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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 

Έλλειμμα 
προϋπολογισμού 

2,88% 2017 
1,77% Σεπτ. 2018 

Μηνιαίος 
Πληθωρισμός 

5, 03% Σεπτ. 2018 

Ανεργία % 4,1% Σεπτ. 2018 

Ισοτιμία Ron / Ευρώ 4.6619 01.11.2018 

Μέσος Μεικτός 
Μηνιαίος Μισθός 
(Ευρώ) 

725 Σεπτ. 2018 

Άμεσες Ξένες 
Επενδύσεις 

78 δισ. ευρώ Ιούλιος 2018 
73,5 δισ. 
ευρώ 

2017 

ΑΞΕ Μεταβολή 1,5% 2017/  2016 

Βιομηχανική 
Παραγωγή 

5,6% Σεπτ. 2018 

(Πηγή : Ιnvest Romania) 

2. Αύξηση κατά 16% του ελλείμματος του ισοζυγίου 
τρεχουσών συναλλαγών την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουλίου 
2018 

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία του Ινστιτούτου 
Στατιστικής της Ρουμανίας, το έλλειμμα του ισοζυγίου 
τρεχουσών συναλλαγών της χώρας κατά το 7μηνο Ιανουαρίου 
- Ιουλίου τ.έ ανήλθε σε 4,8 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 
κατά 16% σε σχέση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου 
έτους. 

Η μεγαλύτερη άνοδος σημειώθηκε στο έλλειμμα του 
ισοζυγίου αγαθών 

(Πηγή: Ινστιτούτο Στατιστικής Ρουμανίας) 
 

3.  52η θέση για τη Ρουμανία στην κατάταξη του 
Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ. 

 Την 52η θέση κατέλαβε η Ρουμανία μεταξύ 
140 χωρών στον πίνακα ανταγωνιστικότητας του Παγκόσμιου 
Οικονομικού Φόρουμ, βελτιώνοντας τις επιδόσεις της σε 
σχέση με την περυσινή χρονιά, όπου είχε καταταγεί στην 62η 

θέση˙ συνεχίζει, ωστόσο, να παραμένει σε μία από τις 
χαμηλότερες θέσεις στην ΕΕ, έχοντας λιγότερη ευνοϊκή 
κατάταξη συγκριτικά με χώρες με παρόμοια επίπεδα 
ανάπτυξης, όπως τη Βουλγαρία (51η), την Τσεχία (29η), την 
Πολωνία (37η), την Ουγγαρία (48η) και τη Λεττονία (42η). 

 

 
Ο υποδείκτης στον οποίον η Ρουμανία είχε τις 

καλύτερες επιδόσεις ήταν ο τομέας της Έρευνας και 
Τεχνολογίας, όπου κατέλαβε την 36η θέση, ενώ και σε επίπεδο 
μεγέθους αγοράς κατετάγη σε σχετικά καλή θέση (41η). 
Αντιθέτως, τα πιο αδύναμα σημεία της φαίνεται να είναι το 
χρηματοπιστωτικό της σύστημα (101η) και ο τομέας της υγείας 
(72η). Μέτρια προς χαμηλή θεωρείται η κατάταξή της σε 
επίπεδο οργάνωσης και δομής της αγοράς εργασίας (56η), 
μακροοικονομικής σταθερότητας (53η) και υποδομών (55η). 

 (Πηγή: WEF) 

4. Αύξηση των ΑΞΕ κατά το διάστημα Ιανουαρίου - 
Ιουλίου 2018. 
 Αύξηση των ΑΞΕ κατά 1,7% κατεγράφη το διάστημα 
Ιανουαρίου - Ιουλίου τ.έ στη Ρουμανία, με το συνολικό 
επενδεδυμένο κεφάλαιο κατά τους επτά υπό εξέταση μήνες να 
ανέρχεται σε 2,31 δισ. ευρώ.  

Ο αριθμός των νεοεισερχόμενων εγγεγραμμένων 
επιχειρήσεων με ξένο κεφάλαιο κατά την εν λόγω περίοδο 
άγγιξε τις 3.337, παρουσιάζοντας, ωστόσο, μείωση της τάξεως 
του  4,7%, 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.  

 



 
          ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ                                                   Ενημερωτικό Δελτίο ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018 
 
 

 

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ 

3
 

Το μεγαλύτερο μέρος ξένου επενδεδυμένου κεφαλαίου 
προέρχεται από την Ολλανδία (5.342 τον αριθμό επιχειρήσεις 
ολλανδικών συμφερόντων δραστηριοποιούνται στη Ρουμανία, 
με συνολικό κεφάλαιο 12,52 δισ. ευρώ που αντιστοιχεί στο 
18% των συνολικών ΑΞΕ της χώρας). Ακολουθούν οι 
αυστριακές (7.521 τον αριθμό, με επενδεδυμένο κεφάλαιο 5,75 
δισ. ευρώ και ποσοστό 13% των ΑΞΕ στη χώρα) και οι 
γερμανικές. Η Ελλάδα καταλαμβάνει την 7η θέση ανάμεσα 
στους διεθνείς επενδυτές. 

(Πηγή: Ινστιτούτο Στατιστικής Ρουμανίας, Εθνικό Μητρώο 
Εμπορικών Εταιριών Ρουμανίας) 

5. Υψηλά ποσοστά πληθωρισμού και τον Σεπτέμβριο 
στη Ρουμανία 

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που δημοσίευσε 
η Eurostat, η Ρουμανία συνεχίζει να καταγράφει υψηλά 
ποσοστά πληθωρισμού καθώς ο σχετικός δείκτης ανήλθε σε 
5,03% τον Σεπτέμβριο 2018,  ελάχιστα μειωμένος έναντι 
του Αυγούστου όπου το σχετικό ποσοστό ήταν 5,1%. Ο 
μέσος όρος της ΕΕ και της ευρωζώνης παρέμεινε στο 2,1%.  

Βάσει των στοιχείων του ρουμανικού Εθνικού 
Ινστιτούτου Στατιστικής (INS), ο πληθωρισμός οφείλεται κατά 
κύριο λόγο στην αύξηση των τιμών των βιομηχανικών 
προϊόντων πλην των τροφίμων κατά 6,55%, ενώ οι τιμές των  
τροφίμων παρουσίασαν άνοδο 4,34%, και αυτές των 
υπηρεσιών 2,54%.  

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 κατά 21% της παραγωγής οίνου στη 
Ρουμανία  

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Οίνου, η οινοπαραγωγή της Ρουμανίας αναμένεται να ανέλθει 
σε 5,2 εκατ. εκατόλιτρα, ποσότητα που ανεβάζει κατά 21% την 
παραγωγή σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. 

 

Μετά από έξι χρόνια μέτριας απόδοσης, η Ρουμανία 
κατατάσσεται και πάλι στις έξι μεγαλύτερες οινοπαραγωγικές 
χώρες της ΕΕ μετά την Ιταλία (48,5 εκατ.hl), τη Γαλλία (46,4 
εκατ. hl), την Ισπανία (40,9 εκατ. hl), τη Γερμανία και την 
Πορτογαλία. 
Σε διεθνές επίπεδο, η παραγωγή κρασιού αναμένεται να 
φτάσει τα 282 εκατ. εκατόλιτρα, που συνιστά ρεκόρ 18ετίας.  
(Πηγή: Organization International du Vin) 
 

7. Αύξηση κατά 12,5% της αγροτικής παραγωγής στη 
Ρουμανία το 2017  
 Αύξηση της τάξεως του 12,5% σημειώθηκε το 2017 
στην αγροτική παραγωγή της Ρουμανίας συγκριτικά με το 
προηγούμενο έτος.  
 Η μεγαλύτερη αύξηση παρατηρήθηκε στην περιοχή 
της Ολτενίας, στη νοτοδυτική Ρουμανία, όπου η αύξηση 
ανήλθε σε 25% και η μικρότερη στην κεντρική Ρουμανία 
(+5,3%). 
 Ενώ η γεωργική παραγωγή αυξήθηκε κατά 19%, 
μείωση παρατηρήθηκε στην κτηνοτροφική παραγωγή (-0,4%) 

(Πηγή: Ινστιτούτο Στατιστικής Ρουμανίας)  

B. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 

1. Πιλοτικό πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων στη Ρουμανία,  χρηματοδοτούμενο από την 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης και 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων στη Ρουμανία, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
κατάρτισαν από κοινού ένα πιλοτικό πρόγραμμα παροχής 
χρηματοδότησης, συμβουλευτικών υπηρεσιών και εισαγωγής 
ολοκληρωμένων τεχνολογιών σε καινοτόμες επιχειρήσεις 
μικρού και μεσαίου μεγέθους, δραστηριοποιούμενες σε 
Ρουμανία, Βουλγαρία και Λεττονία. Το ύψος της 
χρηματοδότησης ανέρχεται σε 20 εκατ. ευρώ. 

Όπως χαρακτηριστικά επεσήμανε ο Επίτροπος 
Moedas, αρμόδιος για θέματα Επιστήμης, Έρευνας και 
Καινοτομίας, στόχος είναι αφ' ενός η ενδυνάμωση των 
επιχειρήσεων των συγκεκριμένων χωρών, όπου υπάρχουν 
διαπιστωμένα κενά στον τομέα της καινοτομίας, και αφ' ετέρου 
η προώθηση των νέων τεχνολογιών, με έμφαση στις 
περιβαλλοντικά φιλικές.  

Η Ρουμανία, βάσει του εν λόγω προγράμματος, το 
οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο του Horizon 2020, θα λάβει 
επιχορήγηση ύψους 12,5 εκατ. ευρώ από την Επιτροπή, 
κυρίως για κατάρτιση στελεχών και για εισαγωγή προηγμένων 
πράσινων τεχνολογικών συστημάτων, ενώ η ΕΤΑΑ θα 
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επεκτείνει την πιστωτική γραμμή στις ρουμανικές επιχειρήσεις 
που θα κριθούν επιλέξιμες για το εν θέματι πρόγραμμα.  
 (Πηγή: EBRD)  

2.  Επένδυση της αλυσίδας Radisson Blu σε 
ξενοδοχεία στο Μπρασόβ 

Σε αναπαλαίωση του ιστορικού κτηρίου του Μεγάρου 
Τηλεφωνίας του Μπρασόβ και μετατροπή του σε μεγάλο 
ξενοδοχειακό συγκρότημα θα προβεί η μεγάλη αλυσίδα 
ξενοδοχείων Radisson Blu. Η κατασκευή αναμένεται να έχει 
ολοκληρωθεί ως το τέλος του 2020 και το νέο οίκημα 
σχεδιάζεται να έχει 110 δωμάτια, δύο εστιατόρια δύο μπαρ, 
αίθουσα συσκέψεων και αθλητικές εγκαταστάσεις (sports and 
spa club). 

 
Θα είναι το πρώτο ξενοδοχείο της αλυσίδας στην 

Τρανσυλβανία και το δεύτερο στη Ρουμανία, μετά το 
Βουκουρέστι.  

 (Πηγή: Romania Insider)  

     3. Νέος φόρος για εταιρίες αιολικής ενέργειας 
 Με τη διαδικασία της κατεπείγουσας πράξης 
νομοθετικού περιεχομένου υιοθετήθηκε στις 31.10 από την 
κυβέρνηση της Ρουμανίας νέος φόρος για τις βάσεις των 
ανεμογεννητριών των αιολικών πάρκων, οι οποίες θεωρούνται 
πλέον πάγια περιουσία της εταιρίας. 
 Στις αντιδράσεις των εταιριών για την εισαγωγή του 
νέου αυτού φόρου, η απάντηση του Υπουργείου ήταν ότι αυτή 
αντισταθμίζει την πρόσφατη μείωση του φόρου για τα 
ενεργειακά κτήρια, που ευνοεί τις εταιρίες . 
  (Πηγή Profit.ro) 

4.  Αύξηση - ρεκόρ του αριθμού πωλήσεων των 
αυτοκινήτων στη Ρουμανία το εννεάμηνο Ιανουαρίου- 
Σεπτεμβρίου 2018 

 Άνοδο της τάξης του 35,3% παρουσίασαν οι 

πωλήσεις επιβατηγών αυτοκινήτων την περίοδο Ιανουαρίου -

Απριλίου 2018 στη Ρουμανία σε σχέση με το ίδιο διάστημα 
του 2017. 

Σε απόλυτους αριθμούς, τα αυτοκίνητα που πωλήθηκαν 
ήταν 106.201, καταγράφοντας  ρεκόρ δεκαετίας.  
  Παράλληλα, το ίδιο διάστημα, οι εισαγωγές 
μεταχειρισμένων αυτοκινήτων σημείωσαν πτώση κατά 8%, σε 
σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά, ανερχόμενες, σε 
απόλυτους αριθμούς, σε 340.000. 
 Η ΑΡΙΑ (Ένωση Κατασκευαστών και Εισαγωγέων 
Αυτοκινήτων) εκτιμά ότι ως το τέλος του χρόνου οι πωλήσεις 
αυτοκινήτων θα αγγίξουν τις 125.000, ενώ οι εισαγωγές 
μεταχειρισμένων τις 400.000. 

(Πηγή: ΑΡΙΑ, Ένωση Κατασκευαστών και Εισαγωγέων 
Αυτοκινήτων) 
 

5.  Επένδυση 50 εκατ. ευρώ της Cordia Romania σε 
κατασκευή συγκροτήματος κατοικιών - Επένδυση και της 
γαλλικής CEETRUS ύψους 10 εκατ. ευρώ σε επέκταση 
εμπορικού κέντρου στη Satu Mare 
 Σύμφωνα με ανακοίνωση του ουγγρικών 
συμφερόντων ομίλου Futureal Group, η θυγατρική του, Cordia 
Romania, έχει εκπονήσει ένα σχέδιο ανάπτυξης 
ολοκληρωμένου συγκροτήματος 500 διαμερισμάτων στο 
Βουκουρέστι. Το ύψος της επένδυσης ανέρχεται σε 50 εκατ. 
ευρώ και η κατασκευή αναμένεται να ξεκινήσει στο τέλος του 
τρέχοντος έτους. Πρόκειται για το πρώτο μεγάλο project της 
ουγγρικής εταιρίας στη Ρουμανία, το οποίο αναμένεται να 
ολοκληρωθεί εντός της επόμενης τετραετίας. 
 Παράλληλα, η γαλλική CEETRUS ανακοίνωσε την 
απόφασή της να επεκτείνει κατά 9.000 τ.μ το εμπορικό κέντρο 
που έχει ήδη κατασκευάσει στη Satu Mare, στη βορειοδυτική 
Ρουμανία. Το κόστος της επένδυσης ανέρχεται σε 10 εκατ. 
ευρώ.  
(Πηγή: Romania Insider) 
 

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 την ακόλουθη εικόνα το α' εξάμηνο 
2018 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2017: 
 

 6μηνο 2018 
(σε Ευρώ) 

6μηνο 2017 
(σε Ευρώ) 

μεταβολή 
 

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΣ 454.941.046 409.542.910 11,09% 
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ΡΟΥΜΑΝΙΑ 
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 ) 

2. Διμερές εμπόριο – σημαντικότερα προϊόντα 
(στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ) 
  

Δασμ. 
κλάση 

Περιγραφή      α' 
εξάμηνο 2018 

Μεταβολ
ή 2018 / 

2017  
% επί συνόλου  

7213 Χοντρόσυρμα από σίδηρο  44,50% 6,74% 
7408 Σύρματα από χαλκό  -5,66% 5,57% 
9503 Παιχνίδια  54,31% 5,36% 
0805 Εσπεριδοειδή 34,29% 4,29% 
7214 Ράβδοι από σίδηρο  -19,74% 3,22% 
8471 Μηχανές επεξεργασίας 

δεδομένων 54,83% 2,85% 

3903 Πολυμερή του στυρολίου σε 
αρχικές μορφές -26,99% 2,71% 

2005 Λαχανικά παρασκευασμένα 
ή διατηρημένα χωρίς ξίδι 7,07% 2,41% 

0803 Μπανάνες 145,16% 2,29% 
3105 Λιπάσματα ορυκτά ή 

χημικά  13,98% 2,17% 

0809 Βερίκοκα, κεράσια, 
ροδάκινα 17,69% 2,08% 

7606 Ελάσματα και ταινίες, από 
αργίλιο, με πάχος > 0,2 mm 40,03% 2,00% 

7604 
Ράβδοι και είδη με 
καθορισμένη μορφή, από 
αργίλιο, π.δ.κ.α. 

18,36% 1,65% 

3920 
Πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, 
ταινίες και λουρίδες, από 
πλαστικές ύλες  

-12,84% 1,63% 

0810 Φράουλες, σμέουρα, βατόμ   28,08% 1,54% 
7411 Σωλήνες από χαλκό 56,82% 1,53% 
3004 Φάρμακα  -13,84% 1,27% 

3923 
Είδη μεταφοράς ή 
συσκευασίας, από 
πλαστικές ύλες 

40,75% 1,24% 

3901 Πολυμερή του αιθυλενίου 
σε αρχικές μορφές -23,80% 1,12% 

8415 Συσκευές τεχνητού κλίματος 14,56% 0,98% 
 
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 
διαφοροποιημένες και μοιράζονται μεταξύ αρκετών κατηγοριών. 

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

Δ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 

1. Συνάντηση Συμβούλων ΕΕ διαπιστευμένων στη 
Ρουμανία με θέμα  "Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης 
στη Ρουμανία" (Βουκουρέστι, 24.10.2018) 
 Πραγματοποιήθηκε προχθές, στο κτήριο της 
ελληνικής Πρεσβείας στο Βουκουρέστι άτυπη συνάντηση 
Συμβούλων ΕΕ με θέμα "Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης 
στη Ρουμανία". Στη συνάντηση, η οποία εντάσσεται στο 
πλαίσιο καθιερωμένων συνεδριάσεων μεταξύ Συμβούλων ΕΕ, 
διαπιστευμένων στη Ρουμανία, με σκοπό την 
αλληλοπληροφόρηση για θέματα εμπορικού, επιχειρηματικού 
και οικονομικού ενδιαφέροντος στη Ρουμανία, συμμετείχαν με 
παρουσιάσεις ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. 
Alexandru Potor, η επικεφαλής του Γραφείου της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Επενδύσεων στο Βουκουρέστι κα Lara Tassan 
Zanin, και ο επικεφαλής του Γραφείου Διεθνούς Οργανισμού 
Χρηματοδότησης της Παγκόσμιας Τράπεζας της Ρουμανίας κ. 
Cristof Nacu. 

 

2. Επισκέψεις στελεχών Γραφείου ΟΕΥ σε ελληνικών 
συμφερόντων εταιρίες. 
 Στο πλαίσιο ευρύτερης δικτύωσης του Γραφείου ΟΕΥ 
Βουκουρεστίου και της γνωριμίας με ελληνικές επιχειρήσεις 
που έχουν έρθει να εγκατασταθούν στη Ρουμανία το τελευταίο 
διάστημα, στελέχη του Γραφείου ΟΕΥ επισκέφτηκαν ελληνικών 
συμφερόντων μονάδες παραγωγής τροφιμων και 
οινοπνευματωδών στο Βουκουρέστι, το Μπρασόβ και το 
Πλοϊέστι.  
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3. Συνέδριο με θέμα Railway Days (Βουκουρέστι, 16-
17.10.2018) - Συμμετοχή της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ 

 Πραγματοποιήθηκε το διήμερο 16-17 Οκτωβρίου στο 
ξενοδοχείο Radisson Blu του Βουκουρεστίου συνέδριο για τις 
υποδομές σιδηροδρομικές μεταφορές στη Ρουμανία. Βασικοί 
ομιλητές ήταν ο Πρόεδρος της ανεξάρτητης αρχής 
αναθεώρησης του θεσμικού πλαισίου για το σιδηροδρομικό 
δίκτυο στη Ρουμανία κ. Gigi Gavrilă, ο τεχνικός διευθυντής της 
Metrorex κ. Constantin Mustățea και o Γενικός Διευθυντής της 
European Rail Industry κ. Philippe Citroen.  
 

 
 

 Στο συνέδριο συμμετείχε ο Πρόεδρος της Αττικό 
Μετρό κ. Μυλόπουλος, ο οποίος πραγματοποίησε 
παρουσίαση, επικεντρωνόμενος στις δραστηριότητες της 
εταιρίας, με έμφαση την κατασκευή, τη λειτουργία και τη 
διαχείριση του μετρό στην Αθήνα, αναδεικνύοντας την 
εμπειρία και τη βαθιά τεχνογνωσία της εταιρίας τόσο στο 
κατασκευαστικό κομμάτι, όσο και στον τομέα της μελέτης, 
διαχείρισης, επίβλεψης και κατάρτισης φακέλου για την 
απορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων.  
 

4. Ημερίδα Ελληνο - ρουμανικού Εμπορικού 
Επιμελητηρίου για το marketing και τις επικοινωνιακές 
στρατηγικές (Βουκουρέστι, 18.10.2018) 

 Πραγματοποιήθηκε στις 18.10 σε ειδικά 
διαμορφωμένη αίθουσα του ξενοδοχείου Novotel στο 
Βουκουρέστι, ενημερωτική ημερίδα για τις στρατηγικές 
επικοινωνίας και marketing, προσαρμοσμένες στις 
ιδιαιτερότητες της ρουμανικής αγοράς.  

 Στην ημερίδα, η οποία διοργανώθηκε από το Ελληνο - 
ρουμανικό Διμερές Εμπορικό Επιμελητήριο, με τη συνδρομή 
του Γραφείου μας, συμμετείχαν με στοχευμένες παρουσιάσεις 
εκπρόσωποι ελληνικών συμβουλευτικών εταιριών και 
επιχειρήσεων δημοσίων σχέσεων, εγκατεστημένων στη 
Ρουμανία, καθώς επίσης και ο υπογράφων, παραθέτοντας 
χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τις καταναλωτικές συνήθειες 
των Ρουμάνων και την επίδραση των μέσων μαζικής 
ενημέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης στην αγοραστική 

συμπεριφορά τους. Περαιτέρω, οι ομιλητές εξειδίκευσαν 
μεθόδους προσαρμογής των στρατηγικών marketing στο 
ρουμανικό κοινό. 

Από τις παρουσιάσεις, συγκρατούνται τα ακόλουθα:   
- Αποφασιστικός παράγοντας για την επιτυχή καθιέρωση 

στη ρουμανική αγορά είναι η δημιουργία αναγνωρίσιμης 
επωνυμίας (brand name), με σταθερό λογότυπο, διαρκώς 
ανανεούμενα προϊόντα και ισχυρή παρουσία στα μεγάλα 
καταστήματα. 

- Προς την κατεύθυνση αυτή χρειάζεται η διαρκής 
διαφήμιση σε μεγάλα τηλεοπτικά μέσα, καθώς επίσης και η 
δημιουργία χορηγούμενων σελίδων στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης 

- Ιδιαίτερης σημασίας για την επιτυχημένη είσοδο μιας νέας 
εταιρίας στη ρουμανική αγορά είναι η δημιουργία δικτύου 
προσωπικών επαφών και η διοργάνωση επιχειρηματικών 
εκδηλώσεων για τη συντήρηση του δικτύου αυτού. 

- Σημαντική είναι η συνεργασία με τοπικό εταίρο, ο οποίος 
θα μπορεί να συντονίζει τις επαφές με τους τοπικούς 
συνεργάτες, να επεκτείνει την δομή της εταιρίας στη χώρα και 
να ασχολείται συστηματικά με τη διαφήμιση των προϊόντων 
της εταιρίας. 

 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 προστιθέμενη αξία της εν λόγω εκδήλωσης συνίσταται, εκτός 
από την παροχή σημαντικών πληροφοριών για την οργάνωση 
στρατηγικών εισόδου στη ρουμανική αγορά και δημιουργία 
brand name, στην δημιουργία πλαισίου δικτύωσης των 
συμμετεχουσών επιχειρήσεων.  

 

5. Εκδήλωση του αγγλόφωνου ρουμανικού 
περιοδικού Business Review για το επενδυτικό 
περιβάλλον στη Ρουμανία "Foreign Ιnvestors' Summit - 
5th Edition" (Sheraton Hotel Bucharest, 30.10-1.11.2018) - 
Προβολή των ελληνικών επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιούνται στη Ρουμανία  
 Στο πλαίσιο εκδήλωσης για τις επενδύσεις στη 
Ρουμανία, που διοργανώθηκε με πρωτοβουλία του περιοδικού 
Business Review, του μεγαλύτερου αγγλόφωνου οικονομικού 
περιοδικού που κυκλοφορεί στη χώρα, και με την υποστήριξη 
των Πρεσβειών της Γερμανίας, της Γαλλίας και της Ελλάδας 
στο Βουκουρέστι, πραγματοποιήθηκε από το Γρ. ΟΕΥ 
Βουκουρεστίου παρουσίαση των ελληνικών επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιούνται στη Ρουμανία. Κατά την παρουσίαση, 
αναφορά έγινε στους σημαντικότερους τομείς ελληνικής 
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επιχειρηματικής παρουσίας στη Ρουμανία, ενώ έμφαση 
δόθηκε στους κλάδους που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για 
περαιτέρω ενίσχυση εμπορικής και επιχειρηματικής 
συνεργασίας (υψηλή τεχνολογία, κλάδος κατασκευών και 
δομικών υλικών, παιχνίδια, φαρμακευτικά - καλλυντικά, 
τρόφιμα).   
 Παράλληλα, ο υπογράφων πραγματοποίησε 
παρουσίαση του ελληνικού επενδυτικού περιβάλλοντος στη 
χώρα μας, για ενημέρωση πιθανών διεθνών επενδυτών. 

 

 

6. Προσεχείς δράσεις του Γραφείου ΟΕΥ  
 Στις 21 Νοεμβρίου τ.έ προγραμματίζεται εκδήλωση του 

Ελληνο- ρουμανικού Επιμελητηρίου για τις κατασκευές, με την 
υποστήριξη του Γρ. ΟΕΥ Βουκουρεστίου. Το Γραφείο μας θα 
αποστείλει άμεσα τις σχετικές πληροφορίες στις ελληνικές 
κατασκευαστικές εταιρίες και επιχειρήσεις δομικών υλικών, 
ώστε να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στο Φόρουμ 
(πληροφορίες κα Ana Maria Diaconescu 0786868808) 

. 
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