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Α. ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 

1. Μακροοικονομικοί Δείκτες 

Μακροοικονομικοί 

Δείκτες 

 Περίοδος 

αναφοράς 

Μεταβολή ΑΕΠ % 4,1% 2018/2017 

3% γ’ τρίμηνο 

2019//γ’ 

τρίμηνο 2018 

Δημοσιονομικό 

Έλλειμμα  

2,9% του ΑΕΠ 2018 

Χρέος Κεντρικής 

Διοίκησης 

330,14 δισ. 

RON (69,4  

δισ. ευρώ) 

35% του AEΠ 

2018 

Πληθωρισμός 3,4% Oκτ.  2019 

Ανεργία % 2,98 % Οκτ. 2019 

Ισοτιμία Ευρώ/ Ron 4,7781 29.11.2019 

4,7683 Μέση τιμή 

Νοεμ. 2019 

Μέσος Μεικτός Μηνιαίος 

Μισθός (Ευρώ) 

893 (δημ. 

τομέας) 

553 

(ιδιωτ.τομέας) 

2019 

Κατώτατος Μισθός 

(Ευρώ) 

446 ευρώ Ιαν. 2019 

Άμεσες Ξένες 

Επενδύσεις (συνολικό 

επενδεδυμένο κεφάλαιο 

από το 1990) 

76 δισ. ευρώ Έως Δεκ. 2018 

ΑΞΕ – μεταβολή 2,6% 2018 / 2017 

ΑΞΕ (εισροές) 1,48 δισ.ευρώ Ιαν. - Μάιος 

2019 

4,9 δισ. ευρώ 2018 

Βιομηχανική παραγωγή -0,9%% Ιαν. Ιουλ 2018/ 

Ιαν. -Ιουλ.2017 

(Πηγή: Ιnvest Romania, ΒΝR, INS) 

 

 

2. Διεύρυνση ελλείμματος τρεχουσών 

συναλλαγών 

Σύμφωνα με στοιχεία του Ινστιτούτου Στατιστικής της 

Ρουμανίας, τους πρώτους εννέα μήνες του τρέχοντος 

έτους, το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών της χώρας 

αυξήθηκε κατά 19,2% σε ετήσια βάση, διαμορφούμενο, σε 

απόλυτους αριθμούς, σε σε 8,1 δισ. ευρώ, ως απόρροια 

της αύξησης του εμπορικού ελλείμματος, το οποίο άγγιξε 

την υπό εξέταση περίοδο το 12,1 δισ.ευρώ. 

 (Πηγή: Romania-Insider) 
 

3.  55η θέση για τη Ρουμανία στην Έκθεση 

Επιχειρείν (Doing Business) 2020 της Παγκόσμιας 

Τράπεζας 

Την 55η θέση κατέλαβε η Ρουμανία μεταξύ 190 

χωρών στην κατάταξη της Παγκόσμιας Τράπεζας σχετικά 

με το επιχειρηματικό περιβάλλον στη χώρα (Doing 

Business Report), παρουσιάζοντας επιδείνωση κατά τρεις 

θέσεις σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά όπου κατείχε 

την 52η θέση. Μολονότι η επίδοση της διαμορφώθηκε στο 

73,3, παρουσιάζοντας υψηλότερο επίπεδο από ότι πέρυσι 

(72,3 μονάδες), η χώρα κατέλαβε χαμηλότερη θέση στην 

κατάταξη καθώς άλλες χώρες, όπως η Ουγγαρία, το 

Μαρόκο και η Κύπρος, σημείωσαν μεγαλύτερη πρόοδο. Η 

χώρα εξακολουθεί να κατατάσσεται χαμηλότερα και από 

τις γειτονικές Σερβία (44η θέση) και Μολδαβία (48η θέση), 

ξεπερνώντας ωστόσο τη Βουλγαρία και την Ουκρανία που 

βρέθηκαν στην 61η και 64η αντίστοιχα. 

Η γραφειοκρατία και η έλλειψη σταθερότητας και 

προβλεψιμότητας του θεσμικού πλαισίου εξακολουθούν να 

αποτελούν τροχοπέδη στη διαμόρφωση ακόμη πιο φιλικού 

επενδυτικού περιβάλλοντος στη Ρουμανία, ωστόσο 

συγκριτικά με πέρυσι έχει γίνει πρόοδος προς την 

κατεύθυνση της διευκόλυνσης της διαδικασίας έναρξης 

επιχειρηματικής δραστηριότητας, σύμφωνα με 

επισημάνσεις της Έκθεσης. 

Ολόκληρη η μελέτη βρίσκεται δημοσιευμένη στον 

ιστότοπο της Παγκόσμιας Τράπεζας: 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/109

86/32436/9781464814402.pdf 

 (Πηγή: World Bank)  

 

https://www.romania-insider.com/trade-deficit-first-half-2019
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/32436/9781464814402.pdf
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/32436/9781464814402.pdf
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4. Εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την 

πορεία της ρουμανικής οικονομίας. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναθεώρησε προς τα 

πάνω τις προβλέψεις της για τη μεγέθυνση της ρουμανικής 

οικονομίας για το 2019, τοποθετώντας την στο 4,1% από 

3,3% που ήταν η πρόβλεψη τον περασμένο Μάιο. Βασικός 

μοχλός ανάπτυξης της ρουμανικής οικονομίας συνεχίζει να 

είναι η κατανάλωση, η οποία παρουσίασε άνοδο λόγω της 

αύξησης μισθών και συντάξεων του δημοσίου, και 

δευτερευόντως η ανάκαμψη των ΑΞΕ το πρώτο ήμισυ του 

2019. Αντιθέτως, η βιομηχανική παραγωγή δεν 

αναπτύχθηκε τόσο ώστε να συνεισφέρει σημαντικά στην 

αύξηση του ΑΕΠ. Περαιτέρω, κίνδυνοι για την οικονομική 

ανάπτυξη διαφαίνονται τόσο λόγω εσωτερικών (έλλειψη 

προβλεψιμότητας στο πολιτικό σκηνικό), όσο και 

εξωτερικών συνθηκών (επιδείνωση οικονομίας σημαντικών 

εμπορικών εταίρων της Ρουμανίας). 

Ανησυχίες εκφράζονται από πλευράς Επιτροπής 

για τη διεύρυνση του ελλείμματος γενικής κυβέρνησης, το 

οποίο αναμένεται να παρουσιάσει αύξηση της τάξεως του 

3,6% το 2019 από 3% το 2018, ενώ το 2020 οι σχετικές 

προβλέψεις το τοποθετούν στο 4,4% του ΑΕΠ και το 2021 

στο 6,1%, λόγω των προσφάτως προαναγγελθεισών 

αυξήσεων στις συντάξεις. 

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και 

Ανάπτυξης αναθεώρησε προς τα πάνω τις εκτιμήσεις της, 

υπολογίζοντας την ανάπτυξη της οικονομίας της χώρας σε 

4% αντί 3,2% και 3,2% για το 2020. 

Σημειώνεται ότι στις 27.11 και η Επιτροπή 

Προγνώσεων της Ρουμανίας, υπό νέα διοίκηση, 

αναθεώρησε επί τα χείρω τις προβλέψεις της για το ρυθμό 

ανάπτυξης, τοποθετώντας τον στο 4% για το 2020 και 

4,1% για το 2021. 

(Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή)  

 

5. Πληθωρισμός  

            Λόγω της βραδύτερης, σε σχέση με τους 

προηγούμενους  μήνες, αύξησης των τιμών των τροφίμων, 

η οποία ήταν για τον Οκτώβριο 4,6%, ο ετήσιος ρυθμός 

πληθωρισμού της Ρουμανίας υποχώρησε σε 3,4% τον 

περασμένο μήνα από 3,5% τον Σεπτέμβριο. 

             Οι τιμές των μη εδώδιμων αγαθών υποχώρησαν 

παρουσίασαν αύξηση κατά 2,47% τον Οκτώβριο. Τέλος, 

αύξηση της τάξεως του 414% κατά μ. ο. παρουσίασαν οι 

τιμές των υπηρεσιών. 

To ποσοστό του πληθωρισμού, αν και δείχνει να 

σταθεροποιείται, θεωρείται ακόμα υψηλό, λαμβανομένου 

μάλιστα υπ’ όψιν ότι ο μέσος όρος της ΕΕ και της 

ευρωζώνης διαμορφώθηκε στο 0,7% κατά τον υπό εξέταση 

μήνα. Προσφάτως, η Κεντρική Τράπεζα της Ρουμανίας 

(BNR) αναθεώρησε επί τα χείρω τις εκτιμήσεις για τον 

πληθωρισμό, υπολογίζοντας ότι θα ανέλθει σε 4,2 % ως το 

τέλος του 2019 (από 3,5% που ήταν η προηγούμενη 

εκτίμηση). 

 
 

(Πηγή: Ινστιτούτο Στατιστικής Ρουμανίας)  

 

B. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 

1. Εγκαίνια νέου ιατρικού κέντρου του Ομίλου 

Med City στην Κωνστάνζα.  

 Η ελληνικών συμφερόντων εταιρία MedCity 

εγκαινίασε στις 7 Νοεμβρίου στην Κωνστάντζα το 9ο 

ιατρικό της κέντρο στη Ρουμανία (και 10ο συνολικά). Στην 

τελετή, στην οποία παρευρέθησαν ο αντιδήμαρχος της 

πόλης κ. Rasauteanu, υψηλόβαθμα στελέχη της 

υγειονομικής υπηρεσίας της περιφέρειας και εκπρόσωποι 

πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της πόλης, παρουσιάστηκε 

το νέο τετραώροφο πολυλειτουργικό κτήριο της MedCity, το 

οποίο αποτελείται από 3.000 τμ. 

 
 

Η MedCity είναι μέλος της SEENERGIA, η οποία από 
το 1994 που έχει αναπτύξει δραστηριότητες στην περιοχή 
της ΝΑ Ευρώπης είναι leader στο χώρο της καινοτομίας 
στον ιατρικό εξοπλισμό. 
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2. Ανακοίνωση προσφοράς πώλησης μεριδίου  

συμμετοχής της αμερικανικής Εxxon στο πρόγραμμα 

εξόρυξης στο κοίτασμα Νeptun στη Μαύρη Θάλασσα 

Την αποχώρησή της από τις δραστηριότητές της στο 

πρόγραμμα εξόρυξης του κοιτάσματος Neptun στη Μαύρη 

Θάλασσα σχεδιάζει η αμερικανική πετρελαϊκή εταιρία 

Exxon, σύμφωνα με πληροφορίες του πρακτορείου 

Reuters. Η Εxxon κατέχει το 50% των μετοχών στο εν 

λόγω πρόγραμμα, έχοντας επενδύσει περί τα 750 εκατ 

ευρώ, ενώ το υπόλοιπο ανήκει στην ΟΜV Petrom. 

 
Σύμφωνα με πληροφορίες του πρακτορείου, στα 

πλάνα της αμερικανικής εταιρίας ως το 2022, είναι η 

πώληση μεριδίων από δραστηριότητες σε 11 χώρες, 

προκειμένου να επικεντρωθεί σε μεγάλα projects κατά 

κύριο λόγο στην αμερικανική αγορά.  

(Πηγή: Reuters) 

 

3. Moldova Business Week (Κισινάου, 13-

16.11.2019) 

 
Πραγματοποιήθηκε το διάστημα 13-16.11.2019 

στη Μολδαβία Επιχειρηματικό Συνέδριο και Εβδομάδα 

Προσέλκυσης Επενδύσεων στη Μολδαβία, στην οποία 

συμμετείχε ο επικεφαλής του Γρ. ΟΕΥ Βουκουρεστίου.  

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου, οι υπουργοί των 

παραγωγικών υπουργείων της χώρας τόνισαν τις 

προσπάθειες για δημιουργία ευνοϊκού επενδυτικού 

κλίματος στη χώρα, με την καταπολέμηση της διαφθοράς, 

την αξιοποίηση παραγωγικού δυναμικού των περιφερειών, 

κατάργηση μονοπωλίων και βελτίωση της ασφάλειας των 

τροφίμων. Στα σχέδια της κυβέρνησης περιλαμβάνονται, 

επενδύσεις για  κατάρτιση εργατικού δυναμικού και 

ενισχύσεις για έρευνα και ανάπτυξη στις 

αυτοκινητοβιομηχανίες που επενδύουν στη Μολδαβία. 

Ακόμη, η δημιουργία επιχειρηματικών ευκαιριών για τις 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις  και η  βελτίωση των 

υποδομών.  

Στο περιθώριο της επίσκεψης ο υπογράφων 

πραγματοποίησε συνάντηση με τον αντιπρόεδρο του 

Επιμελητηρίου Μολδαβίας κ. Mihai Bilba.  

 

4. Τρίτο Συνέδριο για τον τομέα των κατασκευών 

και της αγοράς ακινήτων (Βουκουρέστι, 21.11.2019). 

 
Στις 21 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε σε 

αίθουσα του ξενοδοχείου Hilton στο Βουκουρέστι για 

τρίτη συνεχόμενη χρονιά συνέδριο για την αγορά 

ακινήτων και τις κατασκευές, που διοργάνωσε το Διμερές 

Ελληνο-ρουμανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, υπό την 

αιγίδα της Ελληνικής Πρεσβείας στο Βουκουρέστι. Στην 

εκδήλωση προσκεκλημένοι ομιλητές ήταν εκπρόσωποι 

μεγάλων εταιριών, κατά κύριο λόγο ελληνικών, 

δραστηριοποιούμενων στον τομέα της ανάπτυξης 

ακινήτων και δομικών υλικών (Globalworth, Medcity, 

Bobotis, Stirixis, Viohalco, Siderom, Alesonor), αλλά και 

διεθνών (One Properties, Mindspace, Cordia), ενώ 

δυναμικό παρών έδωσαν αρκετοί επιχειρηματίες από 

εταιρίες δομικών υλικών, αρχιτεκτονικά γραφεία και 

κτηματομεσιτικές επιχειρήσεις.   

Το Γραφείο μας συνέδραμε τη διοργάνωση της 

εκδήλωσης, με αποστολή προσκλήσεων στη λίστα 

επαφών του στη Ρουμανία και παράλληλη ενημέρωση 

θεσμικών φορέων και ελληνικών εταιριών που έχουν κατά 

καιρούς εκδηλώσει ενδιαφέρον για δραστηριοποίησή τους 

στην αγορά της Ρουμανίας. 

 
 

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης ο υπογράφων 

πραγματοποίησε ομιλία σχετικά με τη δραστηριοποίηση 

των ελληνικών κατασκευαστικών εταιριών στη Ρουμανία 

και τις πρωτοβουλίες του Γρ. ΟΕΥ Βουκουρεστίου με 
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σκοπό την στήριξη των προσπαθειών τους κατά τρόπο 

θεσμικό και ουσιαστικό.  

Συμπερασματικά, σημειώνουμε ότι πρόκειται για 

μία ακόμη επιτυχημένη εκδήλωση του Διμερούς Ελληνο-

ρουμανικού Επιμελητηρίου, την οποία παρακολούθησαν 

περί τους 250 επιχειρηματίες, δραστηριοποιούμενοι στον 

ευρύτερο χώρο των κατασκευών, των χρηματομεσιτικών, 

των δομικών υλικών και των μεταφορών.  

 

5. Διεθνής Έκθεση Τουρισμού  (Βουκουρέστι 14-

17.11.2019) - Συμμετοχή ελληνικών επιχειρήσεων 

Πραγματοποιήθηκε από 14 ως 17 Νοεμβρίου τ.έ 

στο Βουκουρέστι η Διεθνής Έκθεση Τουρισμού Ρουμανίας 

στις νέες εγκαταστάσεις της ROMEXPO.  
 

 
 

Στην έκθεση συμμετείχαν αρκετές ελληνικές 

επιχειρήσεις (ξενοδοχεία, τουριστικά γραφεία, event 

organizers), οι εκπρόσωποι των οποίων εξέφρασαν την 

ικανοποίησή τους για τη συμμετοχή τους στην Έκθεση. 

Παράλληλα, πακέτα για διακοπές στην Ελλάδα διαφήμιζαν 

τα μεγαλύτερα τουριστικά πρακτορεία της Ρουμανίας 

(Parallela, Happytours, Cocktail). Σημειώνεται ότι το 

Φεβρουάριο τ.έ διοργανώνεται η μεγάλη Έκθεση 

Τουρισμού στη Ρουμανία, στην οποία η ελληνική 

συμμετοχή, με την υποστήριξη του ΕΟΤ, είναι πολύ  

ηχηρή. 

Γ. ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ 

ΕΛΛΑΔΟΣ– ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ  

1. Διμερές εμπόριο 

Βάσει των τελευταίων στοιχείων του ρουμανικού 

Ινστιτούτου Στατιστικής κατά το διάστημα Ιανουαρίου - 

Ιουνίου 2019, ο συνολικός όγκος του διμερούς εμπορίου 

Ελλάδος-Ρουμανίας διαμορφώθηκε σε 948,9 εκατ. ευρώ, 

καταγράφοντας μείωση κατά 2,06% σε σχέση με το 

αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους. Οι 

ρουμανικές εξαγωγές προς την χώρα μας ανήλθαν σε 

453,7 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 9,85%. Οι εισαγωγές 

ελληνικών προϊόντων στην Ρουμανία σημείωσαν κατά το 

α΄ εξάμηνο του έτους αύξηση κατά 6,36% και ανήλθαν σε 

495,2 εκατ. ευρώ, έναντι 465,6 εκατ. ευρώ το 2018.  

 

Συνοπτικά, η πορεία του διμερούς εμπορίου Ελλάδος - 

Ρουμανίας τα τελευταία τρία χρόνια παρουσίασε την 

ακόλουθη εικόνα: 

 
Πίνακας Ι : Εξέλιξη διμερούς εμπορίου Ελλάδος - 

Ρουμανίας  
Ά εξάμηνα 2017 - 2019  

 

Α' 
εξάμην

ο 
2017 

Α' 
εξάμην

ο 
2018 

Α' 
εξάμην

ο 
2019 

Μεταβολ
ή 

εκατ. 
ευρώ 

εκατ. 
ευρώ 

εκατ. 
ευρώ 

2019 / 
2018 

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ  
ΑΠΟ 

ΕΛΛΑΔΑ 
420,5 465,6 495,2 6,36%  

ΕΞΑΓΩΓΕΣ  
ΠΡΟΣ 

ΕΛΛΑΔΑ 
416,6 503,3 453,7 -9,85% 

ΟΓΚΟΣ 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

837,1 968,9 948,9 -2,06% 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ 
ΙΣΟΖΥΓΙΟ 

3,9 -37,7 41,5  

Πηγή: INS / επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ 
 

2. : Ανάλυση εισαγωγών ελληνικών προϊόντων 

στην Ρουμανία ανά κεφάλαιο Σ.Ο. κατά το α' εξάμηνο 

του 2018 και 2019 αντιστοίχως 

 
Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνονται τα 

κυριότερα ελληνικά προϊόντα που εισήχθησαν στη 

Ρουμανία το πρώτο εξάμηνο 2018 και 2019. 

 

Πίνακας ΙΙ: εισαγωγές ελληνικών προϊόντων στη 

Ρουμανία 

Θέση 

Κεφάλαιο 
συνδυασμέν

ης 
ονοματολογί

Αξία 
εισαγωγ

ών 
ελληνικ

Αξία 
εισαγω

γών 
ελληνι

Μεταβολή 
2019 / 
2018 
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ας ών 
προϊόντ

ων 
  

 Α' 
εξάμηνο 

2019                                 
(εκατ. 
ευρώ) 

κών 
προϊόν

των 
  

Α' 
εξάμην
ο 2018         
(εκατ. 
ευρώ) 

 

1 

72. 
Χυτοσίδηρος, 
σίδηρος & 
χάλυβας  

64,2 49,3 30,22% 

2 08. Φρούτα 57,6 56,3 2,31% 

3 
39. Πλαστικά 
& πλαστικά 
προϊόντα 

51,7 47,9 7,93% 

4 
74. Χαλκός 
και προϊόντα 
χαλκού 

37,7 34,2 10,23% 

5 95. Παιχνίδια 33,4 26,4 26,52% 

6 07.  Λαχανικά 21,4 16,3 31,29% 

7 
31. 
Λιπάσματα 

20,7 13,3 55,64% 

8 
76. Αργίλιο & 
προϊόντα  

18,5 20,0 -7,50% 

9 
84. Λέβητες, 
μηχανές & 
συσκευές 

15,9 16,8 -5,36% 

10 

20. 
Παρασκευάσ
ματα 
λαχανικών, 
καρπών & 
φρούτων 

13,1 14,1 -7,09% 

 

Όσον αφορά τις ρουμανικές εξαγωγές προς την 

Ελλάδα κατά το α' εξάμηνο του 2019, παρατηρούμε ότι το 

μεγαλύτερο μερίδιο (23,1%), καταλαμβάνουν τα προϊόντα 

του κεφαλαίου 27 "Ορυκτά καύσιμα και ασφαλτώδεις 

ύλες", των οποίων η αξία ανήλθε σε 104,9 εκατ. ευρώ, 

καταγράφοντας ωστόσο μείωση σε σχέση με το αντίστοιχο 

διάστημα του 2018 (113,4 εκατ. ευρώ). Ακολουθούν τα 

προϊόντα του κεφαλαίου 72 "Χυτοσίδηρος, σίδηρος & 

χάλυβας" των οποίων οι εξαγωγές προς την Ελλάδα 

ανήλθαν σε 48,7 εκατ. ευρώ, καθώς και των προϊόντων του 

κεφαλαίου  85 "Μηχανές & συσκευές. Ηλεκτρολογικό 

υλικό" αξίας 31,2 εκατ. ευρώ. Τέλος, οι εξαγωγές  σιτηρών 

μειώθηκαν σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ανερχόμενες 

σε 14,1 εκατ. ευρώ, έναντι 16, 1 εκατ. ευρώ το α' εξάμηνο 

του 2018.  

Συμπερασματικά, αξίζει να σημειώσουμε το 

γεγονός ότι οι ελληνικές εξαγωγές προς την Ρουμανία, 

βάσει των στοιχείων του Ινστιτούτου Στατιστικής της 

Ρουμανίας, είναι ισορροπημένες, σταθερά ανοδικές και 

περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα προϊόντων σε αντίθεση 

με τις ρουμανικές εξαγωγές που επικεντρώνονται σε 

συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων (πετρελαιοειδή, 

δημητριακά, προϊόντα σιδήρου και ηλεκτροτεχνικό υλικό).  

 

Δ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΡ. ΟΕΥ: ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΚΛΑΔΙΚΕΣ 

ΜΕΛΕΤΕΣ – ΕΡΕΥΝΕΣ ΑΓΟΡΑΣ  

Το Γρ. ΟΕΥ ανάρτησε τον περασμένο μήνα στη 

διαδικτυακή πύλη AGORA κλαδική μελέτη για τα 

λιπάσματα, καθώς επίσης και πλήθος επιχειρηματικών και 

μακροοικονομικών πληροφοριών για την αγορά της 

Ρουμανίας. Παράλληλα, ετοιμάζεται μελέτη για την αγορά 

φαρμακευτικών. 

 Στις 28.11, στελέχη του Γρ. ΟΕΥ Βουκουρεστίου 

παρέστησαν στο ενημερωτικό πρόγευμα που 

διοργανώθηκε στα Γραφεία της Αντιπροσωπίας ΕΕ στο 

Βουκουρέστι για την παρουσίαση των εκτιμήσεων της 

Επιτροπής για την πορεία της ρουμανικής οικονομίας και 

την ανταλλαγή απόψεων. 

 Τέλος, αναφορά με θετικά σχόλια για τις 

προσπάθειες του Γρ. ΟΕΥ Βουκουρεστίου για 

προσέλκυση εμπορικών επισκεπτών σε Διεθνείς Εκθέσεις 

στην Ελλάδα έκανε το διαδικτυακό περιοδικό Banatulazi. 

https://www.banatulazi.ro/firmele-timisene-sunt-invitate-in-

grecia/  

 

 

 


