραφείο μας θα 
ενημερώσει σχετικώς τις ελληνικές κατασκευαστικές 
εταιρίες όταν οριστικοποιηθούν λεπτομέρειες της 
εκδήλωσης. 
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