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Α. ΕΛΛΗΝΟ-ΡΟΥΜΑΝΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ-
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 

1. Στους 16 κυριότερους εμπορικούς εταίρους 
της Ελλάδος η Ρουμανία - Αύξηση ελληνικών 
εξαγωγών κατά 7,2%. 
        Σύμφωνα με τα πρόσφατα δημοσιευθέντα 
στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ, για την εξέλιξη του 
εμπορικού ισοζυγίου το 2020, η συνολική αξία των 
εισαγωγών ανήλθε στο ποσό των 48,6 δισ. Ευρώ 
έναντι 55,8 δισ. Ευρώ κατά το 2019, 
παρουσιάζοντας μείωση κατά 12,9%, ενώ η 
συνολική αξία των εξαγωγών ανήλθε στο ποσό 
των 30,7 δισ. Ευρώ έναντι 33,8 δισ. Ευρώ κατά το 
2019, παρουσιάζοντας μείωση κατά 9,3%. Το 
έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά το 2020 
ανήλθε σε 17,9 δισ. Ευρώ έναντι 22 δισ. Ευρώ το 
2019, παρουσιάζοντας μείωση κατά 18,5%.  
      H Ρουμανία αποτελεί τον 16ο κυριότερο 
εμπορικό εταίρο της χώρας μας, καθώς ο όγκος 
του διμερούς εμπορίου ανήλθε στα 1,8 δισ. Ευρώ 
(μείωση έναντι του 2019 κατά 5,5%), με τις 
εξαγωγές να ανέρχονται στα 1,1 δισ. Ευρώ 
(αύξηση έναντι του 2019 κατά 7,2%) και τις 
εισαγωγές να ανέρχονται στα 0,7 δισ. Ευρώ 
(μείωση έναντι του 2019 κατά 21,2%). Όσον 
αφορά τις ελληνικές εισαγωγές από τη Ρουμανία 
βαίνουν συνεχώς μειούμενες κατά την 
προηγούμενη τριετία (λόγω σημαντικής 
υποχώρησης αξίας εισαγωγών του πρώτου 
εισαγόμενου προϊόντος που είναι τα Λάδια από 
πετρέλαιο), καθώς το 2018 έφθασαν στα 978,3 εκ. 
Ευρώ, το 2019 στα 850,2 εκ. Ευρώ και το 2020 στα 
668,4 εκ. Ευρώ. Αντιθέτως, οι ελληνικές εξαγωγές 
προς τη Ρουμανία βαίνουν συνεχώς αυξανόμενες 
κατά την προηγούμενη τετραετία καθώς το 2017 
έφθασαν στα 875 εκ.Ευρώ, το 2018 στα 970 εκ. 
Ευρώ, το 2019 στο 1 δισ. Ευρώ και το 2020 στο 1,1 
δισ.Ευρώ 

2.  Ελληνικές επενδύσεις στη Ρουμανία.     
     Όσον αφορά στις Ελληνικές Ξένες Άμεσες 
Επενδύσεις/Αποθέματα στο εξωτερικό, σύμφωνα 
με τα στοιχεία της Τ.τ.Ε., προκύπτει ότι η 
Ρουμανία, βρίσκεται 5η θέση του σχετικού 
καταλόγου με ύψος επενδύσεων το 2019 που 

έφθασε στα 1,2 δισ.Ευρώ και ποσοστό στο 
σύνολο 7,3%.  
     Στο Εθνικό Εμπορικό Μητρώο της Ρουμανίας 
έως τον Φεβρουάριο 2021 ήταν εγγεγραμμένες 
7.821 εταιρείες ελληνικών συμφερόντων. 
     Το ελληνικό μερίδιο στις συνολικές άμεσες 
ξένες επενδύσεις στη Ρουμανία διαμορφώθηκε 
στο 3,8% κατατάσσοντας την χώρα μας στην 
8η θέση μεταξύ των χωρών προέλευσης ξένων 
άμεσων επενδύσεων, μετά την Ολλανδία, 
Αυστρία, Γερμανία, Κύπρο, Ιταλία, Γαλλία και 
Λουξεμβούργο. 

3. Επίσκεψη Υπουργού Τουρισμού κ. Χάρη 
Θεοχάρη στη Ρουμανία (18-19 Μαρτίου 2021). 

    Επίσκεψη στη Ρουμανία πραγματοποίησε στις 
18-19 Μαρτίου 2021 ο Υπουργός Τουρισμού κ. 
Χάρης Θεοχάρης, συνοδευόμενος από τον Πρόεδρο 
της Πανελλήνιας Ένωσης Ξενοδόχων κ. Γρηγόρη 
Τάσιο και τον Πρόεδρο του Συνδέσμου 
Τουριστικών Γραφείων Ελλάδας κ. Νίκο Κελαϊδίτη.        
Ο Έλληνας Υπουργός είχε συνάντηση με τον 
Υπουργό Οικονομίας, Ενέργειας και 
Επιχειρηματικότητας της Ρουμανίας κ. Nasui, 
καθώς επίσης και με τουριστικούς πράκτορες στη 
Ρουμανία, κατά τις οποίες έγινε αποδέκτης 
θετικών μηνυμάτων για τον τουρισμό. Ο κ. 
Θεοχάρης δήλωσε ότι η επίσκεψή του στη 
Ρουμανία και οι διαδοχικές επαφές που είχε με 
κυβερνητικούς αξιωματούχους αλλά και 
σημαίνοντες παράγοντες της τουριστικής αγοράς, 
επιβεβαίωσαν τη βαθιά και ισχυρή ελληνο-
ρουμανική φιλία. Σημείωσε ότι σε πνεύμα 
εγκάρδιο και με διάθεση αμοιβαίας κατανόησης, 
πραγματοποιήθηκαν πολύ σημαντικά βήματα σε 
σχέση με την επανεκκίνηση της τουριστικής 
κίνησης. Σύμφωνα με δηλώσεις, εξάλλου του 
Υπουργού Οικονομίας, Επιχειρηματικότητας και 
Ενέργειας της Ρουμανίας κ. Nasui, η Ελλάδα είναι 
ένας αγαπημένος προορισμός για τους Ρουμάνους 
και γίνονται προσπάθειες να διευκολυνθεί η 
πρόσβασή τους σε διακοπές. Σε τεχνικό επίπεδο, 
συζητήθηκε, όπως επεσήμανε, η δυνατότητα 
αμοιβαίας αναγνώρισης των εγγράφων, με σκοπό 
να διασφαλιστεί η εύκολη πρόσβαση των 
τουριστών και στις δύο χώρες, εξετάζοντας τη 
δυνατότητα να επιτραπεί η ελεύθερη κυκλοφορία 
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με απόδειξη PCR τεστ, τεστ αντισωμάτων και 
πιστοποιητικό εμβολιασμού κατά του κορονοϊού. 
Από τη ρουμανική πλευρά θα ληφθεί σχετική 
απόφαση σε επίπεδο Πρωθυπουργού, μετά από 
διαβουλεύσεις με ιδρύματα και οργανισμούς 
υγείας.  

 
Β. ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 

1. Δηλώσεις Επιτρόπου Gentiloni για την 
πορεία της ρουμανικής οικονομίας κατά τη 
διάρκεια της πανδημικής κρίσης. 
     Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Paolo Gentiloni 
συμμετείχε στις 23.3 σε διαδικτυακή εκδήλωση 
της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
στο Βουκουρέστι με θέμα το "Σχέδιο Ανάκαμψης 
και Ανθεκτικότητας της Ρουμανίας", κατά την 
οποία αναφέρθηκε στις επιδόσεις της ρουμανικής 
οικονομίας κατά το 2020. Σημείωσε ότι ήταν 
καλύτερες από τις αρχικά προβλεφθείσες, χάρις 
κυρίως, στην αξιοσημείωτη αύξηση κατά 5,3%του 
ρουμανικού ΑΕΠ το Δ’ τρίμηνο του 2020, 
συγκριτικά με το προηγούμενο τρίμηνο. Συνολικά 
το Ρ/ΑΕΠ μειώθηκε το 2020 κατά 3,9% σε ετήσια 
βάση, παρόλο που σύμφωνα με αρχικές εκτιμήσεις 
της Επιτροπής, αναμενόταν να παρουσιάσει 
συρρίκνωση κατά 5% (με την αντίστοιχη μείωση 
του ρυθμού ανάπτυξης στην ΕΕ να εκτιμάται σε 
6,3%). Η Ρουμανία, σύμφωνα με τον κ. Gentiloni 
διαχειρίστηκε την οικονομική κρίση αρκετά 
αποτελεσματικά, γεγονός που ενδέχεται να 
οδηγήσει σε αναθεώρηση των σχετικών 
προβλέψεων της Επιτροπής και για το τρέχον έτος. 
Σημειώνεται ότι οι χειμερινές προβλέψεις της 
Επιτροπής για το 2021 τοποθετούν το ρυθμό 
ανάπτυξης του ΑΕΠ στο 4%. 
 

2. Ετήσιος Πληθωρισμός. 
      Άνοδο κατέγραψε ο πληθωρισμός τον 
Φεβρουάριο τ.έ. στη Ρουμανία, αγγίζοντας το 3,2% 
(από 3% που ήταν τον Ιανουάριο), ξεπερνώντας 
τις προβλέψεις της Κεντρικής Τράπεζας Ρουμανίας 
που τον τοποθετούσαν στο 2,1%-2,5%. . Η αύξηση 
αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στην άνοδο των 
τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας κατά 17,2%. Οι 
τιμές των τροφίμων παρουσίασαν άνοδο κατά 3%, 

των μή εδώδιμων αγαθών κατά 3,2% και των 
υπηρεσιών κατά 2,3%. Σημειώνεται ότι ο μέσος 
όρος στην ΕΕ ήταν 0,9% κατά το μήνα Ιανουάριο.  

3.Ισοζύγιο πληρωμών - Άμεσες Επενδύσεις. 
       Σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Τράπεζας 
της Ρουμανίας (BNR), τον Ιανουάριο του 2021, ο 
ισολογισμός ισοζυγίου πληρωμών παρουσίασε 
έλλειμμα 239 εκατομμυρίων ευρώ, σε σύγκριση με 
377 εκατομμύρια ευρώ την ίδια περίοδο πριν από 
το έτος,. Η ανάλυση δείχνει ότι το έλλειμμα στο 
εμπόριο αγαθών μειώθηκε κατά 56 εκατομμύρια 
ευρώ, το πλεόνασμα υπηρεσιών αυξήθηκε κατά 
226 εκατομμύρια ευρώ, το πλεόνασμα 
πρωτογενούς εισοδήματος μειώθηκε κατά 31 
εκατομμύρια ευρώ και το έλλειμμα δευτερογενούς 
εισοδήματος αυξήθηκε κατά 113 εκατομμύρια 
ευρώ. 
      Οι άμεσες επενδύσεις μη κατοίκων στη 
Ρουμανία ανήλθαν σε 363 εκατομμύρια ευρώ (σε 
σύγκριση με 1,226 εκατομμύρια ευρώ τον 
Ιανουάριο του 2020), εκ των οποίων τα ίδια 
κεφάλαια (συμπεριλαμβανομένης της εκτιμώμενης 
καθαρής επανεπένδυσης των κερδών) και ο 
ενδοεταιρικός δανεισμός κατέγραψαν καθαρές 
αξίες 531 εκατομμυρίων ευρώ και -168 
εκατομμύρια ευρώ αντίστοιχα. 

 

4. Έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών 
συναλλαγών της Ρουμανίας το 2020.  
     Το έλλειμμα ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών 
της Ρουμανίας (CA) αυξήθηκε κατά 4,8% (σε 
απόλυτους αριθμούς κατά 503 εκατομμύρια 
ευρώ), αγγίζοντας τα 11 δισεκατομμύρια ευρώ 
(5% του ΑΕΠ) το 2020, ανακοίνωσε η Κεντρική 
Τράπεζα της Ρουμανίας (BNR). 
      Στην τελευταία αναθεώρηση ανά χώρα τον 
περασμένο Δεκέμβριο, ο διεθνής οργανισμός 
αξιολόγησης S&P δήλωσε ότι ανέμενε μια ελαφρά 
μείωση του ελλείμματος το 2020 στο 4,5% του 
ΑΕΠ (από 4,7% του ΑΕΠ το 2019) να αντιστραφεί 
το 2021. 
      Στην πρόβλεψή της τον Ιανουάριο, ο Κρατική 
Επιτροπή Προγνώσεων CNSP έκανε εύστοχους 
υπολογισμούς, τοποθετώντας το έλλειμμα στα 
10,9 δισ ευρώ (5% του ΑΕΠ). 
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5. Εξωτερικό χρέος. 
       Τον Ιανουάριο του 2021, το συνολικό 
εξωτερικό χρέος μειώθηκε κατά 58 εκατ. ευρώ, εκ 
των οποίων: 
  -  το μακροπρόθεσμο εξωτερικό χρέος στα τέλη 
Ιανουαρίου 2021 ανήλθε σε 91,457 εκατ. ευρώ 
(72,9% του συνολικού εξωτερικού χρέους), αύξηση 
0,2% έναντι τέλους 2020 · 
  -  το βραχυπρόθεσμο εξωτερικό χρέος στα τέλη 
Ιανουαρίου 2021 ανήλθε σε 33.937 εκατ. ευρώ 
(27,1% του συνολικού εξωτερικού χρέους), 
μειωμένο κατά 0,7% από τα τέλη του 2020. 
        Ο δείκτης μακροπρόθεσμης εξυπηρέτησης 
εξωτερικού χρέους ανήλθε στο 9,8% τον Ιανουάριο 
του 2021 έναντι 18,6% το 2020. Στα τέλη 
Ιανουαρίου 2021, η κάλυψη των εισαγωγών 
αγαθών και υπηρεσιών ανήλθε σε 5,8 μήνες, σε 
σύγκριση με 5,7 μήνες στα τέλη του 2020. 
          Στα τέλη Ιανουαρίου 2021, η αναλογία των 
συναλλαγματικών αποθεμάτων της Εθνικής 
Τράπεζας της Ρουμανίας προς το βραχυπρόθεσμο 
εξωτερικό χρέος με την υπολειπόμενη λήξη ανήλθε 
στο 86,7%, έναντι 88,4% στα τέλη του 2020. 
 
Γ. ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

1. Σχέδιο ρουμανικής κυβέρνησης για την 
αναδιάρθρωση του ενεργειακού 
συμπλέγματος Oltenia. 
      Στα μέσα Μαρτίου, ο Υπουργός Ενέργειας κ. 
Virgil Popescu μετέβη στις Βρυξέλλες για να 
παρουσιάσει στην Επιτροπή πλάνο 
αναδιάρθρωσης του ενεργειακού συγκροτήματος 
Oltenia, προς το σκοπό της αντικατάστασης 
παραγωγής ενέργειας με βάση αποκλειστικά τον 
άνθρακα από ένα μείγμα φυσικού αερίου, άνθρακα 
και ΑΠΕ. 
     Σημειώνεται ότι τον Δεκέμβριο 2020, το 
ρουμανικό κράτος είχε ενημερώσει επίσημα την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την πρόθεση 
σύνταξης σχεδίου αναδιάρθρωσης του 
Ενεργειακού Συγκροτήματος Oltenia, το οποίο 
περιλαμβάνει την προσφορά κρατικών 
ενισχύσεων. 
      Στις 5 Φεβρουαρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
ανακοίνωσε την έναρξη διεξοδικής έρευνας για τις 

κρατικές ενισχύσεις για την αναδιάρθρωση της 
εταιρείας. 
       Η CE Oltenia χρειάζεται την έγκριση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής έως τα τέλη Απριλίου για 
να λάβει την κρατική ενίσχυση που της επιτρέπει 
να πληρώσει για τα πιστοποιητικά για τις 
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα του περασμένου 
έτους χωρίς κυρώσεις. 
 

2. Επενδύσεις σε ΑΠΕ στη Ρουμανία. 
       Σύμφωνα με δημοσιεύματα στο ρουμανικό 
τύπο, μεγάλοι επενδυτές έχουν ήδη προσεγγίσει 
τον διαχειριστή δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας 
Transelectrica για να λάβουν εγκρίσεις για τα έργα 
τους.  
         Σύμφωνα με την εφημερίδα Ziarul Financiar, 
το ενδιαφέρον σχετίζεται με την τάση για 
μετάβαση προς την πράσινη οικονομία. Η Verbund, 
ο μεγαλύτερος παραγωγός ενέργειας στην 
Αυστρία, έχει επανεκκινήσει  έργο λειτουργίας 
αιολικού πάρκου δυναμικότητας 57 MW στην 
Tulcea, με ορίζοντα έναρξης των δραστηριοτήτων 
του το 2024. Οι απαραίτητες επενδύσεις 
υπολογίζονται σε περίπου 85 εκατομμύρια ευρώ, 
(με το μέσο κόστος να ισοδυναμεί με 1,5 εκατ. 
Ευρώ ανά MWh εγκατεστημένο στο αιολικά 
πάρκα). 
 

       Σημειώνεται ότι το 2009-2014, η Ρουμανία είχε 
προσελκύσει επενδύσεις άνω των 4,5 
δισεκατομμυρίων στην πράσινη ενέργεια, ενώ 
κατέστη εκείνη την εποχή ένας από τους πιο 
σημαντικούς παίκτες παγκοσμίως σε επενδύσεις 
σε ανεμογεννήτριες. 
 

3.   Επενδυτικό Σχέδιο ύψους 150 εκατ.ευρώ 
του Ομίλου Electrica. 
      To Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου Electrica, 
δραστηριοποιούμενου στις υπηρεσίες διανομής και 
προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στη Ρουμανία, 
ενέκρινε το Επενδυτικό Σχέδιο (CAPEX) του 
Ομίλου για το 2021, αξίας 712,4 εκατ. λέι (περί τα 
150 εκατ.ευρώ). Από αυτήν την αξία: 638,9 εκατ. 
λέι αντιπροσωπεύουν το επενδυτικό σχέδιο για το 
2021 του υποκαταστήματος διανομής Distributie 
Energie Electrica Romania (το οικονομικό μέρος 
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του επενδυτικού σχεδίου επενδύσεων), 51,2 εκατ. 
λέι αντιπροσωπεύει το ετήσιο επενδυτικό σχέδιο 
2021 της Electrica Furnizare (το οικονομικό μέρος 
του μεμονωμένου επενδυτικού προγράμματος) · 
11,6 εκατ. λέι αντιπροσωπεύουν το ετήσιο 
οικονομικό πρόγραμμα της Electrica Serv όσον 
αφορά τις επενδύσεις.. 
 
      Από το 2014 έως σήμερα, ο Όμιλος Electrica 
έχει γίνει ο μεγαλύτερος επενδυτής στον 
εκσυγχρονισμό των δικτύων διανομής ηλεκτρικής 
ενέργειας, με συνολικά 4,39 δισ. λέι επένδυση. Η 
εταιρία εκμεταλλεύεται τα δίκτυα διανομής 
ηλεκτρικής ενέργειας στις περιοχές της 
Τρανσυλβανίας και της βόρειας Muntenia, έχοντας 
εγκαταστήσει περίπου 200.000 χιλιόμετρα 
ηλεκτροφόρα καλώδια και 3,76 εκατομμύρια 
πελάτες. Είναι η μόνη ρουμανική εταιρεία που είναι 
εισηγμένη στον τομέα διανομής και προμήθειας 
ηλεκτρικής ενέργειας στη Ρουμανία. Το 2020 
κατέγραψε ενοποιημένο καθαρό κέρδος 387 
εκατομμυρίων RON (80 εκατομμύρια ευρώ), 
σημειώνοντας αύξηση κατά 87% σε σύγκριση με 
το 2019.  
 
         Το ρουμανικό κράτος είναι ο μεγαλύτερος 
μέτοχος της Electrica, με ποσοστό 49%. Οι 
υπόλοιπες μετοχές κατέχονται από τους 
Επενδυτές στο Χρηματιστήριο του Βουκουρεστίου 
και στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου. 
Ο όμιλος διαθέτει επίσης θυγατρική παροχή 
ηλεκτρικού ρεύματος - Electrica Furnizare. 
 
Δ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 

1. Μεταφορά μέρους των δραστηριοτήτων 
του κέντρου διανομής της Pfizer από το 
Zavente του Βελγίου στη Ρουμανία. 
      Ο αμερικανικός όμιλος Pfizer θα απολύσει το 
15% του προσωπικού που εργάζεται στο κέντρο 
διανομής στο Zaventem του Βελγίου και θα 
μεταφέρει στη Ρουμανία ένα μέρος των 
δραστηριοτήτων του κέντρου αυτού, όπως 
αναφέρει η ε/φ La Libre Belgique και αναμεταδίδει 
το Agerpres.  
      Σύμφωνα με συνδικαλιστικές πηγές, θα χάσουν 
τη δουλειά τους περίπου 38 από τους 238 

εργαζόμενους του κέντρου διανομής της Pfizer στο 
Zaventem. Ως αιτία, η διοίκηση της εταιρείας 
ανέφερε τη μετεγκατάσταση της υπηρεσίας 
προγραμματισμού του εφοδιασμού στο 
Βουκουρέστι. Τα συνδικάτα δήλωσαν 
‘σοκαρισμένα’ από την ανακοίνωση αυτή της 
Pfizer, μεσούσης της πανδημίας.  
      
         Απαντώντας, η εταιρεία έκανε λόγο για 
βελτιστοποίηση της οργάνωσης. ¨Προσπαθούμε 
διαρκώς να βελτιστοποιήσουμε την οργάνωση της 
παγκόσμιας αλυσίδας ανεφοδιασμού. (…) αυτό 
μπορεί να σημαίνει ανακατανομή αριθμού θέσεων 
εργασίας στην αλυσίδα ανεφοδιασμού του 
εκτεταμένου δικτύου μας”, δήλωσε εκπρόσωπος 
Τύπου της Pfizer.  

2.  Νέες πτήσεις της WizzAir προς Ζάκυνθο, 
Μύκονο και Σαντορίνη. 
 Σύμφωνα με δημοσιεύματα στα ρουμανικά 
ΜΜΕ, η αεροπορική εταιρεία Wizz Air θα 
εγκαινιάσει την αεροπορική σύνδεση της 
ρουμανικής πόλης Cluj-Napoca με τη Ζάκυνθο και 
τη Μύκονο, καθώς επίσης και του Ιασίου με τη 
Σαντορίνη με δύο εβδομαδιαίες  πτήσεις από τις 11 
Ιουνίου 2021. Σε δημοσίευμα της Ziare.com, 
τονίζεται ότι οι τιμές αρχίζουν από 189 λέι ( σ.σ. 
περίπου 40 ευρώ) και ότι οι εν λόγω πτήσεις 
προστίθενται στα πέντε ήδη υπάρχοντα, 
δρομολόγια από το Βουκουρέστι προς τους πιο 
δημοφιλείς προορισμούς διακοπών στην Ελλάδα.  
Σε άλλο σχετικό δημοσίευμα της ιστοσελίδας 
Ziare.com   επισημαίνεται ότι η ρουμανική 
αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους, Blue Air, 
εγκαινιάζει 37 νέα δρομολόγια  από τη Ρουμανία 
κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού του 2021, 
μεταξύ των οποίων είναι από το Βουκουρέστι προς 
την Αθήνα, το Ηράκλειο, τη  Μύκονο, τη  Ρόδο και 
τη Ζάκυνθο.  
 

3. Υψηλά κέρδη για ρουμανικές εταιρίες 
δραστηριοποιούμενες στον τομέα 
Πληροφορικής/ Τεχνολογίας.  
        Η Bittnet Systems (BNET), ο μόνος ρουμανικός 
όμιλος πληροφορικής που είναι εισηγμένος στην 
κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου του 

https://ziare.com/vacanta/stiri-vacanta/blue-air-reduceri-bilete-rute-noi-tichete-1667002
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Βουκουρεστίου, ανακοίνωσε  καθαρό κέρδος 1,025 
εκατ. RON (0,2 εκατ. Ευρώ), 20 φορές υψηλότερο 
από το προκαταρκτικό και μη ελεγμένο 
αποτέλεσμα που ανακοινώθηκε στις 26 
Φεβρουαρίου. Το νέο ποσό κέρδους εμφανίζεται 
στην ετήσια έκθεση που υπόκειται στην έγκριση 
των μετόχων. Η ετήσια έκθεση δείχνει επίσης 
έσοδα από συμβάσεις πελατών ύψους 109,2 εκατ. 
RON (22,4 εκατ. EUR), σε σύγκριση με 107,8 εκατ. 
RON στις προκαταρκτικές καταστάσεις. 
      Η Tema Energy, η οποία ειδικεύεται στο 
σχεδιασμό και την κατασκευή κέντρων δεδομένων 
και συστημάτων τροφοδοσίας, δημιούργησε και 
παρέδωσε πάνω από 3.000 τ.μ. αίθουσες 
δεδομένων για 11 μεγάλες και μεσαίες εταιρείες 
στη Ρουμανία πέρυσι. Στους πελάτες της 
συγκαταλέγονται η Telekom, ο γερμανικός όμιλος 
Continental και η κρατική σιδηροδρομική εταιρεία 
CFR. 
      Πέρυσι, η Tema Energy πέτυχε κύκλο εργασιών 
περίπου 7,5 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο 
στοχεύει να αυξήσει κατά περίπου 20% φέτος. 
       Η ζήτηση για υποδομή δημιουργήθηκε από το 
ενδιαφέρον των εταιρειών να επιταχύνουν την 
ψηφιοποίησή τους και τη συνεχή μετάβαση στο 
cloud. 
 

4. Χρηματοδότηση ύψους 809 εκατ.ευρώ από 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για έργα 
ενέργειας, εκπαίδευσης και ενίσχυσης ΜΜΕ. 
       Η τριτοβάθμια εκπαίδευση, η διανομή νερού, η 
ενεργειακή απόδοση και οι επενδύσεις του 
ιδιωτικού τομέα σε όλη τη Ρουμανία θα είναι οι 
τομείς όπου θα απορροφηθούν περισσότερα από 
809 εκατομμύρια ευρώ νέας χρηματοδότησης από 
την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, βάσει σχετικής 
συμφωνίας μεταξύ της ΕΤΕ και των ρουμανικών 
αρχών. 
       Η δέσμευση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Επενδύσεων περιλαμβάνει επίσης στοχευμένη 
χρηματοδότηση για να διασφαλιστεί ότι οι 
ρουμανικές εταιρείες μπορούν να συνεχίσουν να 
επενδύουν και να αντιμετωπίσουν καλύτερα τις 
επιχειρηματικές προκλήσεις της πανδημικής 
κρίσης. 

        Σύμφωνα με εκπροσώπους της ΕΤΕ, το 2020, η 
Τράπεζα παρείχε περισσότερα από 387 
εκατομμύρια ευρώ ως επιπλέον χρηματοδότηση. 
για μικρές επιχειρήσεις σε ολόκληρη τη Ρουμανία. 
 

5. Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης και 
Ανθεκτικότητας της Ρουμανίας. 
     Το Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης και 
Ανθεκτικότητας της Ρουμανίας τέθηκε σε δημόσια 
διαβούλευση στα μέσα Μαρτίου. Tο συνολικό ύψος 
του Σχεδίου που εκπόνησε η Ρ/Κυβέρνηση και θα 
αποσταλεί προς ΕΕ, ανέρχεται σε 41,4 δισ.Eυρώ. 
Εξ αυτών, σύμφωνα με δηλώσεις του Προέδρου 
Johannis και κυβερνητικών στελεχών: 
α) Περί τα 9 δισ. Ευρώ κατευθύνονται προς τον 
πυλώνα «Πράσινη μετάβαση» (5 δισ. Ευρώ για 
σιδηροδρομική και αστική κινητικότητα, 
παράλληλα με την προώθηση λιγότερο ρυπογόνων 
μεταφορών και 4 δισ. Ευρώ για έργα ύδρευσης και 
αποχέτευσης, αναδασώσεις, εγγειοβελτιωτικά 
έργα και έργα καταπολέμησης της ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης). 
β) Περί τα 8,8 δισ. Ευρώ προορίζονται για τον 
πυλώνα «Έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη» - εκ των οποίων 
περισσότερα από τα μισά (4,5 δισ. ευρώ) θα 
διατεθούν για την αναβάθμιση και επέκταση 
των αυτοκινητοδρόμων της χώρας. 
γ) Πάνω από 4 δισ .Ευρώ θα αξιοποιηθούν για τον 
«Ψηφιακό μετασχηματισμό», εκ των οποίων 2,6 
δισ. Ευρώ για δημόσια ψηφιακή υποδομή και 
επιδοτήσεις για μεγάλα έργα πληροφορικής και 
780 εκ. Ευρώ για ψηφιοποίηση του εκπαιδευτικού 
τομέα. 
δ) Σχεδόν 5,2 δισ. Ευρώ προορίζονται για έργα 
κοινωνικής πολιτικής (Ταμείο για υπανάπτυκτες 
και αγροτικές περιοχές, Κοινωνική υποδομή και 
κατοικίες για ηλικιωμένους, βελτίωση σχολικών 
υποδομών, ενίσχυση βρεφονηπιακών σταθμών) 
ε) Περί τα 2,6 δισ. Ευρώ για την αύξηση της 
πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας 
στ) και τέλος, σημαντικό μέρος των χρημάτων θα 
διατεθεί στον έκτο πυλώνα για την ενίσχυση των 
νέων (επιχορηγήσεις, προγράμματα απασχόλησης 
νέων, αύξηση της πρόσβασης σε εκπαιδευτικά 
προγράμματα, προγράμματα για τη μείωση της 
εγκατάλειψης του σχολείου). 
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