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Α. ΕΛΛΗΝΟ-ΡΟΥΜΑΝΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ-
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 

1. Διμερές εμπόριο- Α΄ Εξάμηνο 2021. 

Σύμφωνα με στοιχεία του ρουμανικού 
Ινστιτούτου Στατιστικής, οι ελληνικές εξαγωγές 
προς Ρουμανία ανήλθαν σε 648 εκατ. ευρώ το α’ 
εξάμηνο του τρέχοντος έτους, αυξημένες κατά 
25,2% σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 
2020, ενώ οι ρουμανικές εξαγωγές προς Ελλάδα 
ανήλθαν σε 417,3 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 
19,8% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα της 
περυσινής χρονιάς. 

2.  Συνάντηση ΥΠΕΞ κ. Ν. Δένδια και 
ΥΦΥΠΕΞ κ. Κ. Φραγκογιάννη με ΔΣ Διμερούς 
Ελληνο - ρουμανικού Επιμελητηρίου 
(Βουκουρέστι, 8/9/2021). 
Ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Νίκος Δένδιας και ο 
Υφυπουργός Εξωτερικών, κ. Κώστας 
Φραγκογιάννης συναντήθηκαν με τον Πρόεδρο 
και τα μέλη του ΔΣ του Διμερούς Ελληνο-
ρουμανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, καθώς 
επίσης και εκπροσώπους της ελληνικής 
επιχειρηματικής κοινότητας Κωνστάντζας, στο 
πλαίσιο επίσημης επίσκεψης που 
πραγματοποίησαν στο Βουκουρέστι στις 
8/9/2021. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, 
συζητήθηκαν ζητήματα άμεσου ενδιαφέροντος 
των ελληνικών επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιούνται στη Ρουμανία, 
αναφέρθηκαν τομείς περαιτέρω ενίσχυσης των 
διμερών οικονομικών σχέσεων και 
συμφωνήθηκε να καταρτιστεί ένα σχέδιο 
δράσεων το προσεχές διάστημα για την 
ανάληψη πρωτοβουλιών και τη διοργάνωση 
εκδηλώσεων με προστιθέμενη αξία για την 
ενίσχυση της ελληνικής εμπορικής και 
επενδυτικής παρουσίας στη Ρουμανία.  

3. Δημοσιεύματα που αφορούν ελληνικές 
επιχειρήσεις στη Ρουμανία. 
-Σε άρθρο της οικονομικής 
ιστοσελίδας Profit.ro σχετικά με τον ελληνικό 
όμιλο Jumbo αναφέρεται ότι η εν λόγω εταιρεία 
προετοιμάζεται να αρχίσει τη λειτουργία νέας 
υπεραγοράς στην Κραϊόβα. Επισημαίνεται ότι ο 
ελληνικός όμιλος έχει ανακοινώσει ότι δεν έχει 
εγκαταλείψει τις επενδύσεις και ότι θέλει να 
επεκταθεί στο Ιάσιο και το Sibiu, καθώς έχει 
ήδη, αγοράσει γη για νέα καταστήματα. 
Σημειώνεται ότι το κατάστημα στην  Κραϊόβα 
θα εγκαινιαστεί στα τέλη του χρόνου. 
Υπογραμμίζεται ότι στην Κραϊόβα η εταιρεία θα 
χτίσει επίσης, αποθηκευτικό χώρο και γραφεία 
για το ηλεκτρονικό κατάστημα της Jumbo, 
συνολικής έκτασης 33.000 τετραγωνικών 
μέτρων, επένδυση η οποία έχει αναβληθεί για το 
επόμενο έτος. Μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι 
συνολικά οι επενδύσεις της Jumbo Romania σε 
γη για νέα καταστήματα και αποθηκευτικούς 
χώρους έφτασαν τα 15,69 εκατομμύρια ευρώ το 
πρώτο εξάμηνο του έτους, σε σύγκριση με τις 
αγορές 3,5 εκατομμυρίων ευρώ το 2020. 
Τονίζεται ότι η Jumbo αύξησε τις πωλήσεις της 
στη Ρουμανία κατά 35% στο πρώτο εξάμηνο 
του 2021, (από τα 53,7 εκατομμύρια ευρώ το 
2020 στα 72,47 εκατομμύρια ευρώ), με τις 14 
υπεραγορές στην αγορά της Ρουμανίας να 
συμβάλουν στο 23,10% των εσόδων του ομίλου. 

-Σε άρθρο της οικονομικής 
εφημερίδας Ziarul Financiar γίνεται αναφορά 
στην ολοκλήρωση της εξαγοράς του 100% 
της Credit Agricole Romania από την ελληνικών 
συμφερόντων Vista Bank, αφού ελήφθησαν 
όλες οι απαραίτητες εγκρίσεις. 
Παρατίθεται απόσπασμα ανακοίνωσης του 
επικεφαλής της Vista Bank κ.Γεώργιου 
Αθανασόπουλου, στο οποίο αναφέρεται, μεταξύ 
άλλων, ότι “ Είμαστε ενθουσιασμένοι με την 
αγορά της Credit Agricole Romania, η οποία 

https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/retail/jumbo-a-cumparat-noi-terenuri-in-romania-singura-deschidere-ramasa-in-picioare-20398583
https://www.zf.ro/banci-si-asigurari/asteptarea-a-luat-sfarsit-vista-bank-finalizeaza-achizitia-integrala-20264504
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αντιπροσωπεύει μία σημαντική στιγμή στην 
στρατηγική μας να εδραιώσουμε τη θέση μας 
στην αγορά. Η επέκταση του μεγέθους της 
επιχείρησής μας θα μας επιτρέψει να αυξήσουμε 
την αποδοτικότητά μας, να επιταχύνουμε την 
ανάπτυξη και να βελτιώσουμε την ικανότητά 
μας να παρέχουμε υπηρεσίες προστιθέμενης 
αξίας και μία αναβαθμισμένη τραπεζική 
εμπειρία στους υπάρχοντες και μελλοντικούς 
πελάτες μας”. 
Επισημαίνεται ότι μετά την ολοκλήρωση της 
συναλλαγής, θα αρχίσει η ενσωμάτωση των δύο 
φορέων, μία διαδικασία που αναμένεται να 
ολοκληρωθεί το επόμενο έτος. Τονίζεται ότι 
μετά την συγχώνευση η Vista Bank θα έχει 
συνολικό ενεργητικό άνω του 1,4 
δισεκατομμυρίων ευρώ, δάνεια 800 
εκατομμυρίων ευρώ, καταθέσεις 1,2 
δισεκατομμυρίων ευρώ και πάνω από 105 
εκατομμύρια ευρώ κεφάλαια CET1. 
- Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση τύπου, 
υπεγράφη Συμφωνία μεταξύ της –ελληνικών 
συμφερόντων- Alpha Bank Romania και του 
Οργανισμού Χρηματοδότησης Επενδύσεων 
Υπαίθρου/AFIR. Συγκεκριμένα υπεγράφη ένα 
πρωτόκολλο συνεργασίας για την επιτάχυνση 
της διαδικασίας απορρόφησης των ευρωπαϊκών 
κονδυλίων που διατίθενται στο πλαίσιο του 
Εθνικού Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 
για τη μεταβατική περίοδο 2021-2022. Μέσω 
ανωτέρω Συμφωνίας η Τράπεζα θα παρέχει 
στους αγρότες λύσεις χρηματοδότησης 
premium, προσφέροντας στους δικαιούχους, 
δάνεια για την κάλυψη των δικών αναγκών, 
υποστήριξη μη επιλέξιμων δαπανών 
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), δάνεια 
γεφύρωσης για χρηματοδότηση και 
τακτοποίηση ενδιάμεσων δόσεων πληρωμών ή 
και εγγυητικές επιστολές. 

4. Εγκαίνια ελληνικών συμφερόντων 
ιατρικού κέντρου Atena Medical Center στο 
Βουκουρέστι (23/9/2021). 
Στις 23/9/2021 έλαβαν χώρα τα εγκαίνια του 
ιατρικού κέντρου Atena Medical Center στο 
Βουκουρέστι. Στα εγκαίνια παρέστη η Πρέσβης 
της Ελλάδας στη Ρουμανία, στελέχη της 

ελληνικής Πρεσβείας και επικεφαλής ξένων 
Πρεσβειών, ο Πρόεδρος και ο Γενικός 
Γραμματέας του Διμερούς Ελληνο-ρουμανικού 
Εμπορικού Επιμελητηρίου, μέλη της 
επιχειρηματικής κοινότητας στη Ρουμανία και 
εκπρόσωποι ιατρικών συλλόγων Ελλάδας και 
Ρουμανίας. Πρόκειται για μία ακόμη σημαντική 
ελληνική επένδυση (ύψους περίπου 3 εκ. Ευρώ, 
ενώ στο Atena Medical Center εργάζονται 120 
γιατροί καλύπτοντας 30 ειδικότητες), στο χώρο 
της υγείας στη Ρουμανία. 

5. Εκδήλωση προβολής ελληνικών 
προορισμών Θεσσαλονίκης και Πιερίας σε 
tour operators στη Ρουμανία (Βουκουρέστι, 
30/9/2021). 
Πραγματοποιήθηκε στις 30/9/2021, με την 
υποστήριξη του Γραφείου ΕΟΤ Βουκουρεστίου, 
σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα του 
ξενοδοχείου Hilton εκδήλωση προβολής των 
ελληνικών προορισμών Θεσσαλονίκης και 
Πιερίας που διοργανώθηκε με πρωτοβουλία της 
εταιρίας WiseRam. Στην εκδήλωση συμμετείχαν 
άνω των 20 ρουμανικών επιχειρήσεων 
δραστηριοποιούμενων στον τομέα του 
τουρισμού (tour operators, τουριστικά γραφεία 
κλπ.). Μετά το πέρας των συναντήσεων 
ακολούθησαν Β2Β συναντήσεις. 
 
Β. ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 

1. Έγκριση Ρ/Σχεδίου Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας από την ΕΕ.  
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε στις 28/9/τ.έ. 
ότι έχει υιοθετήσει μια θετική αξιολόγηση του 
Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της 
Ρουμανίας, ένα σημαντικό βήμα προς την 
εκταμίευση 14,2 δισ. Ευρώ σε επιχορηγήσεις και 
14,9 δισ. Ευρώ σε δάνεια. Η χρηματοδότηση θα 
υποστηρίξει την εφαρμογή των κρίσιμων 
επενδυτικών και μεταρρυθμιστικών μέτρων που 
περιγράφονται στο Σχέδιο και θα παίξει 
καθοριστικό ρόλο για να μπορέσει η Ρουμανία 
να βγει ισχυρότερη από την πανδημία του 
COVID-19, ανέφερε η ΕΕ σε δελτίο τύπου. Όπως 
είναι γνωστό στη συνέχεια, το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο θα έχει τέσσερις εβδομάδες για να 
εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής για την 
έγκριση του σχεδίου της Ρουμανίας,  έγκριση 
που θα επιτρέψει και την αρχική εκταμίευση 3,6 
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δισ. Ευρώ στη Ρουμανία ως προχρηματοδότηση, 
ποσό που αντιπροσωπεύει το 13% του 
συνολικού ποσού που διατίθεται. 

2.Ισοζύγιο πληρωμών. 
Σύμφωνα με  στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας 
Ρουμανίας (BNR), από τον Ιανουάριο έως τον 
Ιούλιο του 2021, το ισοζύγιο πληρωμών 
παρουσίασε έλλειμμα 3,63 δισ. ευρώ, αυξημένο 
κατά 63% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 
προηγούμενου έτους. Η ανάλυση δείχνει ότι το 
έλλειμμα στο εμπόριο αγαθών διευρύνθηκε 
κατά 1,39 δισ. ευρώ το υπό εξέταση διάστημα, 
στο ισοζύγιο πρωτογενών εισοδημάτων 
μειώθηκε το έλλειμμα κατά 211 εκατ. ευρώ, ενώ 
το πλεόνασμα του ισοζυγίου δευτερογενών 
εσόδων μειώθηκε κατά 256 εκατ. ευρώ. Το μόνο 
πλεόνασμα που παρουσίασε αύξηση ήταν στο 
ισοζύγιο υπηρεσιών, η αύξηση του οποίου ήταν 
της τάξης των 32 εκατ. ευρώ. 
Το εξωτερικό χρέος αυξήθηκε κατά 2 δισ. ευρώ. 
 

3. ΑΞΕ στη Ρουμανία 
Το διάστημα Ιανουαρίου - Ιουλίου 2021, οι ΑΞΕ 
στη Ρουμανία αυξήθηκαν κατά 224% σε σχέση 
με το ίδιο επτάμηνο του προηγούμενου έτους, 
ανερχόμενες σε 3,963 εκατ. ευρώ. 
Οι άμεσες επενδύσεις μη κατοίκων στη 
Ρουμανία ανήλθαν σε 3,962 δισ. Ευρώ (έναντι 
1,222 δισ. Ευρώ τον Ιανουάριο-Ιούλιο 2020), εκ 
των οποίων οι επενδύσεις σε ίδια κεφάλαια 
(συμπεριλαμβανομένου του εκτιμώμενου 
καθαρού επανεπενδυθέντος κέρδους) ανήλθαν 
σε καθαρή αξία 3,353 δισ. Ευρώ και τα 
ενδοομιλικά δάνεια κατέγραψαν την καθαρή 
αξία των 609 εκατ. ευρώ, όπως αναφέρεται 
στην ανακοίνωση της Κεντρικής Τράπεζας 
Ρουμανίας. 
Ο αριθμός των νεοσύστατων ξένων 
κεφαλαιουχικών εταιρειών στη Ρουμανία 
αυξήθηκε τους πρώτους επτά μήνες του 2021 
κατά 47,1%, σε σύγκριση με την αντίστοιχη 
περίοδο του 2020, αγγίζοντας σε απόλυτους 
αριθμούς τις 3.104, σύμφωνα με τα στοιχεία 
που συγκεντρώθηκαν από το Εθνικό Γραφείο 
Εμπορικού Μητρώου (ONRC). 

Οι 3.104 νέες εταιρείες είχαν εγγεγραμμένο 
μετοχικό κεφάλαιο συνολικού ύψους 26,4 
εκατομμυρίων δολαρίων, 477% υψηλότερο από 
αυτό των εταιρειών που ήταν εγγεγραμμένες 
τον Ιανουάριο-Ιούλιο 2020. 

4. Ετήσιος Πληθωρισμός - Ανεργία. 
Άνοδος του πληθωρισμού κατά 5,3% 
παρατηρήθηκε κατά το μήνα Αύγουστο στη 
Ρουμανία (έναντι 5% τον Ιούλιο). Η άνοδος 
αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση 
της τιμής του φυσικού αερίου κατά 24% και 
στην αύξηση της ηλεκτρικής ενέργειας κατά 
18%. 
Ελαφρά αύξηση παρουσίασε και η ανεργία τον 
Ιούλιο τ.έ, αγγίζοντας το 5,1%, έναντι 5% το 
μήνα Ιούνιο. 
 
Γ. ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

1. Αύξηση τιμών ενέργειας στη Ρουμανία. 
Μεταξύ Ιουλίου 2020 και Ιουλίου 2021, οι τιμές 
της ηλεκτρικής ενέργειας στη Ρουμανία 
παρουσίασαν αύξηση της τάξεως του 25%. 
Σύμφωνα μάλιστα με τη Ρυθμιστική Αρχή 
Ενέργειας της Ρουμανίας, οι τιμές, τόσο φυσικού 
αερίου, όσο και ηλεκτρικής ενέργειας, 
αναμένεται να διπλασιαστούν τον ερχόμενο 
χειμώνα, συγκριτικά με τον προηγούμενο.  
Οι εξελίξεις αυτές φαίνεται να έχουν θορυβήσει 
την κυβέρνηση, η οποία, δια στόματος του 
Υπουργού κ. Virgil Popescu, δεσμεύτηκε για την 
εξασφάλιση της πρόσβασης στην ενέργεια 
όλων, κάνοντας λόγο για ενίσχυση ευάλωτων 
κοινωνικών ομάδων. Περαιτέρω, ο κ. Popescu 
τόνισε την ανάγκη για ενεργειακή απεξάρτηση 
της Ρουμανίας, καθώς μέρος της 
καταναλισκόμενης ενέργειας είναι εισαγόμενη. 

2. Δηλώσεις Υφυπουργού Ενέργειας κ. 
Niculescu στο Συνέδριο “Security and 
Prosperity in the Black Sea” της πλατφόρμας 
έρευνας και σκέψης Diplomacy 360° 
(Βουκουρέστι, 23/9/2021). 
Ο Υφυπουργός Ενέργειας της Ρουμανίας κ. 
George Niculescu συμμετείχε στο Συνέδριο 
Security and Prosperity in the Black Sea που 



 

5 
 

διοργάνωσε στις 23/9 τ.έ η πλατφόρμα έρευνας 
και σκέψης Diplomacy 360°. 
Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, 
πραγματοποίησε παρουσίαση για τις 
προτεραιότητες της κυβέρνησης στον τομέα της 
ενέργειας, στην οποία έδωσε έμφαση στις νέες 
επιχειρηματικές προοπτικές που διανοίγονται 
με τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για 
μεγαλύτερη χρήση ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας, με τον μηχανισμό Συμβάσεων επί 
Διαφορών που το Υπουργείο Οικονομίας 
σκοπεύει να θέσει σε εφαρμογή το επόμενο έτος 
και τις ευκαιρίες χρηματοδότησης που 
προσφέρονται με το Ταμείο Εκσυγχρονισμού, 
στο πλαίσιο των κοινοτικών πολιτικών για την 
κλιματική αλλαγή. Τόνισε την ανάγκη για 
διαμόρφωση ενός σταθερού και προβλέψιμου 
πλαισίου για τις εν λόγω επενδύσεις, μακριά 
από λάθη του παρελθόντος και στη σημασία 
που η χώρα του αποδίδει στη μετάβαση στην 
πράσινη οικονομία. 

4. Επέκταση του δικτύου διανομής φυσικού 
αερίου στη Ρουμανία τις τρεις τελευταίες 
δεκαετίες. 
Η Enel Green Power Romania, μέρος του Ομίλου 
Enel, υπέγραψε δύο συμφωνίες με την εταιρία 
MYTILINEOS 'Renewables & Storage 
Development (RSD), για την απόκτηση μετοχών 
σε δύο έργα φωτοβολταϊκών σταθμών 
παραγωγής ενέργειας στο Giurgiu και στις 
κομητείες Teleorman, συνολικής ισχύος περίπου 
90 MW. 
Το πρώτο έργο θα έχει εγκατεστημένη ισχύ 63 
MW και θα υλοποιηθεί στην κομητεία Lugareni, 
Giurgiu. Το εν λόγω έργο έχει προγραμματιστεί 
να ξεκινήσει μέχρι το τέλος του 2021. Το 
δεύτερο θα κατασκευαστεί στο Mosteni, στην 
κομητεία Teleorman. Η ισχύς του θα είναι 26 
MW και οι εργασίες κατασκευής αναμένεται να 
ξεκινήσουν στις αρχές του 2022. Οι δύο μονάδες 
αναμένεται να επιτύχουν εμπορικές 
δραστηριότητες έως το τέλος του 2022 και στις 
αρχές του 2023, αντίστοιχα.  
Και οι δύο σταθμοί εκτιμάται ότι θα παράγουν 
περίπου 130 GWh ετησίως, συμβάλλοντας στη 
μείωση περίπου 141,740 τόνων εκπομπών CO2 

ετησίως. Επιπλέον, θα αυξήσουν σημαντικά την 
υπάρχουσα ηλιακή φωτοβολταϊκή ικανότητα 
του EGP Ρουμανίας, που ανέρχεται πλέον σε 
περίπου 36 MW. 
 

5. Ενδιαφέρον της Romgaz για εξαγορά 
μεριδίου 50% της Exxon Mobil στο 
υπεράκτιο έργο Neptun Deep στην Μαύρη 
Θάλασσα. 
Η κρατική ρουμανική εταιρεία, παραγωγός 
φυσικού αερίου Romgaz  δήλωσε ότι αναζητά 
τραπεζική πίστωση 1,6 δισ. lei (περίπου 323 εκ. 
ευρώ) για τη χρηματοδότηση της απόκτησης 
του 50% των μετοχών που κατέχει η Exxon 
Mobil (μέσω της θυγατρικής της EMEPRL) στο 
υπεράκτιο έργο Neptun Deep στην Μαύρη 
Θάλασσα. Σημειώνεται ότι το 100% των 
μετοχών κατέχουν οι Exxon Mobil Exploration 
and Production Romania Limited/EMEPRL 50% 
και η αυστριακών συμφερόντων OMV Petrom 
50%. 
Όσον αφορά στην Romgaz, πέραν του ανωτέρω 
ενδιαφέροντος για το έργο Neptun Deep, 
συμμετέχει με 12,2% στην υπεράκτια 
περιφέρεια εξερεύνησης EX Trident, με την 
Lukoil Overseas Atash BV, θυγατρική της 
ρωσικής Lukoil, να κατέχει το υπόλοιπο 87,8%. 

6. Κατασκευή μονάδας φωτοβολταϊκών 
δυναμικότητας 1 MW. 
Η Enel X Romania, (υποκατάστημα της EnelX, 
του τμήματος προηγμένων ενεργειακών 
υπηρεσιών του Ομίλου Enel), κατασκευάζει ένα 
φωτοβολταϊκό εργοστάσιο συνολικής 
εγκατεστημένης ισχύος περίπου 1 MWp, για τον 
παραγωγό εξαρτημάτων αυτοκινήτων Compa 
Sibiu. 
Το έργο περιλαμβάνει την παράδοση δύο  
υποσυστημάτων, το ένα στην οροφή και το άλλο 
στο έδαφος, το οποίο ενσωματώνει πάνω από 
1.700 φωτοβολταϊκά πάνελ υψηλής απόδοσης 
με κρυστάλλινα στοιχεία. Για το σύστημα 
εδάφους, η Enel X Romania εγκαθιστά, για 
πρώτη φορά, υπερσύγχρονα φωτοβολταϊκά 
πάνελ 650 Wp, με υψηλή απόδοση και υψηλή 
αντοχή στα φορτία ανέμου και χιονιού. 
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Δ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 

1.Αύξηση του κύκλου εργασιών του 
εμπορίου οχημάτων. 
Ο κύκλος εργασιών στο εμπόριο μηχανοκίνητων 
οχημάτων και μοτοσυκλετών αυξήθηκε κατά 
34%, τους πρώτους επτά μήνες του έτους σε 
σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 
προηγούμενου έτους, ενώ ο κύκλος εργασιών 
στις υπηρεσίες που παρέχονται στον πληθυσμό 
αυξήθηκε κατά 37,6%, σύμφωνα με τα στοιχεία 
που δημοσιεύθηκαν πρόσφατα από το Εθνικό 
Ινστιτούτο Στατιστικής (INS). 
 
Έτσι, από τον Ιανουάριο έως τον Ιούλιο του 
τρέχοντος έτους, σε σύγκριση με την αντίστοιχη 
περσινή περίοδο, ο κύκλος εργασιών στο 
χονδρικό και λιανικό εμπόριο, στη συντήρηση 
και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και 
μοτοσυκλετών, σειρών προσαρμοσμένων 
ανάλογα με τον αριθμό των εργάσιμων ημερών 
και της εποχικότητας, αυξήθηκε κατά 31,6%. 

2. Αύξηση του τουριστικού ρεύματος στη 
Ρουμανία το καλοκαίρι 2021. 
Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου 
Οικονομίας, Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος και 
Τουρισμού της Ρουμανίας, οι κρατήσεις σε 
ξενοδοχεία στη Ρουμανία αυξήθηκαν φέτος το 
καλοκαίρι κατά 60% σε σχέση με το 2020 και 
κατά 46% σε σχέση με το 2019. Οι πιο 
δημοφιλείς προορισμοί (25%) παρέμειναν τα 
παράλια (Mamaia, Eforie Nord, Vama Veche, 
Olimp και Costinesti resorts), ενώ μερίδιο 23% 
είχαν τα μεγάλα αστικά κέντρα (Βουκουρέστι, 
Brasov, Cluj-Napoca, Timisoara, Oradea), 21% οι 
προορισμοί τουρισμού ευεξίας (Sovata, Baile 
Felix, Baile Herculane), και, τέλος, αρκετοί 
τουρίστες επισκέφτηκαν λιγότερο γνωστά 
θέρετρα (Praid, Rimetea, Odorheiu Szekler, 
Corund, Gheorgheni). 

3.Πτώχευση της ασφαλιστικής εταιρίας Cit 
yInsurance. 
Σύμφωνα με ανακοίνωση της 17/9/τ.έ. της 
Ρ/Αρχής Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας/ASF, 

ανακλήθηκε η άδεια της ασφαλιστικής ‘’City 
Insurance’’ και ξεκίνησαν οι διαδικασίες 
πτώχευσης, καθώς ‘’το βραχυπρόθεσμο 
χρηματοδοτικό σχέδιο  της εταιρείας είναι 
«προφανώς ανεπαρκές» και δεν διασφαλίζει την 
αποκατάσταση της οικονομικής κατάστασης 
της εταιρείας. 
Παράλληλα και σύμφωνα με ανακοίνωση του 
Ρ/Υπουργείου Οικονομικών, εκδόθηκε έκτακτο 
Διάταγμα που αλλάζει τη νομοθεσία που 
σχετίζεται με το Ταμείο Εγγυήσεων 
Ασφαλισμένων (FGA), σύμφωνα με το οποίο το 
FGA θα δικαιούται να πραγματοποιεί 
πληρωμές/αποζημιώσεις στους επηρεαζόμενους 
πελάτες, εντός 60 ημερών από την ημερομηνία 
δημοσίευσης του Διατάγματος στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Κυβέρνησης (σ.σ. μέχρι τώρα, το 
Ταμείο μπορούσε να αρχίσει να πληρώνει τους 
πελάτες μόνο αφού το δικαστήριο είχε κηρύξει 
πτώχευση μίας ασφαλιστικής).  
Επίσης αυξάνεται και το ανώτατο όριο 
εγγύησης για μια ασφαλιστική απαίτηση στα 
500.000 lei (περίπου 100.000 Ευρώ) από τα 
450.000 lei που ίσχυε μέχρι τώρα.  

4. Προοπτικές αγοράς ακινήτων στη 
Ρουμανία. 
Η αγορά γης παρέμεινε ενεργή το πρώτο 
εξάμηνο του 2021, συνεχίζοντας τις τάσεις του 
περασμένου έτους και καθορίζοντας μια καλή 
προοπτική για το υπόλοιπο του έτους, σύμφωνα 
με έρευνα αγοράς της Colliers για την εξέλιξη 
της αγοράς ακινήτων το πρώτο εξάμηνο του 
2021. 
Συνολικά, όσον αφορά τις ήδη καταρτισμένες 
συμβάσεις, οι σύμβουλοι της Colliers εκτιμούν 
ότι το 2021 διαμορφώνεται ως ένα από τα 
καλύτερα έτη από την ύφεση του 2008. Οι 
έμποροι λιανικής και οι προγραμματιστές 
κατοικιών είναι τόσο δραστήριοι όσο ποτέ, 
καθώς, όπως αναφέρουν, υπάρχει αίσθημα 
αισιοδοξίας για τη ρουμανική οικονομία για τα 
επόμενα αρκετά χρόνια. 
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5. Πώληση στην Orange Romania 54% του 
μεριδίου του ΟΤΕ στην Telekom Romania. 
Ο Ελληνικός Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών 
(ΟΤΕ) ανακοίνωσε ότι, αφότου ελήφθησαν όλες 
οι αναγκαίες εγκρίσεις, η πώληση του 54% του 
μεριδίου του στην Telekom Romania 
Communications (TKR), την τρέχουσα εταιρεία 
σταθερής τηλεφωνίας, γνωστή ως Romtelecom), 
στην Orange Romania ολοκληρώθηκε με 
επιτυχία στις 30 Σεπτεμβρίου έναντι 295,6 εκατ. 
Ευρώ. 
Η TKR θα συνεχίσει να παρέχει υποστήριξη 
σταθερής-κινητής τηλεφωνίας, ευρυζωνικού 
διαδικτύου και τηλεοπτικών υπηρεσιών στα 
περίπου 5 εκατ. Θα διαχειριστεί επίσης την 
υποδομή δικτύου, η οποία καλύπτει έως και 
90.000 χλμ οπτικών ινών και συνδέει περίπου 3 
εκατομμύρια νοικοκυριά. 
Περίπου 916.000 πελάτες με υπηρεσίες κινητής 
τηλεφωνίας που σχετίζονται με συγκλίνουσες 
συμβάσεις θα έχουν πρόσβαση, τους επόμενους 
μήνες, στη συνδεσιμότητα κινητής τηλεφωνίας 
στο δίκτυο Orange. 
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