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ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ 

Α. ΓΕΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ 

1. Μακροοικονομικοί Δείκτες 

Μακροοικονομικοί 

Δείκτες 

 Περίοδος 

αναφοράς 

Μεταβολή ΑΕΠ % 4,1%  2017-18  

Δημοσιονομικό 

Έλλειμμα  

2,9% του ΑΕΠ 2018 

Χρέος Κεντρικής 

Διοίκησης 

330,14 δισ. 

RON (69,4  δισ. 

ευρώ) 

35% τουAEΠ 

2018 

Πληθωρισμός 4,1% 2019 

Ανεργία % 2,9 % Μάιος  2019 

Ισοτιμία Ευρώ/ Ron 4,7336 31.7.2019 

4,7290 Μέση τιμή 

Ιουλίου 2019 

Μέσος Μεικτός 

Μηνιαίος Μισθός 

(Ευρώ) 

893 

(δημ.τομέας) 

553 

(ιδιωτ.τομέας) 

Δεκ. 2018 

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% 2017 / 2018 

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

2019 

4,9 δισ. ευρώ 2018 

Βιομηχανική 

παραγωγή 

+3,5% 2017-18 

+0,4% Iαν.-Μάιος 

2019/ 

Ιαν.-Μάιος 

2018 

(Πηγή :Ιnvest Romania, ΒΝR, INS) 

2. Αύξηση του εμπορικού ελλείμματος τρεχουσών 

συναλλαγών της Ρουμανίας κατά 30% το πεντάμηνο 

Ιανουαρίου - Μαΐου 2019 

Σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής της 

Ρουμανίας, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου του 2019, 

το εμπορικό ισοζύγιο της χώρας παρουσίασε έλλειμμα της 

τάξεως των 6,52 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 30% σε σχέση 

με το αντίστοιχο διάστημα του 2018 που είχε αγγίξει τα 5,02 

δισ. ευρώ. Οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 8,3% τους 

πρώτους 5 μήνες του 2019, ενώ οι εξαγωγές αυξήθηκαν 

κατά 4,4%. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει να είναι ο 

βασικός εμπορικός εταίρος της Ρουμανίας για το εν λόγω 

διάστημα, καθώς το 75,1% των ρουμανικών εισαγωγών 

προήλθαν από αυτή και το 77,3% των εξαγωγών 

κατευθύνθηκαν προς τα κράτη-μέλη της. 

 (Πηγή: Κεντρική Τράπεζα Ρουμανίας) 

3.  Ανεργία στο 2,9 % στη Ρουμανία τον Mάιο 2019 

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία του Ινστιτούτου 

Στατιστικής της Ρουμανίας, η ανεργία ανήλθε σε 2,9% στη 

χώρα τον Μάιο τ.έ. Ο αριθμός των ανέργων ανήλθε σε 

254,63 χιλ. (75.103 διαμένοντες σε αστικά κέντρα και 

179.528 σε χωριά), μειωμένος κατά 2% σε σχέση με τον 

ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους.  

Σημειώνεται ότι ο μέσος όρος ανεργίας στην 

Ευρωζώνη ήταν 7,5% τον Mάιο 2019.  

Η Ρουμανία, συγκριτικά με τις υπόλοιπες χώρες 

της ΕΕ, έχει χαμηλά ποσοστά ανεργίας, στοιχείο το οποίο 

οφείλεται, σε μεγάλο βαθμό, στα υψηλά επίπεδα 

μεταναστευτικών ροών από τη Ρουμανία προς πιο 

προηγμένες χώρες της Ευρώπης. Λόγω της μετανάστευσης, 

ωστόσο, υπάρχει και έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού, 

πράγμα το οποίο θεωρείται σημαντικό μειονέκτημα της 

χώρας σε όρους ανταγωνιστικότητας. 

(Πηγή: Ινστιτούτο Στατιστικής Ρουμανίας,Eurostat) 

4. Μείωση ΑΞΕ στη Ρουμανία την περίοδο 

Ιανουαρίου – Μαΐου 2019 

Μείωση των ΑΞΕ της τάξεως του 12% παρατηρήθηκε 

το διάστημα Ιανουαρίου - Μαΐου 2019, σύμφωνα με τα 

τελευταία στατιστικά στοιχεία του Ινστιτούτου Στατιστικής 

της Ρουμανίας. Σε απόλυτους αριθμούς, κατά το 

εξεταζόμενο διάστημα, οι ΑΞΕ στη Ρουμανία άγγιξαν το 

1,48 δισ. ευρώ (έναντι 1,66 δισ. ευρώ το ίδιο πεντάμηνο 

του 2018) 

Σύμφωνα με το Εθνικό Εμπορικό Μητρώο 

Επιχειρήσεων, οι ελληνικές επιχειρήσεις μείωσαν το 

μερίδιό τους σχεδόν κατά 390 εκατ. ευρώ, οι αυστριακές 
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ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ 

περισσότερο από 100 εκατ. ευρώ και οι γαλλικές 

περισσότερο από 43 εκατ. ευρώ. Οι εταιρείες από τις τρεις 

αυτές χώρες αποτελούν το 20% του ξένου επενδεδυμένου 

κεφαλαίου στη Ρουμανία.  

   (Πηγή: Ινστιτούτο Στατιστικής Ρουμανίας, Εθνικό Εμπορικό 

Μητρώο Επιχειρήσεων-ONCR) 

 

5. Πληθωρισμός στη Ρουμανία 

Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, τον Ιούνιο του 

2019, η Ρουμανία κατέγραψε το υψηλότερο ποσοστό 

πληθωρισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, της τάξεως του 

3,9%, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 

προηγούμενου έτους. Ακολούθησαν η Ουγγαρία με 3,4% 

και η Λετονία με 3,1%. Τα χαμηλότερα ποσοστά 

πληθωρισμού για την ίδια περίοδο σημειώθηκαν στην 

Ελλάδα (0,2%), στην Κύπρο (0,3%), στη Δανία και στην 

Κροατία (0,5%).  

(Πηγή: Ziarul Financiar, Ινστιτούτο Στατιστικής Ρουμανίας) 

B. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 

1. Η ελληνική εταιρεία "ΓΡΗΓΟΡΗΣ 

ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ" εξαπλώνεται στο Βουκουρέστι 

Η ελληνική αλυσίδα καταστημάτων καφέ, 

γλυκισμάτων, μικρογευμάτων και delicatessen ΓΡΗΓΟΡΗΣ, 

στο πλαίσιο της δυναμικής της επανεισέλευσης στη 

ρουμανική αγορά στις αρχές Ιουλίου 2018, με το άνοιγμα 

καταστήματος στο πολυτελές συγκρότημα κατοικιών και 

επαγγελματικών χώρων Upground στο βόρειο τμήμα του 

του Βουκουρεστίου, άνοιξε πρόσφατα και δύο νέα 

καταστήματα καφέ, τύπου franchise, στην Παλαιά Πόλη και 

στο εμπορικό κέντρο Baneasa Shopping City. 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: Romania Insider) 

 

2. Πώληση γραφειακών εγκαταστάσεων αξίας 35 

εκατ. ευρώ από την Day Group 

Η ελληνικών συμφερόντων εταιρεία Day Group 

θέτει προς πώληση τα γραφεία του κτηρίου Day Tower στη 

Λεωφόρο Unirii στο Βουκουρέστι, αξίας 35 εκατ. ευρώ. Η 

εταιρία, η οποία έχει ενεργό δράση εδώ και 15 χρόνια στην 

αγορά της Ρουμανίας, έχει στο ενεργητικό της 

καταγεγραμμένες δραστηριότητες, όπως η ανάπτυξη 

κατοικιών συνολικής έκτασης 35.000 τ.μ (500 

διαμερίσματα) και εργασιακών χώρων έκτασης 12.000 τ.μ. 

Σύμφωνα με τον κ. Δημήτρη Μουρκάκο, έναν εκ των 

ιδρυτών της εταιρίας, η Day Group θα επικεντρωθεί σε 

επενδύσεις εγκαταστάσεων γραφείου, καθώς αυτή η αγορά 

θεωρείται πιο σταθερή συγκριτικά με εκείνη των κατοικιών. 

(Πηγή: Ziarul Financiar) 

 

3. Ολοκλήρωση απόκτησης της Leumi Bank First 

Bank  

  H First Bank του Ομίλου J.C. Flowers and Co, η 

οποία εξαγόρασε τη θυγατρική της Πειραιώς στη Ρουμανία 

τον Ιούνιο του 2018, ολοκλήρωσε πρόσφατα και την 

εξαγορά του 99% της ισραηλινής Leumi, καθώς η Κεντρική 

Τράπεζα της Ρουμανίας έδωσε την έγκρισή της. 

 Η Leumi, η οποία λειτουργεί στη Ρουμανία από το 

2006, διαθέτει δίκτυο 15 καταστημάτων σε 12 ρουμανικές 

πόλεις, απασχολώντας 200 ανθρώπους, με συνολικές 

καταθέσεις ύψους 150 εκατ. ευρώ. 

(Πηγή: emerging-europe.com) 

 

4. Ημερίδα για τη βιοοικονομία και την ενεργειακή 

επάρκεια στον τομέα βιομηχανίας αγροτικών 

προϊόντων (Τιμισοάρα, 3.7.2019) 

Στη Τιμισοάρα, στις 3 Ιουλίου, ειδικοί στον τομέα της 

ενέργειας και της βιομηχανίας τροφίμων και αγροτικών 

προϊόντων συμμετείχαν σε σεμινάρια που οργανώθηκαν 

από το διαδικτυακό περιοδικό energynomics.ro και την 

TMT PR, στο πλαίσιο της καμπάνιας "Bioeconomy - Energy 

Efficiency in Agro-Food Industry". Η καμπάνια αυτή έχει ως 

στόχο να παρουσιάσει τις υπάρχουσες, αλλά και 

μελλοντικές προκλήσεις στον χώρο της οικονομίας του 

περιβάλλοντος και να ενημερώσει για πιθανές ευκαιρίες, 

όπως είναι η αποτελεσματική χρήση της ενέργειας  για μία 

πιο ανταγωνιστική οικονομία.  

Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες πραγματοποίησαν 

επίσκεψη στο εργοστάσιο παραγωγής βιοαερίου COM 

ΑΒΜ.  

Από τα συμπεράσματα του σεμιναρίου 

συγκρατούνται τα εξής: α) στη Ρουμανία, μέσω της έξυπνης 

και της βιώσιμης διαχείρισης, υπάρχει επαρκής ποσότητα 

βιομάζας (και ειδικά αποβλήτων βιομάζας) που είναι σε 

θέση να ικανοποιήσει τις ανάγκες της κοινωνίας, β) η 

βιομάζα είναι η πιο φιλική προς το περιβάλλον πηγή 

ενέργειας. Σύμφωνα με τους ειδικούς, υπάρχουν σήμερα 11 
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ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ 

μόνο σταθμοί βιοαερίου στη Ρουμανία, τη στιγμή που σε 

άλλες χώρες, όπως είναι η Γερμανία, υπάρχουν 10.000, γ) 

καθίσταται επιτακτική η ανάγκη δημιουργίας ενός νέου 

νομικού πλαισίου, το οποίο θα υποστηρίζει την περαιτέρω 

αξιοποίηση της ενέργειας. 

Σταδιακά, όλο και περισσότερες εταιρείες 

δραστηριοποιούνται στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας στη Ρουμανία, όπως οι ABB, Control Point, COM 

ABM.  

(Πηγή: energynomics.ro) 

 5. Επέκταση της ΟΛΥΜΠΟΣ στον τομέα της 

βιοενέργειας 

 Σύμφωνα με δημοσιεύματα της οικονομικής 

εφημερίδας Ziarul Financiar, η ελληνικών συμφερόντων 

γαλακτοβιομηχανία ΟΛΥΜΠΟΣ έχει πραγματοποιήσει 

επένδυση 4 εκατ. ευρώ στον τομέα της παραγωγής 

βιοαερίου.  

Ο σταθμός βιοαερίου είναι εγκατεστημένος στη 

μονάδα της γαλακτοβιομηχανίας στο Halciu, Brasov, και 

παράγει κατά μέσο όρο ως 600 κ.μ. βιοαερίου, διαθέτοντας 

δυνατότητα αποθήκευσης 2.000 κ.μ. Με αυτόν τον τρόπο 

επιτυγχάνεται η ενεργειακή ανεξαρτησία της παραγωγικής  

μονάδας και η μείωση του κόστους παραγωγής.  

Η ΟΛΥΜΠΟΣ, η οποία δραστηριοποιείται εδώ και 

δέκα έτη στη ρουμανική αγορά, με εξαγωγές σε 45 χώρες, 

κατέγραψε το 2018 κέρδη ύψους 12,4 εκατ. Ron (2,6 

εκατ.ευρώ). 

 (Πηγή: Ziarul Financiar,) 

 

Γ. ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΚΑΤΑ 

ΤΟ 2018. ΑΥΞΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΚΑΤΑ 

11,09% 

1. Διμερές εμπόριο 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής 

Αρχής, το διμερές εμπόριο Ελλάδος - Ρουμανίας, κατά το 

2018, ανήλθε σε 1,941 δισ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 

της τάξης του 9,32%, σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Οι 

ελληνικές εξαγωγές προς την Ρουμανία σημείωσαν 

αξιόλογη αύξηση κατά 10,62% και ανήλθαν σε 967,79 εκατ. 

ευρώ, ενώ οι εισαγωγές από την Ρουμανία αυξήθηκαν κατά 

8,05% και έφθασαν τα 973,58 εκατ. ευρώ. Συνοπτικά, η 

πορεία του διμερούς εμπορίου Ελλάδος - Ρουμανίας τα 

τελευταία τρία χρόνια παρουσίασε την ακόλουθη εικόνα: 

  

 

Διμερές εμπόριο Ελλάδας-Ρουμανίας 2016-2018 

 

 

         2016 
 

2017 

 

2018 

Ετήσια 

μεταβο

λή 

Ευρώ Ευρώ Ευρώ 
2018/2

017 

ΕΞΑΓΩΓΕΣ 

ΠΡΟΣ 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 

769.059.174 874.909.435 967.789.069 10,62% 

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 

ΑΠΟ 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 

769.908.881 901.004.879 973.576.106 8,05% 

ΟΓΚΟΣ 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

1.538.968.05

5 

1.775.914.31

4 

1.941.365.1

75 
9,32% 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ 

ΙΣΟΖΥΓΙΟ 
-849.707 -26.095.444 -5.787.037   

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ / επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ 

 

 

2. Αναλυτικά στοιχεία ελληνικών εξαγωγών στη 

Ρουμανία κατά το 2018 (σημαντικότερα εξαγώγιμα 

προϊόντα) 

  CN4 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

2018 Ετήσια 

μεταβολή  

 

2018/2017 

Βαρύτητα 

ως προς 

το σύνολο 

 

2018 

ΑΞΙΑ  

(ευρώ) 

  
ΣΥΝΟΛΟ  967.789.069 

 
  

1 9503 Παιχνίδια  69.964.955 45,07% 7,23% 

2 7213 

Χοντρόσυρμα από 

σίδηρο ή από όχι σε 

κράμα χάλυβα 58.909.821 32,78% 6,09% 

3 7408 Σύρματα από χαλκό  48.604.619 -3,43% 5,02% 

4 0805 
Εσπεριδοειδή, νωπά 

ή ξερά 40.562.645 14,13% 4,19% 

 5 8471 

Μηχανές 

επεξεργασίας 

δεδομένων, 

αυτόματες, και 

μονάδες αυτών 27.835.289 80,14% 2,88% 

6 3903 

Πολυμερή του 

στυρολίου σε αρχικές 

μορφές 27.595.292 -24,72% 2,85% 

7 7214 

Ράβδοι από σίδηρο ή 

από όχι σε κράμα 

χάλυβα 26.608.282 -11,33% 2,75% 

8 2713 

Οπτάνθρακας (κοκ) 

από πετρέλαιο, 

άσφαλτος από 

πετρέλαιο  22.129.377 136,48% 2,29% 

9 2005 

Λαχανικά 

παρασκευασμένα ή 

διατηρημένα χωρίς 

ξίδι, μη κατεψυγμένα  21.813.270 -2,35% 2,25% 

10 0809 
Βερίκοκα, κεράσια, 

ροδάκινα 21.463.368 -7,15% 2,22% 
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ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ 

11 0803 Μπανάνες 21.169.631 127,03% 2,19% 

12 3105 

Λιπάσματα ορυκτά  ή 

χημικά που περιέχουν 

δύο ή τρία λιπαντικά 

στοιχεία: άζωτο, 

φωσφόρο και κάλιο.  18.348.640 14,43% 1,90% 

13 7606 

Ελάσματα και ταινίες, 

από αργίλιο, με 

πάχος > 0,2 mm  16.074.581 43,01% 1,66% 

14 3901 

Πολυμερή του 

αιθυλενίου σε αρχικές 

μορφές 15.590.088 28,45% 1,61% 

15 3920 

Πλάκες, φύλλα, 

μεμβράνες, ταινίες και 

λουρίδες, από 

πλαστικές ύλες α 13.803.341 -16,77% 1,43% 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Εισαγωγές-Αφίξεις, Εξαγωγές-Αποστολές κατά χώρα και 

τετραψήφιο επίπεδο Σ.Ο. (CN4) 

Επεξεργασία στοιχείων: Γραφείο ΟΕΥ Πρεσβείας Βουκουρεστίου 

Δ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΡ. ΟΕΥ: ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΚΛΑΔΙΚΕΣ 

ΜΕΛΕΤΕΣ – ΕΡΕΥΝΕΣ ΑΓΟΡΑΣ – ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 

Το μήνα Ιούλιο εκπονήθηκε από το Γρ. ΟΕΥ 

Βουκουρεστίου η Ετήσια Έκθεση για την Οικονομία της 

Ρουμανίας και τις διμερείς οικονομικές σχέσεις, η οποία 

έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα Agora.  

Τον τρέχοντα μήνα προετοιμάζεται από το Γραφείο 

μας Κλαδική Μελέτη για την αγορά των αγροτικών 

προϊόντων, η οποία προσεχώς θα αναρτηθεί στην 

ιστοσελίδα του Γραφείου.  

Στις 12-14.6.2019 διοργανώθηκε από το Υπουργείο 

Ενέργειας της Ρουμανίας, υπό την αιγίδα του Συμβουλίου  

της ΕΕ συνέδριο για το Στρατηγικό Σχέδιο Ενεργειακής 

Τεχνολογίας (SET Plan), στο οποίο παρέστησαν στελέχη 

του Γραφείου μας. Οι ομιλητές του Συνεδρίου, υψηλόβαθμα 

στελέχη του Υπουργείων Ενέργειας χωρών ΕΕ, της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δήμων και περιφερειών της 

Ρουμανίας, πρυτάνεις πανεπιστημίων και εκπρόσωποι 

ΜΚΟ, επεσήμαναν την ανάγκη συνεργασίας μεταξύ των 

κυβερνήσεων και των τοπικών κοινωνιών, καθώς επίσης 

και τη σημασία στοχευμένης χρηματοδότησης 

προγραμμάτων, με προστιθέμενη αξία στην ενίσχυση των 

πρακτικών μετάβασης σε μορφές καθαρής ενέργειας. 

Ε. ΤΡΕΧΟΝΤΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ 

Το ρουμανικό Υπουργείο Μεταφορών προκήρυξε 

διαγωνισμό για τον εκσυγχρονισμό του λιμανιού της 

παραδουνάβιας πόλης Tulcea (περί τα 1.500 μ). Το ύψος 

των εγασιών ανέρχεται σε 40 εκατ. ευρώ.  

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων 

ορίστηκε η 12η Σεπτεμβρίου 2019. 

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να 

αναζητηθούν στον ιστότοπο: 

 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:366127-

2019:TEXT:EN:HTML&src=0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


