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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 
2,2% Οκτ. 2018 

Μηνιαίος 
Πληθωρισμός 

4,3% Οκτ. 2018 

Ανεργία % 3,33% Οκτ. 2018 

Ισοτιμία Ron / Ευρώ 4.6619 30.11.2018 

Μέσος Μεικτός 
Μηνιαίος Μισθός 
(Ευρώ) 

725 Νοεμ. 2018 

Άμεσες Ξένες 
Επενδύσεις 
(συνολικό 
επενδεδυμένο 
κεφάλαιο από το 
1990) 

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

2017 

ΑΞΕ Μεταβολή 1,5% 2017/  2016 

Βιομηχανική 
Παραγωγή 

3,8% Σεπτ. 2018 

(Πηγή : Ιnvest Romania) 

2. Αύξηση κατά 38% του ελλείμματος του 
ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών την περίοδο 
Ιανουαρίου - Αυγούστου 2018 

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία του Ινστιτούτου 
Στατιστικής της Ρουμανίας, το έλλειμμα του ισοζυγίου 
τρεχουσών συναλλαγών της χώρας κατά το 8μηνο 
Ιανουαρίου - Αυγούστου τ.έ ανήλθε σε 5,83 δισ. ευρώ, 
σημειώνοντας αύξηση κατά 38% σε σχέση με την ίδια 
περίοδο του προηγούμενου έτους. 

Η μεγαλύτερη άνοδος σημειώθηκε στο έλλειμμα 
του ισοζυγίου αγαθών (8,98 δισ. ευρώ, διογκωμένο κατά 
1,1 δισ.). 

Το εξωτερικό χρέος αυξήθηκε κατά 648 εκατ. 
ευρώ, ξεπερνώντας συνολικά τα 98 δισ. ευρώ. 

(Πηγή: Ινστιτούτο Στατιστικής Ρουμανίας, Eurostat) 
 

3.  52η θέση για τη Ρουμανία στην Έκθεση 
Επιχειρείν (Doing Business) 2019 της Παγκόσμιας 
Τράπεζας. 

Την 52η θέση κατέλαβε η Ρουμανία μεταξύ 190 
χωρών στην κατάταξη της Παγκόσμιας Τράπεζας σχετικά 
με το επιχειρηματικό περιβάλλον στη χώρα (Doing 
Business Report), παρουσιάζοντας επιδείνωση σε σχέση 
με την προηγούμενη χρονιά όπου κατείχε την 45η θέση. Η 
βαθμολογία της διαμορφώθηκε στο 72,3, κατατάσσοντάς 
την πιο χαμηλά από τη Σερβία, το Μαυροβούνιο, την 
Τουρκία, την Αρμενία και τη Λευκορωσία, ακόμη και από τη 
γειτονική της Μολδαβία. Σε καλύτερη θέση βρίσκεται σε 
σχέση με την Ουγγαρία, τη Βουλγαρία, την Ελλάδα και την 
Κύπρο.  

 
Η γραφειοκρατία, σύμφωνα με την Έκθεση, 

αποτελεί το βασικό μειονέκτημα του επενδυτικού 
περιβάλλοντος της Ρουμανίας και είναι συνισταμένη 
πολλών παραγόντων, όπως η έλλειψη σταθερότητας και 
προβλεψιμότητας θεσμικού πλαισίου, η απουσία 
ολοκληρωμένων συστημάτων μηχανοργάνωσης των 
διοικητικών μονάδων και η ελλιπής, σε ορισμένες 
περιπτώσεις, επιμόρφωση των δημοσίων υπαλλήλων. 

Σημειώνεται ότι και στον προσφάτως 
δημοσιευθέντα πίνακα ανταγωνιστικότητας του 
Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, η Ρουμανία είχε 
καταλάβει την 52η θέση, καταγράφοντας μία από τις 
χαμηλότερες επιδόσεις στην ΕΕ. 

Ολόκληρη η μελέτη βρίσκεται δημοσιευμένη στον 
ιστότοπο της Παγκόσμιας Τράπεζας: 
http://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/
media/Annual-Reports/English/DB2019-report_web-
version.pdf 

(Πηγή: World Bank) 

4. Άνοδος μέσου μηνιαίου μισθού από 1.1.2019  
 Αύξηση του κατώτατου μισθού στη Ρουμανία 
ανακοινώθηκε τις προηγούμενες ημέρες από το Υπουργείο 
Εργασίας. Συγκεκριμένα, με διάταξη νομοθετικού 
περιεχομένου, ο κατώτατος μισθός ορίζεται στα 2.080 Ron 
(446 ευρώ) από 1.900 Ron (408 ευρώ). Η νέα ρύθμιση θα 
έχει ισχύ από 1.1.2019.  
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 Στο εν λόγω νομοθέτημα υπάρχει πρόβλεψη και 
για άνοδο του κατώτατου μισθού για πτυχιούχους ή για 
υπαλλήλους με τουλάχιστον 15ετή εμπειρία σε 2.350 Ron 
(504 ευρώ).  

(Πηγή: Romania- Insider) 

5. Μικρή πτώση πληθωρισμού τον Οκτώβριο στη 
Ρουμανία 

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που 
δημοσίευσε η Eurostat, η Ρουμανία συνεχίζει να 
καταγράφει υψηλό πληθωρισμό, καθώς ο σχετικός δείκτης 
ανήλθε σε 4,3% τον Οκτώβριο 2018,  ελαφρά μειωμένος 
έναντι του Σεπτεμβρίου οπότε διαμορφώθηκε σε  5,03%. 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 5,27%. Οι τιμές των  
τροφίμων παρουσίασαν άνοδο 3,73%, και αυτές των 
υπηρεσιών 2,73%.  

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. Διεθνής Έκθεση Γεωργίας, Ανθοκομίας, 
Τροφίμων και Ποτών ΙΝDAGRA  (Βουκουρέστι 31.10-
4.11.2018) - Συμμετοχή του «Enterprise Greece» και 
άλλων ελληνικών επιχειρήσεων 
  
 Πραγματοποιήθηκε από 31 Οκτωβρίου ως 4 
Νοεμβρίου τ.έ στο Βουκουρέστι η Διεθνής Έκθεση 
Τροφίμων, Οίνων-Ποτών και Εξοπλισμού Τροφίμων 
«ΙNDAGRA FOOD, EXPO DRINK & WINE», η μεγαλύτερη 
αγροτική έκθεση στη Ρουμανία και στην ευρύτερη περιοχή 
της ΝΑ Ευρώπης, τα εγκαίνια της οποίας έλαβαν χώρα 
χθες. Παράλληλα, λαμβάνει χώρα το ίδιο χρονικό διάστημα 
η Διεθνής Έκθεση Γεωργίας και Ανθοκομίας INDAGRA.  
Στις εν λόγω εκθέσεις συμμετέχουν άνω των 550 εκθετών 
από 25 χώρες, στις νέες εγκαταστάσεις της ROMEXPO, σε 
χώρο που καταλαμβάνει 46,130 τ.μ.  

Στην τελετή εγκαινίων παρέστησαν ο Ρουμάνος Υπουργός 
Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. Petre Daea και ο 
Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου 
Ρουμανίας, κ. Mihai Daraban και ο Σύμβουλος του 
Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Cosmin Marinescu.  

Από ελληνικής πλευράς, επιτυχή παρουσία είχε η 
αποστολή του Εnterprise Greece με δεκαπέντε εταιρείες σε 
ισάριθμα περίπτερα. 

 
Σημειώνεται ότι η φετινή ελληνική συμμετοχή ήταν 

σε υψηλότερα επίπεδα με την περυσινή χρονιά. Ωστόσο, 
είναι αρκετά μικρότερη συγκριτικά με τις προ κρίσης 
συμμετοχές. 

2.  Εκδήλωση για τα 25 χρόνια της ελληνικών 
συμφερόντων Intrarom στη Ρουμανία 

Πραγματοποιήθηκε στις 20.11 στο Βουκουρέστι 
εκδήλωση για τα 25 χρόνια παρουσίας της Intrarom, 
θυγατρικής της Intracom στη Ρουμανία. Κατά την εκδήλωση 
παρουσιάστηκε το success story της εταιρίας στη 
Ρουμανία, η οποία αποτελεί μία από τις πιο επιτυχημένες 
ελληνικές εταιρίες στη Ρουμανία, με επενδεδυμένο 
κεφάλαιο ύψους 24 εκατ. ευρώ, η οποία απασχολεί 275 
εργαζομένους. 

Σημειώνεται ότι πρόσφατα και η εταιρία Medicon 
πραγματοποίησε αντίστοιχη εκδήλωση για τα 25 χρόνια 
επιτυχημένης παρουσίας της στη ρουμανική αγορά. 

     3. Μείωση της φορολογίας στο 5% για 
υπηρεσίες ξενοδοχείων, εστιατορίων, μονάδων μαζικής 
εστίασης και αθλητικών κέντρων 

Με την υπ' αρ. 89/2018 πράξη νομοθετικού 
περιεχομένου από την 1η Νοεμβρίου τ.έ, ο φόρος για 
υπηρεσίες ξενοδοχείων, εστιατορίων και κέντρων 
αθλητισμού και αναψυχής στη Ρουμανία μειώθηκε στο 5%. 
Σημειώνεται ότι μέχρι την 1.11, ο σχετικός φόρος στις 
υπηρεσίες εστίασης ήταν 9%, ενώ στα αθλητικά κέντρα και 
χώρους αναψυχής ανερχόταν σε 19%.  
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Συγκεκριμένα, η νέα φορολογία ισχύει για 
κατανάλωση φαγητού σε εστιατόρια, για πρόσβαση σε 
μουσεία, συνδρομές σε λέσχες αθλητισμού και για αγορά 
βιβλίων και εντύπων. Εξαιρούνται της νέας ρύθμισης το 
αλκοόλ, το νερό, το ψωμί και τα προϊόντα αρτοποιίας, για 
τα οποία ο φόρος συνεχίζει να είναι 9%. 

Η νομοθετική αυτή ρύθμιση εντάσσεται σε μία 
ευρύτερη προσπάθεια να ενισχυθούν υπηρεσίες 
συνδεόμενες με τον τουρισμό στη χώρα.  

Κινήσεις μείωσης της φορολογίας σε 
καταναλωτικά αγαθά και υπηρεσίες την τελευταία 
πενταετία έχουν συντελέσει στην αύξηση της ζήτησης στη 
χώρα. Επισημαίνεται ειδικότερα η σημαντική αύξηση των 
ελληνικών εξαγωγών φρούτων και λαχανικών στη 
Ρουμανία από τον Ιούνιο 2016, όταν είχε μειωθεί ο 
σχετικός φόρος κατανάλωσης από 24% σε 9%. 
  (Πηγή Profit.ro) 
 
4.  Συνέδριο για τη γεωργία από την Ένωση 
Γαιοκτημόνων Ρουμανίας (Βουκουρέστι, 8.11.2018) 
 

 Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 8.11 τ.έ σε ειδικά 
διαμορφωμένη αίθουσα του ξενοδοχείου Radisson Blu στο 
Βουκουρέστι για τρίτη συνεχόμενη χρονιά συνέδριο για τη 
γεωργία, που διοργάνωσε η Ένωση Γαιοκτημόνων 
Ρουμανίας (RALF). Στην εκδήλωση προσκεκλημένοι 
ομιλητές ήταν εκπρόσωποι της Ένωσης, στελέχη του 
ρουμανικού Υπουργείου Γεωργίας, καθώς επίσης και 
εκπρόσωποι ορισμένων από τις μεγαλύτερες εταιρίες 
παραγωγής αγροτικών προϊόντων που είναι 
εγκατεστημένες στη Ρουμανία, όπως Europefarming, 
Agrospol, Agriscience, Trigon Dairy Farming, Global 
Sunflowers, Agrofarm Gmbh) κ.α 

Από το συνέδριο συγκρατούνται τα ακόλουθα: 
- Αύξηση της τάξεως του 12,5% σημειώθηκε το 2017 

στην αγροτική παραγωγή της Ρουμανίας 
συγκριτικά με το προηγούμενο έτος. Η μεγαλύτερη 
άνοδος παρατηρήθηκε στην περιοχή της Ολτενίας, 
στη νοτιοδυτική Ρουμανία, όπου η αύξηση ανήλθε 
σε 25% και η μικρότερη στην κεντρική Ρουμανία 
(+5,3%). 

- Σε απόλυτους αριθμούς η αξία της αγροτικής 
παραγωγής της χώρας ανήλθε σε 8 δισ. ευρώ, 
καταγράφοντας ιστορικό υψηλό κερδοφορίας. Οι 
σχετικές εξαγωγές παρουσίασαν αύξηση 11%. Η 
παραγωγή σιταριού αναμένεται φέτος να είναι 
μεγαλύτερη κατά 200.000 τόνους σε σχέση με το 
2017, ενώ η παραγωγή αραβοσίτου εκτιμάται ότι 

θα αγγίξει τα 14,5-15 δισ. τόνους, καθιστώντας τη 
Ρουμανία τη μεγαλύτερη παραγωγό καλαμποκιού 
στην Ευρώπη. 

- Αν και η Ρουμανία αποτελεί σημαντική δύναμη 
στην παραγωγή σιταριού, κριθαριού και 
ηλιανθών, ωστόσο, η στρεμματική απόδοση 
θεωρείται ακόμα σχετικά χαμηλή, γεγονός που 
οφείλεται σε κενά και προβλήματα σε επίπεδο 
υποδομών καλλιέργειας και συγκομιδής. 

- Ενώ στη γεωργική παραγωγή υπήρξε αύξηση, 
αντίθετα η κτηνοτροφική παραγωγή παρουσίασε 
μείωση, της τάξεως του 0,5%. Η νόσος των χοίρων 
είναι μία από τις βασικές αιτίες για τη μείωση 
αυτή. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το εν 

θέματι συνέδριο, μπορείτε να ακολουθήσετε το σύνδεσμο 
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-
upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/64519 στη διαδικτυακή 
πύλη agora. 

5.  H First Bank, πρώην Piraeus, ξεκίνησε τη 
λειτουργία της υπό τη νέα επωνυμία. 
 Η τράπεζα First Bank, πρώην Piraeus, η οποία 
εξαγοράστηκε από τον αμερικανικό όμιλο J. C. Flowers, 
ξεκίνησε το Νοέμβριο τη λειτουργία της υπό τη νέα της 
επωνυμία.  
 Μέχρι το τέλος του έτους, η εν λόγω τράπεζα 
επιδιώκει να έχει επανεκκινήσει τη λειτουργία και των 40 
καταστημάτων που διαθέτει στο δίκτυό της στο 
Βουκουρέστι και την επόμενη χρονιά να επεκτείνει το 
rebranding σε όλη τη Ρουμανία. Σύμφωνα με δημοσίευμα 
της εφημερίδας Ziarul Financiar ο Όμιλος Flowers σκοπεύει 
να διευρύνει τις δραστηριότητές του στη Ρουμανία, με την 
απόκτηση και άλλων τραπεζών. 
 (Πηγή: Romania Insider, Ziarul Financiar) 
 

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 
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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 ) 

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 – EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ/ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    

1. 2ο Συνέδριο για τις Κατασκευές (Βουκουρέστι, 
21.11.2018)   

 Πραγματοποιήθηκε στις 21.11 σε ειδικά 
διαμορφωμένη αίθουσα του ξενοδοχείου Sheraton στο 
Βουκουρέστι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά συνέδριο για 
τις κατασκευές, που διοργάνωσε το Διμερές Ελληνο -
ρουμανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, με τη συνδρομή του 
Γραφείου μας. Στην εκδήλωση προσκεκλημένοι ομιλητές 
ήταν εκπρόσωποι μεγάλων κατασκευαστικών εταιριών, 
τόσο ελληνικών (Globalworth, Bobotis, Octagon, Viohalco, 
Siderom), όσο και διεθνών (Arabesque, Araco, Holcim, 
One, Hogart, Quattro), ενώ δυναμικό παρών έδωσαν 
αρκετοί Έλληνες επιχειρηματίες -είτε νεοεισελθέντες στη 
ρουμανική αγορά, είτε δραστηριοποιούμενοι χρόνια σε 
αυτήν- από εταιρίες δομικών υλικών, αρχιτεκτονικά 
γραφεία και χρηματομεσιτικές επιχειρήσεις.   

Το Γραφείο μας συμμετείχε στη 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. 
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Στο πλαίσιο της εκδήλωσης ο Γεν. Συμβ. ΟΕΥ Α΄, 

κ. Ιωάννης Μάρκος πραγματοποίησε παρουσίαση για το 
επενδυτικό κλίμα στον τομέα των κατασκευών και τις 
προοπτικές του. 

Συνοψίζοντας, σημειώνουμε ότι πρόκειται για μία 
ακόμη επιτυχημένη εκδήλωση του Διμερούς Ελληνο-
ρουμανικού Επιμελητηρίου, σε συνεργασία με το Γραφείο 
ΟΕΥ, την οποία παρακολούθησαν περί τους 250 
επιχειρηματίες, δραστηριοποιούμενοι στον ευρύτερο χώρο 
των κατασκευών.  

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα 
διαμειφθέντα στο συνέδριο, μπορείτε να ακολουθήσετε το 
σύνδεσμο https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-
emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/64518 στη 
διαδικτυακή πύλη agora. 
 

2. Εκδήλωση του περιοδικού Traveller του 
National Geographic Romania για τα δέκα χρόνια 
λειτουργίας του, με αφιερώματα σε ελληνικούς 
προορισμούς 

Πραγματοποιήθηκε στις 27.11 σε αίθουσα του 
ξενοδοχείου Pullman στο Βουκουρέστι εκδήλωση του 
περιοδικού National Geographic Romania για τα δέκα 
χρόνια κυκλοφορίας του περιοδικού Traveller στη 
Ρουμανία. Στην εκδήλωση ήταν έντονο το ελληνικό 
στοιχείο, καθώς παρουσιάστηκε οπτικοακουστικό υλικό 
από περιηγήσεις των συνεργατών του περιοδικού στην 
Ελλάδα, τη μέριμνα για τη διοργάνωση των οποίων είχε το 
Γραφείο ΕΟΤ Βουκουρεστίου.  

 Την εκδήλωση, εκτός από τον ΕΟΤ, στήριξαν και 
ελληνικών συμφερόντων εταιρίες εγκατεστημένες στη 
Ρουμανία, όπως η Alpha Bank, Olympus, Mythos, Aqua 
Carpatica, Domeniile Samburesti και Gregorys . Σε ειδικά 
διαμορφωμένο χώρο, πραγματοποιήθηκε έκθεση 
φωτογραφίας με θαλασσινά τοπία του Ανατολικού Αιγαίου, 

ενώ εγκωμιαστικά άρθρα με πλούσιο φωτογραφικό υλικό 
από ελληνικές πόλεις και νησιά περιλαμβάνονταν στο 
επετειακό τεύχος. 

 
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, τέλος, έλαβε χώρα 

και γευσιγνωσία, με γαστρονομικές δημιουργίες από 
ελληνικά παραδοσιακά προϊόντα (φέτα, λάδι, ελιές, μέλι, 
θαλασσινά, φρούτα). 

Η εκδήλωση, στην οποία παρέστησαν άνω των 
200 ατόμων, κατά κύριο λόγο εκπρόσωποι τουριστικών 
γραφείων, δημοσιογράφοι και travel bloggers, συνιστά μία 
ακόμη επιτυχημένη πρωτοβουλία προώθησης ελληνικών 
προϊόντων και προορισμών. Το Γραφείο μας συνέδραμε 
την εκδήλωση με την αποστολή προσκλήσεων στις επαφές 
του, την κινητοποίηση των ελληνικών εταιριών και την 
ευρύτερη δυνατή προβολή της. 
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