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Α.
ΕΛΛΗΝΟ-ΡΟΥΜΑΝΙΚΕΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ-

1. Η SoftOne Romania εξαγόρασε την Orosimo
Software.
Η εταιρία SoftOne Cloud solutions, του
επιχειρηματία Πάνου Γερμανού, από τι πιο
ανταγωνιστικές του κλάδου της στη ΝΑ Ευρώπη
εξαγόρασε την επίσης ελληνικών συμφερόντων
εταιρία προγραμματισμού λύσεων λογισμικού
Orosimo Software. Η εξαγορά είναι μέρος της
στρατηγικής της εταιρίας για επέκταση του
δικτυου διεθνών συνεργατών της (το οποίο
αριθμεί
πάνω
από
600
εταιρίες)
και
χαρτοφυλακίου πελατών.
2. Αναφορά στον ρουμανικό τύπο σε ελληνικές
εταιρίες
που
δραστηριοποιούνται
στη
Ρουμανία.

Στην ηλεκτρονική
έκδοση
της
εφημερίδας Bursa.ro γίνεται
αναφορά
στην
συνεργασία
της ελληνικής
εταιρείας
πληροφορικής Inform Lykos που δραστηριοποιείται στη Ρουμανία, με τις ρουμανικές εταιρείες
Ε.ΟΝ και DRUID για
τη
διευκόλυνση
της
διαδραστικής επικοινωνίας με πελάτες.
Παρατίθενται
δηλώσεις
του
Διευθύνοντος
Συμβούλου της DRUID, Liviu Dragan, σχετικά με τη
συνεργασία με την Inform Lykos. “To επίπεδο
τεχνογνωσίας
και
επαγγελματισμού
που
επέδειξε η Inform Lykos στο έργο της Ε.ΟΝ, ένα
τεχνολογικό έργο γεμάτο προκλήσεις, με κάνει να
ατενίζω με αισιοδοξία την επέκταση της
συνεργασίας μας σε έργα ψηφιοποίησης
συζητήσεων και σε άλλες αγορές, όπως η Ελλάδα ή
Αυστρία”.
Intracom Telecom

Στον ιστότοπο spotmedia.roυπάρχει αναφορά
στην εταιρία τηλεπικοινωνιών Intracom Telecom,
η οποία δραστηριοποιείται και στη Ρουμανία, και η
οποία μέσω της εταιρείας Εther ολοκλήρωσε
επιτυχώς 37 φωτοβολταϊκά έργα σε όλη την
Ελλάδα.
3. Ελληνικές εξαγωγές στη Ρουμανία.

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία
του ρουμανικού Ινστιτούτου Στατιστικής που

αφορούν το διάστημα Ιανουαρίου - Αυγούστου
2020, οι εισαγωγές ελληνικών προϊόντων στη
Ρουμανία ανήλθαν σε 707,1 εκατ. ευρώ
σημειώνοντας αύξηση 7,3% σε σχέση με το
αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους.
Αντιθέτως οι ρουμανικές εξαγωγές προς την χώρα
μας κατέγραψαν και πάλι μείωση κατά 21,05%
ανερχόμενες σε 465,1 εκατ. ευρώ. Η εν λόγω
μείωση οδήγησε σε μείωση κατά 6,1% του όγκου
του διμερούς εμπορίου που διαμορφώθηκε σε
1.172,2
δισ.
ευρώ
Ελλάδας-Ρουμανίας.
Η Ελλάδα διατηρεί την 19η θέση ως χώρα
προορισμού των ρουμανικών εξαγωγών και την
18η
ως
χώρα
προμηθευτής.
Οι εξαγωγές ελληνικών φρούτων κατά το
διάστημα
Ιανουαρίου-Αυγούστου
2020
ανήλθαν σε 89,6 εκατ. ευρώ, έναντι 78,9 εκατ.
ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2019 (+13,6%),
όπως και οι εξαγωγές παρασκευασμένων
λαχανικών (+6,5%) διαμορφούμενες σε 18 εκατ.
ευρώ, ενώ αυτές των λαχανικών από 22,5 εκατ
ευρώ το 2019 μειώθηκαν ελαφρώς στα 19,8 κατά
το υπό εξέταση διάστημα. Αξιόλογη ήταν και η
αύξηση
των
προϊόντων
του
κεφ.
73
"τεχνουργήματα από σίδηρο" που από 4,9 εκατ.
ευρώ το οκτάμηνο του 2019 ξεπέρασαν τα 31
εκατ. ευρώ το 2020. Επίσης αύξηση συνεχίζουν να
παρουσιάζουν οι εξαγωγές παιχνιδιών (+6,1%) με
την αξία τους να ανέρχεται σε 51,9 εκατ. ευρώ.
Αντιθέτως τα προϊόντα σιδήρου κεφ. 72
κατέγραψαν μικρή μείωση (-2,3%) με την αξία
τους να διαμορφώνεται σε 76,4 εκατ. ευρώ.
Μειωμένες κατά 10% ήταν και οι εξαγωγές
προϊόντων χαλκού (κεφ.74) αξίας 42,9 εκατ. ευρώ.
4. Ελληνικές επενδύσεις στη Ρουμανία.
Στο Εθνικό Εμπορικό Μητρώο της Ρουμανίας
είναι εγγεγραμμένες 7.821 εταιρείες ελληνικών
συμφερόντων (υπολογίζεται ότι ενεργές είναι
περίπου 1.200) με το συνολικό επενδυμένο
κεφάλαιο να ανέρχεται σε 1,754 δισ. Ευρώ. Το
ελληνικό μερίδιο στις συνολικές άμεσες ξένες
επενδύσεις που ανήλθαν σε 49,425 δισ. ευρώ στις
30.11.2020,
διαμορφώθηκε
στο
3,83%
κατατάσσοντας την χώρα μας σταθερά στην 8η
θέση μεταξύ των χωρών προέλευσης ξένων
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άμεσων επενδύσεων, μετά την Ολλανδία, Αυστρία,
Γερμανία,
Κύπρο,
Ιταλία,
Γαλλία
και
Λουξεμβούργο.
5. Εθνική Τράπεζα, Πώληση Ρ/Χαρτοφυλακίου
κόκκινων δανείων στην Bain Capital Credit.
Σύμφωνα με ανακοίνωσή της στις 22.12, η
Εθνική Τράπεζα υπέγραψε σύμβαση για την
πώληση Ρ/Χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων
εταιρικών δανείων (Danube project), συνολικής
λογιστικής αξίας 174 εκατ. ευρώ (περίπου 102
εκατ. διασφαλιστική αξία ακινήτων), με την
(αμερικανικών
συμφερόντων)
επενδυτική
εταιρεία
Bain
Capital
Credit,
https://www.baincapital.com/ .
Η συναλλαγή πραγματοποιείται στο πλαίσιο
της στρατηγικής της ΕΤΕ για τη διαχείριση μηεξυπηρετούμενων ανοιγμάτων και είναι σύμφωνη
με τους επιχειρησιακούς στόχους όπως αυτοί
έχουν υποβληθεί στον Ενιαίο
Εποπτικό
Μηχανισμό, ενώ η ολοκλήρωση της συναλλαγής
υπόκειται
στις
συνήθεις
αναβλητικές
αιρέσεις, συμπεριλαμβανομένων των εγκρίσεων
της συναλλαγής από την Επιτροπή Ανταγωνισμού
της Ρουμανίας, καθώς και της συγκατάθεσης του
Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Β. ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
1.Οικονομικές συνέπειες της πανδημικής
κρίσης στο ΑΕΠ - Χρεοκοπίες επιχειρήσεων
και ανεργία.
Η οικονομία συρρικνώθηκε συνολικά κατά 4,7%
το πρώτο εξάμηνο του 2020, λόγω της πτώσης
κατά 10,5% το δεύτερο τρίμηνο. Η αποδυνάμωση
της εξωτερικής ζήτησης από την Ευρώπη,
παράλληλα με τους περιορισμούς που σχετίζονται
με την πανδημία, προκάλεσε τη συρρίκνωση της
βιομηχανίας κατά 14,1% το πρώτο εξάμηνο ενώ ο
κύκλος εργασιών στο εμπόριο και στις υπηρεσίες
μειώθηκε επίσης κατά 17%.

Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της εταιρείας
Συμβούλων PWC ”global restructuring trends” και
όσον αφορά στη Ρουμανία, ο αριθμός εταιρειών
που χρεωκόπησαν αυξήθηκε το δεκάμηνο
Ιανουαρίου-Οκτωβρίου τ.έ., σύμφωνα με τα
στοιχεία του εθνικού γραφείου εμπορικών
μητρώων και αναλυτικότερα αυξήθηκε από 1.392
τον Απρίλιο τ.έ. σε 4.606 τον Οκτώβριο τ.έ. με τον
αριθμό αυτό ωστόσο, να παραμένει κάτω από την
τιμή που καταγράφηκε τον ίδιο μήνα του
προηγούμενου έτους.
Η ανεργία υπολογίζεται ότι θα αγγίξει το 5,9%
στο τέλος του έτους. Παράλληλα σύμφωνα με τα
στοιχεία της Εθνικής Υπηρεσίας Πρόσληψης
(ANOFM), το ποσοστό ανεργίας που καταγράφηκε
σε εθνικό επίπεδο ήταν 3,27% στα τέλη
Οκτωβρίου, υψηλότερο 0,01% εκατοστιαίες
μονάδες έναντι του ποσοστού ανεργίας των
προηγούμενων μηνών και κατά 0,29% σε σχέση με
το επίπεδο του περυσινού μήνα. Ο συνολικός
αριθμός των ανέργων στο τέλος Οκτωβρίου
έφθασε στα 285.731 άτομα, υψηλότερα κατά 437
άτομα έναντι τέλους Σεπτεμβρίου τ.έ.
2. Ετήσιος Πληθωρισμός.
Πτώση κατέγραψε ο πληθωρισμός το
Noέμβριο στη Ρουμανία, αγγίζοντας το 2,1%,
έναντι 2,2% τον Οκτώβριο. Οι τιμές των τροφίμων
παρουσίασαν άνοδο κατά 4,8%, των μή εδώδιμων
αγαθών κατά 0,78% και των υπηρεσιών
κατά2,8%. Σημειώνεται ότι ο μέσος όρος στην ΕΕ
ήταν -0,3% κατά το μήνα Νοέμβριο. Πρόσφατα, η
Κεντρική Τράπεζα της Ρουμανίας αναθεώρησε
προς τα κάτω τις προβλέψεις της για τον
πληθωρισμό ως το τέλος το έτους σε 2,6% (έναντι
2,7% που ήταν η προηγούμενη πρόβλεψη).

3. Προβλέψεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής για
ρουμανική οικονομία κατά το 2021.

Σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το ΑΕΠ της Ρουμανίας, το
οποίο παρουσίασε άνοδο κατά 4,2% το 2019,
υπολογίζεται ότι θα παρουσιάσει πτώση κατά 5,2% το 2020, ενώ θα επανέλθει σε θετικούς
ρυθμούς, στο 3,3% το 2021.
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Ο πληθωρισμός που έφθασε στο 3,9% το
2019, υπολογίζεται ότι θα σημειώσει πτώση στο
2,5% τόσο για το 2020, όσο και το 2021.
Η ανεργία, η οποία είχε φθάσει στο 3,9% το
2019, υπολογίζεται ότι θα ανέλθει στο 5,9% το
2020 και στο 6,2% το 2021. Σημειώνεται ότι
σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία της Eurostat,
μείωση της απασχόλησης κατά 1% καταγράφηκε
στη Ρουμανία κατά το τρίτο 3μηνο του 2020
(έναντι συνολικής αύξησης κατά μ.ο. 1% στην ΕΕ).
Το έλλειμμα του προϋπολογισμού το οποίο
είχε φθάσει στο -4,4% του ΑΕΠ το 2019,
υπολογίζεται ότι θα ανέλθει στο -10,3% το 2020
και στο -11,3% το 2021.
Το δημόσιο χρέος το οποίο είχε φθάσει στο
35,3% του ΑΕΠ το 2019, υπολογίζεται ότι θα
ανέλθει στο 46,7% το 2020 και στο 54,6% το 2021.

μήνες του 2019. Ο αριθμός των νέων εταιριών που
ιδρύθηκαν ανήλθε σε 3.292, μειωμένος κατά
29,14% σε σχέση με πέρυσι. Το επενδεδυμένο
κεφάλαιο που καταγράφηκε το υπό εξέταση
δεκάμηνο ανήλθε σε 18,8 εκατ.δολ, αυξημένο κατά
2,7% σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό.

4.
Έλλειμμαστο
ισοζύγιο
συναλλαγών της Ρουμανίας
Ιανουαρίου – Οκτωβρίου τ.έ.

Η παραγωγή αργού πετρελαίου ανήλθε σε
2,712 εκατ. toe, κατά 2,4% (66,700 toe) λιγότερο
από ό, τι το προηγούμενο έτος.

τρεχουσών
το 8μηνο

Την περίοδοΙανουαρίου – Οκτωβρίου, το
ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της Ρουμανίας
κατέγραψε έλλειμμα της τάξεως του 7,78 δισ.ευρώ,
μειωμένο κατά 2,7% σε σχέση με το αντίστοιχο
δεκάμηνο του 2019. Ως ποσοστό του ΑΕΠ ανήλθε
σε 4,3%.Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου
ανήλθε σε 9,2 εκατ.ευρώ την υπό εξέταση περίοδο,
μειωμένο κατά 6%, συγκριτικά με τους πρώτους
δέκα μήνες του 2019. Η μείωση αυτή του
εμπορικού ελλείμματος, σε συνδυασμό με τον
τριπλασιασμό των δευτερογενών εισοδημάτων
(που ανήλθαν σε 381 εκατ. ευρώ) εξηγούν εν μέρει
τη μείωση του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών.
Αντιθέτως, αύξηση παρουσίασε το έλλειμμα των
πρωτογενών εισοδημάτων που άγγιξε τα 3,09
δισ.ευρώ, αυξημένο κατά 6,6%.
5. Ραγδαία μείωση ΑΞΕ στη Ρουμανία το
δεκάμηνο Ιανου αρίου – Οκτωβρίου 2020.

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της
Κεντρικής Τράπεζας Ρουμανίας, οι Άμεσες Ξένες
Επενδύσεις παρουσίασαν μείωση της τάξεως του
62,46% το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου –
Οκτωβρίου 2020, συγκριτικά με τους αντίστοιχους

Γ. ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. Μείωση εισαγωγών αργού πετρελαίου από
τη Ρουμανία κατά το 10μηνο 2020.
Η Ρουμανία εισήγαγε 5,563 εκατ. τόνους
ισοδύναμου πετρελαίου (toe) αργού πετρελαίου το
χρονικό διάστημα Ιανουαρίου - Οκτωβρίου
τρέχοντος έτους, κατά 1,607 εκατ. toe (-22,4%)
λιγότερο σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο
του 2019, σύμφωνα με στοιχεία του Εθνικού
Ινστιτούτου Στατιστικής (INS) ).

Σύμφωνα με το σχέδιο Ενεργειακής
Στρατηγικής, που δημοσιεύθηκε στον Ιστότοπο
του Υπουργείου Ενέργειας, η παραγωγή αργού
πετρελαίου στη Ρουμανία βρίσκεται σε πτωτική
τάση, λόγω του υψηλού βαθμού εξάντλησης των
καταθέσεων. Η αύξηση του ποσοστού ανάκαμψης
είναι δυνατή, αλλά οι επενδυτικές προσπάθειες,
καθόλου αμελητέες, απαιτούν πακέτα τόνωσης
οικονομικών και φορολογικών μέτρων.

Τα αποτελέσματα των σχετικών μελετών δείχνουν
το μισό της εγχώριας παραγωγής αργού
πετρελαίου, σε περίπου 2 εκατομμύρια τόνους το
2030. Εκτιμάται ότι η παραγωγή αργού
πετρελαίου θα συνεχίσει την πτωτική της τάση
μεταξύ 2030 και 2050, από 22 σε 13 TWh (1,93
έως 1,15 εκατομμύρια toe).
2. H Engie Romaniaαποκτά νέο φωτοβολταϊκό
πάρκο.
Η Engie Romania ολοκλήρωσε την
απόκτηση ενός φωτοβολταϊκού πάρκου με
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συνολική ισχύ 9,3 MW, που βρίσκεται στο χωριό
Cristuru Secuiesc στην κομητεία Harghita,
σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας.

Το πάρκο αποτελείται από δύο
αγροκτήματα και είναι μέρος της Ever Solar SA,
θυγατρικής εταιρείας που ανήκει στη γερμανική
εταιρεία ανάπτυξης φωτοβολταϊκών πάρκων
Soventix και Alpin Solar, συνιδιοκτήτης και
προγραμματιστής.

Οι φωτοβολταϊκές εκμεταλλεύσεις τέθηκαν
σε λειτουργία το 2015, παράγοντας μέχρι τώρα
περίπου 55 GWh, το ισοδύναμο της ετήσιας
κατανάλωσης
ηλεκτρικής
ενέργειας
για
περίπου34.000 νοικοκυριά. Αυτή η απόκτηση
σηματοδοτεί ένα νέο στάδιο στην επίτευξη του
στόχου να γίνει, έως το 2030, ένας σημαντικός
επενδυτής στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας στη Ρουμανία και συνεπώς να συμβάλει
στη φιλοδοξία του ομίλου να είναι ο ηγέτης της
ενεργειακής μετάβασης. Τοπικά, στόχος μας είναι
να κατέχει ηγετική θέση στον τομέα της
συγκεντρωτικής ανανεώσιμης ενέργειας και για
την παροχή πράσινης ενέργειας στους πελάτες
μας, άτομα ή νομικά πρόσωπα ", δήλωσε ο Eric
Stab, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της
Engie Romania.
Η Engie Romania διαθέτει σήμερα 110 MW
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε αιολική και
φωτοβολταϊκή χωρητικότητα. Πριν από αυτήν την
εξαγορά, η Engie Romania ήταν παρούσα στον
τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με τη
λειτουργία
δύο
αιολικών
πάρκων,
με
εγκατεστημένη ισχύ περίπου 100 MW, που
βρίσκεται στις κομητείες Braila και Galati.
3. Αγωγός BRUA - Αρθρογραφία.
Σε
άρθρο
της
οικονομικής
εφημερίδας Ziarul Financiar,
το
οποίο
επικαλείται την ιστοσελίδας Euractiv, γίνεται
αναφορά στην καθυστέρηση της κατασκευής του
αγωγού διασύνδεσης Ελλάδας-Βουλγαρίας IGB.
Επισημαίνεται ότι η ελληνική εταιρεία που
είναι επικεφαλής της κατασκευής του έργου
διαβεβαίωσε στα μέσα Νοεμβρίου ότι τα έργα θα

συνεχιστούν με ταχύτατους ρυθμούς και ότι από
τα 24 χιλιόμετρα που έχουν κατασκευαστεί μέχρι
σήμερα, έως το τέλος του έτους θα έχουν
κατασκευαστεί τα διπλάσια.
Στην
οικονομική
εφημερίδα New Money γίνεται αναφορά στον
αγωγό BRUA και επισημαίνεται ότι για να είναι
αυτός επιτυχής, πρέπει να εξεταστεί η
περιφερειακή
κατάσταση. Εν
συνεχεία,
παρατίθενται οι δηλώσεις του Απόστολου Γκότσια,
μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής
Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε πρόσφατο
διαδικτυακό συνέδριο για το φυσικό αέριο στην
περιοχή
Δ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
1.Αύξηση του κύκλου εργασιών
επιχειρήσεων λογισμικού στη Ρουμανία.

των

Η βιομηχανία λογισμικού στη Ρουμανία
αυξήθηκε κατά 12,5% το 2020, ανερχόμενη σε
κύκλο εργασιών περί τα 8,2 δισ.ευρώ, σύμφωνα με
εκτιμήσεις των ειδικών της εταιρίας μελετών
KeysFin.
Ωστόσο, η αύξηση είναι πιο συγκρατημένη
από ό, τι το 2019, όταν ο κλάδος κατέγραψε κύκλο
εργασιών 7,3 δισεκατομμυρίων ευρώ, κατά 20%
υψηλότερο από το 2018.
Η βιομηχανία λογισμικού στη Ρουμανία
παραμένει στην κορυφή των σημαντικότερων
τομέων για την οικονομία της χώρας, με το μερίδιο
συμμετοχής του τομέα IT&C στο ΑΕΠ να ανέρχεται
σε 6,1% το 2019 και 7,1% στα μέσα του 2020.
Το 2019, υπήρχαν πάνω από 24.000 εταιρείες
στον τομέα του λογισμικού στη Ρουμανία, 6,2%
περισσότερο από το 2018 και 38,9% περισσότερο
από ό, τι το 2015, εκ των οποίων: 22.600 πολύ
μικρές εταιρείες, 1.100 μικρές εταιρείες, 328
μεσαίες επιχειρήσεις και 20 μεγάλες εταιρείες. Το
μεγαλύτερο μερίδιο του επιχειρηματικού μεγέθους
δημιουργήθηκε από μέσες εταιρείες, με 37,4% του
συνόλου, ακολουθούμενες από εταιρείες με 25,7%,
μικρές εταιρείες με 19,8% και πολύ μικρές
εταιρείες με 17,1%. Η βιομηχανία λογισμικού είναι
μια από τις πιο ισορροπημένες τοπικές βιομηχανίες

5

όσον αφορά τη διανομή του επιχειρηματικού
αριθμού ανά τύπο επιχείρησης.
Η Oracle Romania SRL εξακολουθεί να
είναι η μεγαλύτερη εταιρεία λογισμικού στη
Ρουμανία, με επιχειρηματικό αριθμό άνω των 200
εκατομμυρίων ευρώ (2,7% του συνόλου). Έπονται
οι IBM Romania (πάνω από 197 εκατομμύρια
ευρώ, 2,6% του συνόλου), η Ericsson
Telecommunications Romania SRL (πάνω από
161,3 εκατομμύρια ευρώ, 2,2% του συνόλου), το
Bitdefender SRL (περίπου 140,5 εκατομμύρια
ευρώ) και η Endava Romania SRL (περίπου 135,5
εκατομμύρια ευρώ).
Η αξία των δέκα μεγαλύτερων
εταιριώντου κλάδου ανέρχεται σε περίπου 1,3 δισ.
ευρώ, αντιπροσωπεύοντας το 17,6% του συνόλου.
Όσον αφορά την κερδοφορία, τα αποτελέσματα
είναι θετικά: το καθαρό κέρδος το 2019 αυξήθηκε
κατά 27,3% έναντι του 2018 και πάνω από 110%
έναντι του 2015, φτάνοντας πάνω από 1
δισεκατομμύριο ευρώ το 2019. Επιπλέον, από τις
24.000 εταιρείες που αναλύθηκαν, 16.000 (67%)
είχαν κέρδος, περίπου 6.000 (25%) είχαν
απώλειες, ενώ το υπόλοιπο είχε μηδενικό
αποτέλεσμα το 2019.
Ο αριθμός των πτωχεύσεων των
εταιριών του εν λόγω κλάδου μειώθηκε κατά 25%
το 2019 έναντι του 2018.
Οι ρουμανικές τράπεζες χορήγησαν περί τα
20.000 δάνεια σε επιχειρήσεις εγκατεστημένες στη
Ρουμανία που υπέστησαν πλήγμα λόγω της
πανδημικής
έξαρσης,
στο
πλαίσιο
του
προγράμματος ΙΜΜ Romania. Το ύψος των
χορηγηθέντων δανείων, σύμφωνα με τον
κ. StefanNancu, επικεφαλής του Εθνικού Ταμείου
Εγγυοδοσίας (FNGCIMM), ανέρχεται σε 14 δισ.RON
(2,85 δισ.ευρώ). Ο συνολικός προϋπολογισμός του
εν λόγω προγράμματος ανέρχεται σε 15 δισ.ευρώ ,
με το ρουμανικό δημόσιο να εγγυάται το 90%
αυτών. Πρόσφατα, το ρουμανικό κοινοβούλιο
ανέβασε τον σχετικό προϋπολογισμό σε 30
δισ.ευρώ και αναμένεται να υποβληθεί σε έγκριση
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το επιπλέον
ποσό.

2. Μείωση των αεροπορικών μεταφορών.
Οι αεροπορικές μεταφορές επιβατών σημείωσαν
πτώση 65,5% τους πρώτους 9 μήνες του 2020, ενώ
ο αριθμός των επιβατών μειώθηκε από 17,706
εκατομμύρια σε 6,11 εκατομμύρια, σύμφωνα με
στοιχεία του Εθνικού Ινστιτούτου Στατιστικής.
Οι κύριες χώρες προέλευσης ήταν: Ηνωμένο
Βασίλειο -542.061 επιβάτες, Ιταλία 397.329
επιβάτες, Γερμανία - 390.853 επιβάτες, Ισπανία 246.055 επιβάτες, Γαλλία - 183.008 επιβάτες,
Βέλγιο- 92.956 επιβάτες, Κάτω Χώρες -88.434
επιβάτες, Τουρκία- 83.780 επιβάτες, Αυστρία 67.734 επιβάτες και Ελλάδα - 62.652 επιβάτες.
Σύμφωνα με τα αεροδρόμια χωρών προορισμού, οι
περισσότεροι επιβάτες τακτικών πτήσεων πήγαν
στο Ηνωμένο Βασίλειο - 565.632 επιβάτες,
Γερμανία - 441.009 επιβάτες, Ιταλία - 399.997
επιβάτες, Ισπανία - 253.732 επιβάτες, Γαλλία 189.198 επιβάτες, Βέλγιο -99.915 επιβάτες, οι
Κάτω Χώρες -99.137 επιβάτες, Τουρκία - 78.414
επιβάτες, Αυστρία - 69.250 επιβάτες και Ελλάδα 62.238 επιβάτες.
Για πτήσεις εσωτερικού, το αεροδρόμιο Henri
Coanda στο Βουκουρέστι κατέγραψε το 49,7% του
συνολικού αριθμού επιβατών, Traian VuiaTimisoara -16,7% και Avram Iancu -Cluj Napoca15,6%.

3.
Το
νέο
Ευρωπαϊκό
Κέντρο
Κυβερνοασφάλειας θα έχει την έδρα του στο
Βουκουρέστι.

Στις 9 Δεκεμβρίου 2020, το Βουκουρέστι
επελέγη
από
τους
αντιπροσώπους
των
κυβερνήσεων των κ-μ ΕΕ ως η μελλοντική έδρα
του
νέου
Ευρωπαϊκού,
Βιομηχανικού,
Τεχνολογικού
και
Ερευνητικού
Κέντρου
Ικανοτήτων στον Τομέα της Κυβερνοασφάλειας.

Το Κέντρο Ικανοτήτων Κυβερνοασφάλειας
θα βελτιώσει τον συντονισμό της έρευνας και της
καινοτομίας στον τομέα της κυβερνοασφάλειας
στην ΕΕ. Θα αποτελέσει επίσης το βασικό εργαλείο
της ΕΕ για τη συγκέντρωση επενδύσεων που
προορίζονται για την ερευνητική, τεχνολογική και
βιομηχανική
ανάπτυξη
στον
τομέα
της
κυβερνοασφάλειας.
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Οι αντιπρόσωποι των κυβερνήσεων των 27
κρατών μελών της ΕΕ ψήφισαν στο περιθώριο
συνεδρίασης των πρέσβεων της ΕΕ στο πλαίσιο
της Επιτροπής των Μόνιμων Αντιπροσώπων του
Συμβουλίου (ΕΜΑ).

4. Το μεγαλύτερο έργο ανάπτυξης ακινήτων
στη Ρουμανία σχεδιάζεται στην πόλη Κλουζ.

διάστημα (της τάξεως του 22%) ήταν τα υβριδικά
και τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
Disclaimer:
Σε περίπτωση αναδημοσίευσης, παρακαλείστε
όπως αναφέρετε την πηγή.

Το μεγαλύτερο μέχρι στιγμής έργο
ανάπτυξης
ακινήτων
στη
Ρουμανίαθα
πραγματοποιηθεί στην πόλη Κλουζ και αναμένεται
ξεκινήσει άμεσα. Πρόκειται για το έργο
Transylvania Smart City που θα περιλαμβάνει
10.000 διαμερίσματα, ένα εμπορικό κέντρο,
σχολεία, σούπερ μάρκετ, ένα ξενοδοχείο και ένα
ξενοδοχείο με διαμερίσματα, χώρους γραφείων,
πάρκα και αίθουσες συνεδριάσεων. Οι εργασίες
έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν τον
Ιανουάριο του 2021 και η επένδυση θα ξεπεράσει
τα 700 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με τον
ειδησεογραφικό ιστότοπο Profit.ro.
Το πρώτο στάδιο, του οποίου η κατασκευή θα
ξεκινήσει τον Ιανουάριο, θα ξεδιπλωθεί σε τρία
εκτάρια και θα. Οι εργασίες του πρώτου σταδίου,
που θα περιλαμβάνει περιλαμβάνει 800
διαμερίσματα,
ξενοδοχείο,
νηπιαγωγείο,
καταστήματα, καφετέρια, εστιατόρια, χώρους
άθλησης, μια τράπεζα, ένα κατάστημα Lidl και ένα
πάρκο εκτιμάται ότι θα λήξουν μετά από 18-24
μήνες. Το εμπορικό κέντρο θα έχει έκταση 100.000
τετραγωνικών μέτρων.

5. Πτώση της αγοράς αυτοκινήτων στη
Ρουμανία κατά 26,2% τους 11 μήνες του 2020.

Οι πωλήσεις αυτοκινήτων στη Ρουμανία
παρουσίασαν πτώση κατά 26,2% την περίοδο
Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2020. Σε απόλυτους
αριθμούς πωλήθηκαν 109.190 αυτοκίνητα, ενώ
αναλυόμενες ανά επωνυμία, τις μεγαλύτερες
πωλήσεις έκανε η Dacia (36.522 αυτοκίνητα),
ακολουθούμενη από την Renault (10.091), την
Volkswagen(9.694), την Ford (8.632), τηνSkoda
(8.628) και την Hyundai (6.296).
Η ειδικότερη κατηγορία αυτοκινήτων, οι
πωλήσεις των οποίων παρουσίασαν αύξηση το ίδιο
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