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Α. ΕΛΛΗΝΟ-ΡΟΥΜΑΝΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ-

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 

 
Ελληνικές Εξαγωγές Α΄Εξαμήνου 2020, Στους 
10 κυριότερους ελληνικούς εξαγωγικούς 
προορισμούς η Ρουμανία. 
Σύμφωνα με την επεξεργασία των στοιχείων της 
ΕΛ.ΣΤΑΤ. για τις ελληνικές εξαγωγές κατά το 
Α΄Εξάμηνο του 2020, από το Κέντρο Εξαγωγικών 
Ερευνών & Μελετών/ΚΕΕΜ του Πανελληνίου 
Συνδέσμου Εξαγωγέων ΠΣΕ, προκύπτει ότι μετά το 
ξέσπασμα της πανδημίας του κορωνοϊού, 
παρατηρούνται σημαντικές ανακατατάξεις, οι 
οποίες αλλάζουν τις ισορροπίες και τους 
συσχετισμούς στον χάρτη των ελληνικών 
εξαγωγών, ενώ παράλληλα οι ελληνικές εξαγωγές 
κόντρα στο αντίξοο περιβάλλον διατηρούν τη 
δυναμική τους, πετυχαίνοντας να συγκρατήσουν τις 
απώλειες από την επιβράδυνση της παγκόσμιας 
οικονομίας, με αιχμή τα αγροτικά προϊόντα και τα 
χημικά είδη. Μάλιστα, κατά το πρώτο εξάμηνο του 
2020, εξαιρώντας τα πετρελαιοειδή, πέτυχαν - έστω 
και οριακά - να παραμείνουν σε θετικό έδαφος. 
Όσον αφορά στις χώρες που αποτελούν τους 
κυριότερους 10 εξαγωγικούς προορισμούς, 
σημειώνεται ότι η Βουλγαρία (αναρριχήθηκε στην 
4η θέση στο Α΄Εξάμηνο του 2020, από την 5η  θέση 
στο σύνολο του 2019), η Γαλλία (αναρριχήθηκε 
στην 5η θέση στο Α΄Εξάμηνο του 2020 από την 7η  
θέση το 2019), η Ισπανία (αναρριχήθηκε στην 7η 
θέση στο Α΄Εξάμηνο του 2020 από την 10η  θέση το 
2019), και η Ρουμανία (αναρριχήθηκε στην 9η θέση 
στο Α΄Εξάμηνο του 2020 από την 11η  θέση το 2019) 
κερδίζουν σταδιακά έδαφος, ενώ σημειώνεται ότι 
στις 3 πρώτες θέσεις παραμένουν διαχρονικά οι 
Ιταλία, Γερμανία και Κύπρος. 
Παράλληλα και σε σχέση με το σύνολο του 2019, 
σημαντική υποχώρηση σημειώθηκε στις εξαγωγές 
προς Τουρκία (στην 6η θέση το Α΄εξάμηνο του 2020 
έναντι της 4ης θέσης στο σύνολο του 2019), προς 
ΗΠΑ (στην 8η θέση το Α΄εξάμηνο του 2020 έναντι 
της 6ης θέσης στο σύνολο του 2019) και προς 
Ην.Βασίλειο (στην 10η θέση το Α΄εξάμηνο του 2020 
έναντι της 7ης θέσης στο σύνολο του 2019). 
Ως προς τους γεωγραφικούς προορισμούς των 
ελληνικών εξαγωγών ανά γεωγραφική 
περιοχή/Οικονομική Ένωση, σημειώνεται μείωση 
κατά -2,4% προς την Ε.Ε., μείωση προς τις 18 χώρες 
της Ευρωζώνης κατά -4,4%, ενώ πτωτικά 
κινήθηκαν και οι εξαγωγές προς τις χώρες του 
ΟΟΣΑ, κατά -5% και προς τις χώρες του G7 κατά -
1,3%. Οι εξαγωγές προς τις αναδυόμενες BRICS 
μειώθηκαν σημαντικά κατά -29%, όπως και προς 
τις πετρελαιοπαραγωγικές χώρες του OPEC κατά -

36,1%. Προς τις χώρες του Συμβουλίου 
Συνεργασίας του Κόλπου η συρρίκνωση ήταν της 
τάξεως του -46,1%. 
 
 

Β. ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 

1. Ρυθμός ανάπτυξης 

Σύμφωνα με τα πρόσφατα δημοσιευθέντα 
στοιχεία από την Ρ/Στατιστική Υπηρεσία/National 
Institute of Statistics (INS), κατά το πρώτο εξάμηνο 
του τ.έ. το ΑΕΠ μειώθηκε κατά 4,7% για τις μη 
προσαρμοσμένες σειρές και κατά 3,9% για τις 
εποχικά προσαρμοσμένες σειρές, σε σύγκριση με 
την ίδια περίοδο του 2019. 
Όσον αφορά στο Β’ τρίμηνο του τ.έ., το ΑΕΠ 
μειώθηκε κατά 12,3% σε σχέση με το Α’ τρίμηνο 
του τ.έ. ενώ σε σχέση με τον αντίστοιχο τρίμηνο 
του 2019 μειώθηκε κατά 10,5%. 
Παράλληλα και σύμφωνα με το Δ.Τ. (14/8) από 
την πρόσφατο Δ.Σ. της Ρ/Κεντρικής Τράπεζας, οι 
οικονομικές εξελίξεις τη Ρουμανία, δείχνουν αρχικά 
ότι οι επιπτώσεις της πανδημίας παραμένουν μεν 
σοβαρές, αλλά φαίνεται να μετριάζονται σταδιακά 
από τον Απρίλιο του τ.έ., λόγω, τόσο της σταδιακής 
άρσης των περιορισμών φυσικής κινητικότητας 
όσο και της βοήθειας μέσω των κυβερνητικών 
προγραμμάτων στήριξης και των μέτρων της 
νομισματικής πολιτικής 

2. Ισοζύγιο πληρωμών – Εξωτερικό χρέος. 

Σύμφωνα με την Ρ/Στατιστική Υπηρεσία το 
Ισοζύγιο πληρωμών για την περίοδο Ιανουαρίου-
Ιουνίου τ.έ. παρουσίασε έλλειμμα 3.477 εκ. Ευρώ, 
σε σύγκριση με έλλειμμα 4.373 εκ. Ευρώ την 
αντίστοιχη περίοδο του 2019, με το έλλειμμα στο 
Ισοζύγιο των αγαθών να διευρύνεται κατά 1.127 
εκ. Ευρώ, και το πλεόνασμα στο Ισοζύγιο των 
υπηρεσιών να αυξάνεται κατά 376 εκ. Ευρώ. 
Το συνολικό εξωτερικό χρέος για την περίοδο 
Ιανουαρίου-Ιουνίου τ.έ. αυξήθηκε κατά 5,579 εκ. 
Ευρώ εκ των οποίων: α) το μακροπρόθεσμο 
εξωτερικό χρέος ανήλθε σε 78.983 εκ. Ευρώ 
(70,9%  του συνολικού εξωτερικού χρέους) 
σημειώνοντας αύξηση κατά 7,2% έναντι του 
Δεκεμβρίου του 2019  
β) το βραχυπρόθεσμο εξωτερικό χρέος ανήλθε σε 
32.469 εκ. Ευρώ (29,1% του συνολικού 
εξωτερικού χρέους), σημειώνοντας αύξηση κατά 
0,8% έναντι του Δεκεμβρίου του 2019. 
Παράλληλα ο δείκτης μακροπρόθεσμης 

εξυπηρέτησης του εξωτερικού χρέους 

διαμορφώθηκε στο 18,1% τον Ιανουάριο - Ιούνιο 

2020 έναντι 18,6% του Δεκεμβρίου του 2019. 
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3. ΕΕ, Έγκριση προγράμματος ύψους 935 
εκ. ευρώ για τη στήριξη των Ρ/ΜΜΕ και 
ορισμένων μεγάλων επιχειρήσεων, από τις 
επιπτώσεις της πανδημίας του κορονοϊου. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε πρόσφατα 
πρόγραμμα ύψους 935 εκ. ευρώ (4,521 δισ. RON) 
για την Ρουμανία, για τη στήριξη εταιρειών που 
επλήγησαν από την πανδημία του κορονοϊού. Το 
πρόγραμμα εγκρίθηκε βάσει του προσωρινού 
πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις, ενώ η 
υποστήριξη θα λάβει τη μορφή άμεσων 
επιχορηγήσεων για κεφάλαιο κίνησης και 
παραγωγικές επενδύσεις και θα 
συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης. 
Το πρόγραμμα θα είναι προσβάσιμο σε μικρές και 
μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που 
δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένους τομείς και 
σε ορισμένες μεγάλες εταιρείες που σχετίζονται με 
τις επιλέξιμες ΜΜΕ, οι οποίες έχουν επηρεαστεί 
αρνητικά από το ξέσπασμα του κοροναϊού.  
Ο στόχος του προγράμματος είναι να παρέχει 
ρευστότητα σε αυτές τις εταιρείες, επιτρέποντάς 
τους έτσι να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους, 
να ξεκινήσουν επενδύσεις και να διατηρήσουν την 
απασχόληση. 
Συγκεκριμένα : 
(i) οι άμεσες επιχορηγήσεις δεν θα υπερβαίνουν 
α)τα 100.000 ευρώ ανά εταιρεία που 
δραστηριοποιείται στον πρωτογενή γεωργικό 
τομέα,  
β) τα 120.000 ευρώ ανά εταιρεία που 
δραστηριοποιείται στους τομείς της αλιείας ή της 
υδατοκαλλιέργειας και  
γ)τα 800.000 ευρώ ανά εταιρεία που 
δραστηριοποιείται σε όλους τους άλλους τομείς  
(ii) το πρόγραμμα θα παραμείνει σε ισχύ έως τις 
31 Δεκεμβρίου 2020. 

4. EE, Πρόγραμμα SURE, Εγκρίσεις στήριξης 
μέτρων απασχόλησης, κονδύλιο ύψους 4 
δισ.Ευρώ για την Ρουμανία. 

Όπως είναι γνωστό στις 2/4/2020 η ΕΕ πρότεινε 
την δημιουργία ενός χρηματοδοτικού σχήματος 
για την στήριξη των μέτρων απασχόλησης λόγω 
Covid-19 (Support to mitigate Unemployment 
Risks in an Emergency - SURE). 
Σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις της επικεφαλής 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κας Ούρσουλα Φον 
Ντερ Λάιεν, δόθηκαν ότι οι πρώτες εγκρίσεις από 
την Επιτροπή για την στήριξη των μέτρων 
απασχόλησης λόγω Covid-19 οι οποίες και έχουν 
ξεπεράσει συνολικά τα 81,4 δισ. ευρώ σε ένα 
σύνολο 15 χωρών μελών της Ε.Ε.  

Οι παραπάνω ενισχύσεις αποδίδονται στις χώρες 
δικαιούχους μετά από αίτημά τους, με την μορφή 
δανείου σχεδόν μηδενικού κόστους, όσον αφορά 
στην εξυπηρέτησή του και χωρίς προϋποθέσεις 
πέραν εκείνων που στοιχειοθετούν την 
σκοπιμότητά του, ήτοι την διάθεσή του σε μέτρα 
στήριξης της απασχόλησης. 
Το συνολικό ποσό που αναμένεται να λάβει η 
Ρουμανία ανέρχεται στα 4 δισ.Ευρώ. 
 

        5. Η ΕΚΤ και η Ρ/Κεντρική Τράπεζα 
συμφωνούν να επεκτείνουν τη συμφωνία 
πλαίσιο ρευστότητας σε ευρώ έως τα τέλη 
Ιουνίου 2021. 

Σύμφωνα με δελτίο τύπου της Ρ/Κεντρικής 
Τράπεζας/BNR, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 
(ΕΚΤ) και η Κεντρική Τράπεζα της Ρουμανίας 
(BNR) συμφώνησαν να επεκτείνουν τη συμφωνία 
πλαίσιο για την παροχή ρευστότητας ευρώ στην 
BNR μέσω μιας γραμμής repo έως τα τέλη Ιουνίου 
του 2021. 
Αναλυτικότερα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 
(ΕΚΤ) και η Banca Nationala a Romaniei (Εθνική 
Τράπεζα της Ρουμανίας - BNR) συμφώνησαν να 
επεκτείνουν τη ρύθμιση-πλαίσιο για την παροχή 
ρευστότητας ευρώ στην BNR μέσω μιας γραμμής 
repo, προκειμένου να αντιμετωπιστούν πιθανές 
ανάγκες ρευστότητας σε ευρώ λόγω της 
παρουσίας δυσλειτουργιών στην αγορά, από την 
πανδημία COVID-19.  
Σύμφωνα με τη γραμμή repo, η BNR θα μπορεί να 
δανειστεί έως και 4,5 δισ. ευρώ από την ΕΚΤ, ενώ 
αρχικά συμφωνήθηκε ότι η γραμμή repo θα 
παραμείνει σε ισχύ έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 με 
την χρηματοοικονομική ρύθμιση να επεκτείνεται 
έως τα τέλη Ιουνίου 2021. 

6. Μείωση κατά 40% της παραγωγής 
σιταριού στη Ρουμανία. 

Μειωμένη κατά 40% σε σχέση με πέρυσι 
αναμένεται να είναι το 2020 η παραγωγή σιταριού 
στη Ρουμανία, σύμφωνα με πρόσφατες 
ανακοινώσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
κ. Adrian Oros. Η ξηρασία του φετινού χειμώνα 
επηρέασε μεγάλο τμήμα καλλιεργήσιμης έκτασης 
της χώρας, ειδικά περιοχές όπως η Dobrogea και 
το νότιο τμήμα της Μoldova, με αποτέλεσμα να 
εκτιμάται ότι η φετινή σοδιά σιτηρών δεν θα 
ξεπεράσει τα 5,6 εκατ. τόνους.    
Προς το σκοπό της αντιμετώπισης του 
προβλήματος, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
ανακοίνωσε αφ’ενός την παροχή 1,2 δισ. Lei  (207 
εκ. ευρώ) στους πληγέντες αγρότες και αφ’ ετέρου 
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τη χρήση κονδυλίων για επενδύσεις στον τομέα 
της άρδευσης, με απώτερο στόχο η αρδεύσιμη 
έκταση στη Ρουμανία να ανέλθει σε 3,2 εκατ. 
εκτάρια. Ο κ. Oros πραγματοποίησε μάλιστα και 
συνάντηση με τον Πρέσβη του Ισραήλ κ. Saranga, ο 
οποίος δήλωσε πως η χώρα του είναι έτοιμη να 
παράσχει τεχνογνωσία στη Ρουμανία στον εν λόγω 
τομέα.  
 
Γ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 

1. ΟΤΕ: Σε διαπραγματεύσεις για την πώληση 
της συμμετοχής του στην Telekom 
Romania. 

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των ελληνικών 
οικονομικών MME ‘’Ναυτεμπορική’’ και 
‘’Capital.gr’’, σε διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο της 
διερεύνησης στρατηγικών επιλογών σχετικά με τη 
συμμετοχή του στην Telekom Romania και την 
Telekom Romania Mobile, μεταξύ των οποίων και 
την πώληση των εν λόγω συμμετοχών, βρίσκεται ο 
ΟΤΕ. 
Απαντώντας στην από 19-8-2020 επιστολή της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με αιτούμενη 
πληροφόρηση, ανακοίνωσε επίσης πως διερευνά 
στρατηγικές επιλογές σχετικά με τη συμμετοχή 
του στην Telekom Romania και την Telekom 
Romania Mobile, μεταξύ των οποίων και την 
πώληση των εν λόγω συμμετοχών, και βρίσκεται 
σε διαπραγματεύσεις με ενδιαφερόμενα μέρη. 
Η εταιρεία θα προβεί, σύμφωνα με το νόμο, άμεσα 
στις απαραίτητες ανακοινώσεις προς το 
επενδυτικό κοινό, εάν και εφόσον συντρέξουν οι 
προϋποθέσεις. 
Σημειώνεται ότι : 
α) O κύριος ενδιαφερόμενος, φέρεται σύμφωνα με 
ρουμανικά μέσα να είναι η γαλλική Orange, η οποία 
και φαίνεται να προχώρησε προ ημερών στην 
υπογραφή προκαταρκτικής συμφωνίας (MoU) με 
το ρουμανικό δημόσιο για την εξαγορά των 
δραστηριοτήτων σταθερής τηλεφωνίας της 
Telekom Romania (TR). Στην τηλεπικοινωνιακή 
εταιρεία το 54% ελέγχεται από τον Όμιλο ΟΤΕ και 
το εναπομένον ποσοστό από το ρουμανικό 
δημόσιο. Με βάση τα νέα σενάρια, η Orange 
αποκτά το 80% της νέας εταιρείας που θα 
δημιουργηθεί μετά το διαχωρισμό των 
δραστηριοτήτων (σταθερή – κινητή) της TR. 
Σε ότι αφορά στην δραστηριότητα στην κινητή 
τηλεφωνία της Τelekom Romania (Τelekom 
Romania Mobile - TRM), ως βασικός 
ενδιαφερόμενος παραμένει η Digi Communications 
(RCS&RDS), τηλεπικοινωνιακός όμιλος με 

παρουσία σε Ρουμανία, Ουγγαρία, Ιταλία και 
Ισπανία. 
Η Telekom Romania διαθέτει δίκτυο 
τηλεπικοινωνιακών υποδομών με εκτεταμένη 
κάλυψη οπτικής ίνας μέχρι το σπίτι (Fiber-to-the-
Home, FTTH). Διαθέτει 1,15 εκατ. πελάτες 
σταθερής τηλεφωνίας, 1,25 εκατ. συνδρομητές 
τηλεόρασης, 959 χιλιάδες πελάτες ευρυζωνικών 
υπηρεσιών, 1,2 εκατ. συνδρομητές pay-tv και 3,8 
εκατ. συνδρομητές κινητής τηλεφωνίας. 
β) ο ΟΤΕ εισήλθε στη ρουμανική αγορά το 1998 
και η Ρ/θυγατρική είναι η τελευταία που διατηρεί 
στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων. Τα 
τελευταία χρόνια η δραστηριότητα της TR ήταν 
πηγή αρνητικών οικονομικών αποτελεσμάτων για 
τον Όμιλο, με τον ΟΤΕ να έχει κληθεί να ενισχύσει 
κεφαλαιακά την εταιρεία. Ωστόσο τα τελευταία 
τρίμηνα έπειτα από την υιοθέτηση συγκεκριμένων 
πρωτοβουλιών αναδιάρθρωσης (απομειώσεις κ.α.) 
και μετασχηματισμού η εικόνα βελτιώθηκε 
αισθητά και η TR κατέστη περισσότερο 
ανταγωνιστική. 

2. Η ΕΕ ενέκρινε εγγύηση δανείου ύψους 62 
εκ. Ευρώ στον αερομεταφορέα χαμηλού 
κόστους της Ρουμανίας ‘’Blue Air’’.  

Σύμφωνα με πρόσφατη ανακοίνωσή της, η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε ότι έχει εγκρίνει 
εγγύηση δανείου ύψους 62 εκ. ευρώ για να 
βοηθήσει τον τοπικό Ρ/αερομεταφορέα χαμηλού 
κόστους ‘’Blue Air’’ να αποφύγει την πτώχευση 
λόγω της πανδημίας COVID-19. 
Το μέτρο αποσκοπεί στην αποζημίωση της 
αεροπορικής εταιρείας για τις ζημίες που υπέστη 
λόγω της επιδημίας του κοροναϊού, καθώς και την 
παροχή επείγουσας υποστήριξης ρευστότητας. 
Σύμφωνα με την ΕΕ, η ‘’Blue Air’’ δεν ήταν 
επιλέξιμη να λάβει υποστήριξη βάσει του 
Προσωρινού Πλαισίου Κρατικών Ενισχύσεων της 
Επιτροπής, με στόχο εταιρείες που δεν είχαν ήδη 
δυσκολίες στις 31 Δεκεμβρίου 2019. Ως εκ τούτου, 
η Επιτροπή αξιολόγησε το μέτρο βάσει άλλων 
κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις.  

3. Σύμβαση κατασκευής σταθμού 
συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
μεταξύ  KMGI-Romania και τουρκικής Calik 
Enerji, ύψους  $148 δισ.  

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ‘’Romanian-Kazakh 
Energy Investment Fund’’ 
https://kmginternational.com/kazakh-romanian-
investment-fund/mission , υπεγράφη Σύμβαση για 
την κατασκευή εργοστασίου παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας με την τουρκική εταιρεία 

https://www.capital.gr/epixeiriseis/3386819/bloomberg-endiaferon-orange-gia-tin-thugatriki-tou-ote-sti-roumania
https://kmginternational.com/kazakh-romanian-investment-fund/mission
https://kmginternational.com/kazakh-romanian-investment-fund/mission
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‘’Calik Enerji’’ 
https://eng.calikenerji.com/Pages/AnaSayfa.aspx 
(μία από τις εννέα εταιρείες οι οποίες και 
υπέβαλαν προσφορές) με συνολικό ύψος 
επένδυσης στα 124 εκ.Ευρώ.  
Η κατασκευή αναμένεται να ξεκινήσει το 
τελευταίο τρίμηνο του τ.έ. ενώ ο εκτιμώμενος 
χρόνος αποπεράτωσης είναι το πρώτο εξάμηνο 
του 2023. 
Σημειώνεται ότι όσον αφορά στο ‘’Romanian-
Kazakh Energy Investment Fund’’, ιδρύθηκε τον 
Οκτώβριο του 2018 από την KMG International και 
το Ρουμανικό Δημόσιο μέσω της ‘’Societatea de 
Administrare a Participatiilor in  Energie – SAPE-‘’. 
Επί του παρόντος, το συνολικό επίπεδο 
επενδύσεων του ταμείου για εγκεκριμένα 
ενεργειακά έργα ανέρχεται σε 290 εκατομμύρια 
δολάρια. 
Όσον αφορά στην ‘’KMG International’’ (πρώην 
Rompetrol Group η οποία λειτουργεί τα 
διυλιστήρια Petromidia Navodari και Vega), ανήκει 
πλήρως στο Κρατικό Ενεργειακό Ταμείο του 
Καζακστάν ‘’KazMunaiGaz Group’’.  
Όσον αφορά στην τουρκική ‘’Calik Enerji’’, 
ιδρύθηκε το 1998 και εντάσεται στον όμιλο 
εταιρειών του ‘’Calik Holding’’.  
 
4. H Ρουμανία αναδεικνύεται σε σημαντική 

αναδυόμενη αγορά στον τομέα Έρευνας & 
Τεχνολογίας στην Ευρώπη.   

Σύμφωνα με έρευνα της εταιρίας DealRoom, η 
Ρουμανία και η Εσθονία βρίσκονται στις πρώτες 
θέσεις στην κατάταξη των ευρωπαϊκών χωρών 
που προσελκύουν επενδύσεις στον τομέα της 
έρευνας και της τεχνολογίας, σε όρους αξίας 
επενδύσεων σε τοπικές start ups κατά την 
τελευταία επταετία. Ειδικότερα, το ύψος των 
σχετικών επενδύσεων την περίοδο 2013-2020 στη 
Ρουμανία , αγγίζει τα  1,3 δισ. ευρώ, ευρισκόμενο 
σε παρόμοια επίπεδα με αυτό της Εσθονίας, ενώ 
την τρίτη θέση καταλαμβάνει η  Πολωνία με 0,7 
δισ.ευρώ, ακολουθούμενη από  Λιθουανία και 
Ουγγαρία.  
Σημειώνεται ότι την τελευταία δεκαετία στην ΕΕ 
γιγαντώθηκαν 9 «μονόκεροι» (όρος που 
χρησιμοποιείται για τεχνολογικές εταιρίες με 
αποτίμηση άνω του ενός δισ.ευρώ), με τους δύο εξ 
αυτών (ηλεκτρονική πλατφόρμα παραγγελιών E-
Mag και την εταιρία αυτοματοποίησης ρομποτικής 
διαδικασίας UiPath), να έχουν δημιουργηθεί από 
Ρουμάνους επιχειρηματίες. 
Παράλληλα και κατά τo πρώτο εξάμηνο του 
τρέχοντος έτους, πάνω από 20 Ρουμανικές 
νεοφυείς επιχειρήσεις κατάφεραν να αποκτήσουν 

πρόσβαση σε χρηματοδότηση (επιχειρηματικοί 
«άγγελοι», συμμετοχική χρηματοδότηση κλπ). 
 
5. Ο δανικός όμιλος DCH International 

ολοκλήρωσε επένδυση ύψους 1,6 εκατ. 
Ευρώ σε χοιροτροφικές μονάδες στη 
Ρουμανία.  

Η Premium Porc, δεύτερος μεγαλύτερος 
παραγωγός χοιρινού κρέατος στη Ρουμανία, και 
μέλος του δανικού ομίλου DCH International, 
ολοκλήρωσε επένδυση ύψους 1,6 εκ. ευρώ για την 
απόκτηση και εκσυγχρονισμό δύο χοιροτροφικών 
μονάδων στην περιοχή Ianca της Braila στην Αν. 
Ρουμανία.   
 
6. Η Iveco Defense Vehicles ξεκινά εργασίες 

κατασκευής εργοστασίου φορτηγών 
αυτοκινήτων, με ύψος επένδυσης στα 50 
εκ. Ευρώ. 

Σύμφωνα με πρόσφατο Δελτίο Τύπου της 
εταιρείας Iveco Defense Vehicles, η οποία είναι 
θυγατρική της CNH Industrial N.V., ξεκίνησαν οι 
εργασίες κατασκευής εργοστασίου 
συναρμολόγησης φορτηγών αυτοκινήτων στην 
πόλη Petresti της κομητείας Dambovita, με ύψος 
επένδυσης στα  50 εκ. ευρώ (59,1 εκατομμύρια 
δολάρια). 
Το εργοστάσιο με συνολική έκταση 9.000 τ.μ. θα 
έχει παραγωγική ικανότητα περίπου 440 
φορτηγών ετησίως, ενώ στην πρώτη φάση της 
κατασκευής θα δημιουργηθούν 200 άμεσες θέσεις 
εργασίας και πολλές άλλες έμμεσες θέσεις 
εργασίας.  
Σημειώνεται ότι τον Ιανουάριο τ.έ., η Iveco Defense 
Vehicles δήλωσε ότι θα προμηθεύσει τις ένοπλες 
δυνάμεις της Ρουμανίας σε πρώτη φάση -έως το 
2024- με 942 φορτηγά, που αποτελούν και το 
πρώτο τμήμα της συνολικής παραγγελίας 2.900 
φορτηγών από τις Ρ/ένοπλες δυνάμεις, ενώ η 
σύμβαση αφορά τέσσερις τύπους στρατιωτικών 
υλικοτεχνικών πλατφορμών από τη σειρά 
φορτηγών υψηλής κινητικότητας της Iveco 
Defense Vehicles: 4x4, 6x6, 8x8 και 8x8 Prime 
Mover σε 16 παραλλαγές, εκ των οποίων περίπου 
το ένα τρίτο έχουν θωρακισμένη καμπίνα.  
Υπογραμμίζεται ότι ο ιταλικών συμφερόντων 
όμιλος εταιρειών ‘’CNH Industrial N.V.’’ , είναι 
όμιλος που δραστηριοποιείται στον τομέα των 
κεφαλαιουχικών αγαθών (Iveco, Steyr, Magirus 
κλπ) και υλοποιεί σχεδιασμό, κατασκευή, διανομή, 
εμπορικές και χρηματοοικονομικές 
δραστηριότητες σε διεθνείς αγορές, σύμφωνα 
απασχολεί περισσότερα από 64.000 άτομα σε 66 
εργοστάσια παραγωγής και 54 κέντρα έρευνας και 
ανάπτυξης σε 180 χώρες. 

https://eng.calikenerji.com/Pages/AnaSayfa.aspx
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7. Λειτουργία κέντρου συντήρησης 

αεροσκαφών τύπου Airbus 320 και Boeing 
737 στο Ιάσιο. 

Σύμφωνα με δελτίο τύπου του Δήμου Ιασίου, από 
1ης Σεπτεμβρίου αναμένεται να ξεκινήσει η 
λειτουργία του κέντρου συντήρησης αεροσκαφών 
τύπου Airbus 320 και Boeing 737 στο αεροδρόμιο 
του Ιασίου. Η σχετική σύμβαση μεταξύ του Δήμου 
Ιασίου και της Aerostar SA Bacau είχε υπογραφεί 
το 2017, προβλέποντας σύμβαση παραχώρησης 
στην τελευταία χώρου έκτασης 16.000 τμ για 49 
έτη, για τη δημιουργία υποστέγου για τη 
συντήρηση πολιτικών αεροσκαφών.   
Πρόκειται για μια σημαντική επένδυση, η οποία, 
σύμφωνα με επίσημες ανακοινώσεις, θα 
δημιουργήσει 150 νέες θέσεις εργασίας, ενώ 
αναμένεται να αναδείξει και το αεροδρόμιο του 
Ιασίου, προσελκύοντας διεθνείς αεροπορικές 
εταιρίες.  

 

 

Disclaimer: 

 Σε περίπτωση αναδημοσίευσης, παρακαλείστε να 

αναφέρετε την πηγή. 

 


