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ΣΥΝΟΨΗ

Στην εργασία που κρατάτε στα χέρια σας, επιχειρείται μέσω:

• Έρευνας της ελληνικής και ξένης βιβλιογραφίας,

• Έρευνας στο διαδίκτυο, και

• Προσωπικής εμπειρίας στον εργασιακό χώρο των εξαγωγών,

να  γίνει  μια  καταγραφή  των  στοιχείων  εκείνων  που  θα  βοηθήσουν  στην  λήψη  της 

απόφασης για ίδρυση θυγατρικής εμπορικής εταιρίας της KLEEMANN HELLAS, στην 

Ρουμανία και πιο συγκεκριμένα στο Βουκουρέστι. 

Στο  πρώτο  κεφάλαιο  δίνεται  μια  περιγραφή  της  εταιρίας  KLEEMANN μέσω  της 

ιστορικής της πορείας και της σημερινής κατάστασης, με γνώμονα πάντα τα τμήματα 

πωλήσεων (έδρας και εξωτερικού). Έχουμε έτσι το στίγμα της εταιρίας στον παγκόσμιο 

επιχειρηματικό χάρτη.

Στην  συνέχεια,  στο  δεύτερο  κεφάλαιο,  γίνεται  μια  επισκόπηση  της  ιστορίας  της 

Ρουμανίας,  καθώς  και  του  γενικότερου  πολιτικού,  οικονομικού  και  πολιτισμικού 

περιβάλλοντος  της  χώρας.  Με  μια  γενική  εισαγωγή του αναγνώστη στην  αγορά  της 

Ρουμανίας, του δίνεται η δυνατότητα να γνωρίσει τους παράγοντες που διαμόρφωσαν 

την χώρα.

Στο τρίτο και τελευταίο κεφάλαιο συνδυάζονται τα έως τώρα αναφερθέντα στοιχεία, με 

στοιχεία της αγοράς  ανελκυστήρα στην χώρα,  έτσι  ώστε να προκύψουν οι  ευκαιρίες 

αλλά  και  οι  απειλές,  στην  περίπτωση  εγκατάστασης  θυγατρικής  εταιρίας  της 

KLEEMANN στην Ρουμανία.
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Κεφάλαιο 1:   ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

1.1. Ιστορία του ανελκυστήρα

1.1.1.Η αρχή

Η χρήση μηχανών για την ανύψωση φορτίων είναι γνωστή από την αρχαιότητα, με 

παλαιότερες αυτές που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή των πυραμίδων το 2900 

π.Χ.  Παρόμοια  ανυψωτικά  μηχανήματα  αναφέρονται  σε  έργα  του  Ρωμαίου 

Αρχιτέκτονα  Βιτρούβιου  (80-15  π.Χ.).  Συγκεκριμένα  αναφέρεται  κατασκευή  ενός 

τέτοιου μηχανισμού από τον Αρχιμήδη, περί τα 236 π.Χ. 

Οι πρώτες αυτές μηχανές χρησιμοποιούσαν σχοινιά και τροχαλίες για να σηκώσουν 

κάποιο  είδος  πλατφόρμας  ή,  στην  καλύτερη περίπτωση,  θαλαμίσκου.  Η κινητήρια 

δύναμη  ανύψωσης  προέρχονταν  από  μυϊκή  δύναμη  ανθρώπων  ή  ζώων  και,  πολύ 

αργότερα, ατμομηχανών. Τέτοιου είδους μηχανισμούς συναντάμε στα μοναστήρια του 

όρους Σινά στην Αίγυπτο, καθώς και στα βασιλικά ανάκτορα στην Αγγλία και στην 

Γαλλία (17ος αιώνας). Το 1793 ο Ivan Kulibin (1735-1818) σχεδιάζει και κατασκευάζει 

έναν ανελκυστήρα με κοχλιωτό μηχανισμό ανύψωσης για τα χειμερινά ανάκτορα στην 

Αγία Πετρούπολη. Το 1816 ένας ανελκυστήρας τοποθετήθηκε στο κεντρικό κτίριο 

στην  έπαυλη  Arkhangelskoye (20  χλμ  έξω  από  την  Μόσχα).  Το  1823  ένα 

«αναρριχόμενο  δωμάτιο»  έκανε  την  εμφάνισή  του  στην  πόλη  του  Λονδίνου 

σχεδιασμένο  από  τους  αρχιτέκτονες  Burton  και  Hormer 

(http://www.theelevatormuseum.org/timeline.htm).

Παρόλα αυτά, η δημιουργία του πρώτου ανελκυστήρα ατόμων επίσημα αποδίδεται 

στον  Elisha Otis ο οποίος το  1853 επινόησε σύστημα το οποίο απέτρεπε την πτώση 

του θαλάμου σε περίπτωση θραύσης των σχοινιών στα οποία ήταν αναρτημένος. Τον 

Μάρτιο του 1857, ο πρώτος ανελκυστήρας προσώπων OTIS εγκαταστάθηκε στην Νέα 

Υόρκη. 

Τα  1854 έκανε στην Νέα Υόρκη δημόσια επίδειξη της λειτουργίας του συστήματος 

αυτού  κόβοντας  το  μοναδικό  σκοινί  που  κρατούσε  την  πλατφόρμα  μεταφοράς, 

αποδεικνύοντας το πόσο ασφαλής είναι πλέον η χρήση των ανελκυστήρων και για την 

μεταφορά ανθρώπων (Εικόνα 1). Το 1857 στην ίδια πόλη ο Otis εγκαθιστά τον πρώτο 

ανελκυστήρα ατόμων για δημόσια χρήση. Την κίνηση έδινε ατμομηχανή.

1

http://www.theelevatormuseum.org/timeline.htm


Εικόνα 1. Η επίδειξη της λειτουργίας του πρώτου σύγχρονου ανελκυστήρα από τον E. Otis, το 1854

 

Πηγή: http://www.theelevatormuseum.org/timeline.htm  

1.1.2.Εξέλιξη του ανελκυστήρα

Από  την  στιγμή  που  άρχισαν  να  λειτουργούν  οι  πρώτοι  ανελκυστήρες  με 

μηχανοκίνητη οδήγηση, ήταν θέμα χρόνου για να εξελιχθούν σε είδος καθημερινής 

χρήσης και να επεκταθούν σε κάθε κτίριο στον κόσμο. Είναι χαρακτηριστικό πλέον, 

από τα στατιστικά της OTIS, ότι στο σύνολο των ανελκυστήρων της ανά την υφήλιο 

κάθε 4  μέρες  μετακινείται  αριθμός  επιβατών ίσος  με  τον  πληθυσμό του πλανήτη! 

(www  .  otis  .  com  ) 

Οι εξελίξεις αυτές έλαβαν χώρα στα τέλη του 19ου αιώνα, όπου το ξεκίνημα του 20ου 

από μόνο του ήταν μια κινητήριος δύναμη για τις νέες τεχνολογίες: ευρεία διάδοση 

του ηλεκτρισμού, εξάπλωση της χρήσης των μηχανοκίνητων οχημάτων, εμφάνιση των 

πρώτων πολυόροφων κτιρίων κλπ.

Πολύ σημαντικός παράγοντας επίσης ήταν η ανάγκη μετακίνησης πρώτων υλών όπως 

κάρβουνο,  μεταλλεύματα  ή  ξυλεία  από  τα  σημεία  παραγωγής  ή  εξόρυξής  τους 

(συνήθως  κατά  μήκος  κάποιας  πλαγιάς).  Η  τεχνολογία  και  οι  ευρεσιτεχνίες  που 

αναπτύχθηκαν  χάρη  σε  αυτές  τις  βιομηχανίες  παραγωγής  πρώτων  υλών,  σε 

συνδυασμό με την ευρεία διάδοση της χρήσης των μεταλλικών δοκών και γενικότερα 

των μεταλλικών κατασκευών (γέφυρες, κτίρια), αποτέλεσε την βάση για την ταχύτατη 

ανάπτυξη της τεχνολογίας των ανελκυστήρων. 
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Ήδη το  1877  ο  Γερμανός Friedrich Koepe,  μηχανικός  ορυχείων,  δημιούργησε τον 

πρώτο ανελκυστήρα που λειτουργούσε με τριβή έλξεως, μειώνοντας έτσι κατά πολύ 

την απαιτούμενη ισχύ του κινητήριου μηχανισμού. Ο Charles Otis, γιος του Elisha, το 

1878 βελτιώνει το σύστημα του πατέρα του χρησιμοποιώντας περιοριστή ταχύτητας 

(συσκευή  που  αποτρέπει  την  επιτάχυνση  του  θαλάμου  πάνω  από  το  20%  της 

κανονικής του ταχύτητας). Την ίδια χρονιά κατασκευάζεται στην Γερμανία ο πρώτος 

ανελκυστήρας που χρησιμοποιούσε ηλεκτρισμό για την κίνησή του, από τον  Werner 

von Siemens. 

Το 1929, ο Clarence Conrad Crispen, με την εταιρία Inclinator Company of America, 

κατασκεύασαν τον πρώτο οικιακό ανελκυστήρα. Ο Crispen επίσης είναι ο εφευρέτης 

του  stairlift,  ανυψωτικός  μηχανισμός  για  άτομα  με  κινητικές  δυσκολίες,  που 

ακολουθεί συνήθως εσωτερικά κλιμακοστάσια κατοικιών. 

Η συνέχεια είδε ακόμη περισσότερες τεχνολογικές εξελίξεις μέχρι και τα μέσα της 

δεκαετίας του ΄60, όπου η κατάσταση διαμορφώθηκε περίπου όπως είναι σήμερα.

1.2. Ο  ανελκυστήρας  στις  μέρες  μας  (vertical transportation systems)  και  η 

επίδραση στην εξέλιξη των σύγχρονων κτιρίων

Όπως  ήδη  προαναφέρθηκε,  η  εξέλιξη  του  ανελκυστήρα  δεν  προήλθε  μέσα  από 

αποστειρωμένα  εργαστηριακά  πειράματα,  αλλά  μέσα  από  τις  άμεσες  ανάγκες  της 

βαριάς βιομηχανίας καθώς και των κατασκευαστών κτιρίων και δημοσίων έργων στις 

αναπτυσσόμενες μεγαλουπόλεις. 

Στις αρχές του 20ου αιώνα και καθ’ όλη την διάρκειά του, ολοένα και περισσότερος 

κόσμος  κατέκλυζε  τα  αστικά  κέντρα  προς  εύρεση  εργασίας  ή  για  βελτίωση  του 

βιοτικού  του  επιπέδου  γενικότερα,  δημιουργώντας  έτσι  την  άμεση  ανάγκη  για 

«κάθετη»  επέκταση  των  ήδη  κορεσμένων  πόλεων.  Από  την  άλλη  η  ανάγκη  για 

προβολή και δημιουργία κτιρίων – συμβόλων, έδωσε ώθηση στην κατασκευή ολοένα 

και  υψηλότερων  κτιρίων-μνημείων  (Empire State Building,  Eiffel Tower,  κτλ)  τα 

οποία και είχαν άμεση εξάρτηση με το σύστημα μετακίνησης των ανθρώπων μέσα σε 

αυτά.
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1.2.1.Αναλυτική περιγραφή

Παρόλο που μέσα στην ιστορία του ανελκυστήρα μπορούμε να συναντήσουμε πολλές 

και διαφορετικές ευρεσιτεχνίες και πατέντες, δύο βασικές μορφές ανελκυστήρα έχουν 

κυριαρχήσει  μέχρι  στιγμής:  ο  ηλεκτροκίνητος  (traction elevator)  και  ο  υδραυλικός 

(hydraulic). Ακολουθεί μια σύντομη περιγραφή των δύο αυτών μορφών ανελκυστήρα 

προκειμένου να διευκολυνθεί η κατανόηση τους.

1.2.1.1.Ηλεκτροκίνητος ανελκυστήρας

Η βασική μορφή του ηλεκτροκίνητου ανελκυστήρα παραμένει ίδια όπως και στους 

πρώτους ανελκυστήρες: η μηχανή δίνει κίνηση στα συρματόσχοινα μέσω τροχαλιών 

και  έτσι  μετακινείται  ο  θάλαμος.  Ηλεκτροκίνητοι  ανελκυστήρες  χρησιμοποιούνται 

κυρίως σε κτίρια άνω των 9 ορόφων λόγω της σταθερότητας κίνησης και  υψηλής 

ταχύτητας που επιτυγχάνουν. Σήμερα ανελκυστήρες τελευταίας τεχνολογίας σε υψηλά 

κτίρια, έχουν πετύχει ταχύτητες μέχρι και 17m/sec (www.mitsubishi.com).

1.2.1.2.Υδραυλικός ανελκυστήρας

Ο υδραυλικός ανελκυστήρας χρησιμοποιεί  το άνοιγμα ενός εμβόλου, το οποίο είτε 

έμμεσα  είτε  άμεσα  μεταδίδει  την  κίνηση  στον  θάλαμο.  Υδραυλικοί  ανελκυστήρες 

χρησιμοποιούνται συνήθως σε κτίρια μέχρι 8 ορόφους αφού από 30 μέτρα διαδρομής 

και πάνω η αντοχή του εμβόλου καθίσταται προβληματική (www  .  kleemann  .  gr  ). 

1.2.2.Ασφάλεια κίνησης – διεθνή πρότυπα (EN 81.1 & 81.2)

Οι  ανελκυστήρες  είναι  το  πιο  ασφαλές  μεταφορικό  μέσο  στον  πλανήτη  αυτή  την 

στιγμή  με  λιγότερα  ατυχήματα  ανά  έτος  οποιοδήποτε  άλλο  μεταφορικό  μέσο 

(Paumgarten,  2008). Από τις (κατ’ εκτίμηση) 120 δις «διαδρομές» ανελκυστήρα ανά 

έτος παγκοσμίως, μόνο  10.000 άτομα καταλήγουν σε κάποιο νοσοκομείο, ποσοστό 

πραγματικά  μηδαμινό  (www  .  otis  .  com  ).  Από  την  άλλη  μεριά  σημαντικός  αριθμός 

ατυχημάτων συμβαίνουν όχι κατά την χρήση, αλλά κατά την συντήρηση ή επισκευή 

του ανελκυστήρα από ειδικευμένους (ή όχι) τεχνικούς. 

Προκειμένου να μειωθούν στο ελάχιστο και οι δύο κατηγορίες ατυχημάτων, διεθνείς 

οργανισμοί καθώς και κρατικοί και ιδιωτικοί φορείς έχουν διαμορφώσει πρότυπα που 
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αναφέρονται  στον  σχεδιασμό,  εγκατάσταση,  λειτουργία  και  συντήρηση  των 

ανελκυστήρων. Στην Ευρώπη, όπως και στα περισσότερα θέματα που αφορούν τις 

τυποποιήσεις,  εφαρμόζονται  τα  πρότυπα  τύπου  ΕΝ  (από  το  Γερμανικό  όρο 

Europäischen Normen) (http://www.cen.eu). Έτσι μέχρι στιγμής η Ευρωπαϊκή Ένωση 

έχει θεσμοθετήσει συγκεκριμένα πρότυπα για τους ανελκυστήρες που παρουσιάζονται 

στην συνέχεια:

1.2.2.1.Γενικά πρότυπα

• ΕΝ 81.1 – Αφορά τους ηλεκτροκίνητους ανελκυστήρες και περιλαμβάνει πλήρη 

περιγραφή της εγκατάστασης. Σύμφωνα με αυτό το πρότυπο ο κάθε ανελκυστήρας 

λαμβάνει και την άδεια λειτουργίας

• ΕΝ 81.2 – Όμοια με παραπάνω αφορά τους υδραυλικούς ανελκυστήρες

1.2.2.2.Ειδικά πρότυπα

• EN 81.70  –  Ειδικές  διατάξεις  και  μέτρα  προκειμένου  ο  ανελκυστήρας 

(ανεξαρτήτως τύπου) να μπορεί να εξυπηρετεί άτομα με ειδικές ανάγκες

• ΕΝ 81-71 – Ειδικές διατάξεις – μέτρα προκειμένου οι ανελκυστήρες να αντέχουν 

σε σκληρή (ή και κακόβουλη) χρήση

• EN 81.72 – Ανελκυστήρας με πρόβλεψη για χρήση από πυροσβέστες (έκτακτης 

ανάγκης)

• ΕΝ 81-58 – Πρότυπο αποκλειστικά για τις αυτόματες πόρτες ανελκυστήρων

• ΕΝ 81-73 – Επιπρόσθετα μέτρα για περίπτωση πυρκαγιάς 

• ΕΝ 81-77 – Επιπρόσθετα μέτρα για περίπτωση σεισμού 

• ΕΝ 81-41 – Πλατφόρμες μεταφοράς υλικών 

1.2.2.3 Ανακαίνιση υφισταμένων ανελκυστήρων

Δεδομένου  του  μεγάλου  αριθμού  παλαιών  ανελκυστήρων  στην  Ευρώπη  (σε 

περιπτώσεις  πάνω από 50-60 έτη),  έχει  εκδοθεί  η  Οδηγία 95/16  EC καθώς και  το 

πρότυπο ΕΝ 81-80 στα οποία περιγράφονται οι αλλαγές και τα μέτρα ασφαλείας που 

πρέπει να ληφθούν προκειμένου τέτοιοι ανελκυστήρες να συνεχίσουν να λειτουργούν 

με  ασφάλεια.  Παρόλα αυτά  παραμένουν απλές  κατευθυντήριες  οδηγίες  στα  κράτη 

μέλη, καθώς η κάθε χώρα λαμβάνει τα δικά της μέτρα. Αποφάσεις του Ευρωπαϊκού 
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Κοινοβουλίου έχουν προσπαθήσει να καθορίσουν ακόμη και το χρονοδιάγραμμα μέσα 

στο οποίο θα έπρεπε να γίνουν αυτές οι αλλαγές, αλλά και πάλι αυτό έχει παραμείνει 

στην δικαιοδοσία της κυβέρνησης της κάθε χώρας. 

Να  σημειωθεί  ότι  στην  Ελλάδα  έχει  δοθεί  για  πολλοστή  φορά  παράταση  στην 

εφαρμογή  αυτών  των  μέτρων,  με  βασική  δικαιολογία  την  σημαντική  οικονομική 

επιβάρυνση που θα αποτελέσει μια τέτοια ανακαίνιση στις ελληνικές οικογένειες. Με 

σημερινά δεδομένα,  έως το 2011,  θα πρέπει  να έχουν γίνει  αλλαγές σε  14 καίρια 

σημεία (θάλαμο, μηχανισμό κίνησης, ηλεκτρονικά συστήματα) για την ασφάλεια των 

επιβατών ενός ανελκυστήρα.

1.3. Επισκόπηση της αγοράς του ανελκυστήρα

1.3.1.Παγκόσμια αγορά

Μέσα στα 100 περίπου χρόνια που δραστηριοποιούνται οι  εταιρίες ανελκυστήρων, 

αυτή την στιγμή έχουν επικρατήσει κυρίως οι 3 μεγάλες πολυεθνικές:  OTIS (ΗΠΑ), 

Scheindler (Αυστρία)  και  ThyssenGroup (Γερμανία)  ενώ  ακολουθούν  οι  KONE 

(Φινλανδία), Mitsubishi (Ιαπωνία) και Hitatchi (Ιαπωνία). Τέλος ένα 16% μοιράζεται 

στις διάφορες (μικρότερες) τοπικές ανεξάρτητες εταιρίες. Οι τρεις κυρίαρχες εταιρίες, 

και λιγότερο οι άλλες τρεις, είναι πολυεθνικές και δραστηριοποιούνται σε πάνω από 

80 χώρες μέσω θυγατρικών (Elevator world, 2007). Στο διάγραμμα 1.1 παρουσιάζεται 

η παραπάνω κατανομή.

Διάγραμμα 1.1: Παγκόσμια κατανομή της αγοράς ανελκυστήρα

Πηγή: www  .  elevator  -  world  .  com   
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Οι προβλέψεις για την παγκόσμια αγορά ανελκυστήρα είναι να αυξηθούν οι πωλήσεις 

κατά 5,1% ετησίως μέχρι το 2011 φτάνοντας τα 57 δις δολάρια. Το μεγαλύτερο δε 

μέρος αυτής της αύξησης θα προέρθει από τις  αναπτυσσόμενες αγορές της Ασίας, 

Λατινικής  Αμερικής,  Ανατολικής  Ευρώπης  και  Μέσης  Ανατολής 

(www  .  freedoniagroup  .  com  ).

1.3.2.Εγχώρια αγορά

Στην ελληνική αγορά γενικότερα η ανάπτυξη των πωλήσεων ανελκυστήρων ξεκίνησε 

αρκετά  αργά  (στα  μέσα  της  δεκαετίας  του  ΄30  τοποθετήθηκαν  οι  πρώτοι 

ανελκυστήρες) για να υποστεί και περαιτέρω καθυστερήσεις λόγω του Β’ Παγκοσμίου 

Πολέμου και των συνεπειών του, μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του ΄50. Η ουσιαστική 

ανάπτυξη  όμως  ήρθε  με  την  οικοδομική άνθιση  των  δεκαετιών  ΄70  και  ΄80  όπου 

άρχισαν  να  χτίζονται  μεγάλος  αριθμός  υψηλών  κτιρίων  που  απαιτούσαν  πλέον 

ανελκυστήρα.

Στο διάγραμμα 1.2 φαίνονται τα συνολικά τετραγωνικά (σε εκατομμύρια) επιφάνειας 

νέων  κτιρίων  ανά  έτος  στην  Ελλάδα,  οπότε  μπορεί  κανείς  να  δει  την  πορεία  της 

οικοδομικής δραστηριότητας (Marketing Plan 2008,  KLEEMANN HELLAS). Όπως 

είναι γνωστό κατά την περίοδο 2006-2008 υπάρχει σημαντική ύφεση στον τομέα της 

κατασκευής,  γεγονός  που  ενδέχεται  να  επιδεινωθεί  με  την  πρόσφατη  οικονομική 

κρίση  της  οποίας  οι  επιπτώσεις  ακόμη  δεν  έχουν  εμφανιστεί.  Οι  «ελπίδες»  των 

επιχειρήσεων  του  κλάδου  στηρίζονται  πλέον  στον  τομέα  των  ανακαινίσεων  των 

υφιστάμενων ανελκυστήρων (με χρονικό ορίζοντα το 2011). Λόγω του μεγάλου όγκου 

των  απαρχαιωμένων  ανελκυστήρων  στην  Ελλάδα,  η  ανακαίνιση  αναμένεται  να 

καλύψει (εν μέρει) τις απώλειες λόγω της μειωμένης οικοδομικής δραστηριότητας.

Διάγραμμα 1.2 : Συνολικά τετραγωνικά επιφάνειας νέων κτιρίων ανά έτος

Πηγή: Marketing Plan 2008, Kleemann Hellas

7

78,0
82,9 78,3

104,5

84,2 79,0

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

2003 2004 2005 2006 2007 2008

http://www.freedoniagroup.com/


1.4. Ο όμιλος εταιριών KLEEMANN

1.4.1.Σύντομο ιστορικό

Η KLEEMANN HELLAS ιδρύθηκε το 1983 με την υποστήριξη και τεχνογνωσία της 

Γερμανικής  KLEEMANN  HUBTECHNIK  GmbH. Στα  τέλη  του  1985 

ολοκληρώθηκαν οι εγκαταστάσεις  παραγωγής στην Βι.Πε.  Κιλκίς  όπου και άρχισε 

σταδιακά η παραγωγική δραστηριότητα την επόμενη χρονιά. 

Αποφεύγοντας  την  εμπλοκή  στον  τομέα  της  εγκατάστασης  και  συντήρησης  του 

ανελκυστήρα,  η  εταιρία καταφέρνει  να μην έρχεται  σε  άμεσο ανταγωνισμό με  τις 

εταιρίες  εγκατάστασης  ανελκυστήρων.  Έτσι  έχει  σαν  πελάτες  της  ολοένα  και 

περισσότερες τέτοιες εταιρίες, εδραιώνοντας με αυτό τον τρόπο την θέση της ως η 

μεγαλύτερη εταιρία κατασκευής και εμπορίας ανελκυστήρων στην Ελλάδα. 

Ημερομηνία  σταθμός  στην  πορεία  της  εταιρίας  είναι  η  εισαγωγή  της  στο 

Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών το 1999. Συγκεκριμένα τον Απρίλιο της χρονιάς αυτής 

πραγματοποιείται αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας με άντληση 2,2 δις 

δρχ. από το Χρηματιστήριο και εισαγωγή των μετοχών της στην παράλληλη Αγορά 

του ΧΑΑ.

Την ίδια χρονιά η  KLEEMANN ξεκινάει έναν κύκλο ίδρυσης εταιριών (εμπορικών 

και  παραγωγικών): KLEFER στην  ΒΙ.ΠΕ.  Κιλκίς,  KLEEMANN ASANSOR στην 

Τουρκία και KLEEMANN LIFTOVI στην Σερβία. Ο κύκλος αυτός ολοκληρώνεται το 

2007 με την ίδρυση της εταιρίας Moda Cabina. 

Η  KLEFER,  είναι  ένα  joint-venture μεταξύ  της  KLEEMANN και  της  Ισπανικής 

FERMATOR, μιας από τις κορυφαίες εταιρίες παγκοσμίως στον τομέα παραγωγής 

πορτών για ανελκυστήρες. Η KLEFER έχει την έδρα της στην Βιομηχανική Περιοχή 

του Κιλκίς δίπλα στο εργοστάσιο της KLEEMANN. Εκεί παράγονται ολοκληρωμένες 

πόρτες ανελκυστήρων (αυτόματες ή χειροκίνητες) σε μια υπερσύγχρονη μονάδα με 

μηχανήματα  ακριβείας  που  εξασφαλίζουν  υψηλή  ποιότητα  προϊόντων  που  είναι 

εφάμιλλα της μητρικής Ισπανικής εταιρίας.

Η  KLEEMANN ASANSOR είναι  καθαρά  εμπορική  εταιρία  με  έδρα  την 

Κωνσταντινούπολη. Η εταιρία εμπορεύεται το μεγαλύτερο μέρος των προϊόντων της 

8



από το εργοστάσιο του Κιλκίς,  ενώ ένα μικρότερο κομμάτι των πωλήσεων γίνεται 

απευθείας από τους προμηθευτές της KLEEMANN (κυρίως Ιταλία και Κίνα)

Η KLEEMANN LIFTOVI είναι επίσης εμπορική εταιρία με έδρα το Simanovci, ένα 

προάστιο του Βελιγραδίου. Η εταιρία διατηρεί πολύ καλές σχέσεις συνεργασίας με την 

εταιρία  GROSSI μια  από  τις  μεγαλύτερες  εταιρίες  εγκατάστασης  στην  πρώην 

Γιουγκοσλαβία, η οποία συνεχίζει να είναι ηγέτης στον τομέα της. Αυτό εξασφάλισε 

στην KLEEMANN LIFTOVI πολύ καλή διείσδυση στην αγορά της Σερβίας ήδη από 

τα πρώτα της βήματα.

Τέλος  η  MODA CABINA Α.Ε.  είναι  ένα  εξειδικευμένο  εργοστάσιο  με  έδρα  την 

Βι.Πε. Κιλκίς, που μπορεί να παράγει οποιαδήποτε εξαρτήματα σχετικά με θαλάμους, 

πόρτες  και  μεταλλικά  φρεάτια  και  τα  οποία  μέχρι  τώρα  η  εταιρία  αναγκαστικά 

προμηθεύονταν από τρίτους. Η εταιρία είναι συνεργασία της KLEEMANN (85% της 

εταιρίας) με την εταιρία  Haxman Α.Ε. (15% της εταιρίας), μια μικρή αλλά σταθερά 

ανερχόμενη εταιρία ανελκυστήρων από την Θεσσαλονίκη.

Η  επιλογή  της  θέσης  της  KLEEMANN έγινε  με  κύριο  κριτήριο  την  ευκολία 

πρόσβασης σε όλη την ελληνική αγορά καθώς και τις χώρες της Ευρώπης (συνοριακός 

σταθμός Δοϊράνη). Εκθετήρια και αποθηκευτικοί χώροι υπάρχουν τόσο στην Αθήνα 

όσο και στην Θεσσαλονίκη. 

Τα τελευταία χρόνια η KLEEMANN έχει  πραγματοποιήσει μεγάλες επενδύσεις  σε 

κτιριακές  εγκαταστάσεις,  σαν  αποτέλεσμα  της  αύξησης  της  γκάμας  των 

προσφερόμενων προϊόντων και της επέκτασής της σε νέες αγορές. Ήδη από το 1999 

λειτουργεί  το κέντρο  διανομών  στον  Ασπρόπυργο  Αττικής  το  οποίο,  μέσω  των 

αποθεμάτων που διατηρεί, βοηθάει στην κάλυψη των αναγκών της Νότιας Ελλάδας. 

Με  την  προσάρτηση  των  θυγατρικών  της,  η  συνολική  καλυμμένη  επιφάνεια  των 

εγκαταστάσεων του ομίλου το 2002 έχει φτάσει τα 51.600m² αυξημένη κατά 134,4% 

σε σχέση με το 1999.

1.4.2.Προφίλ εταιρίας

Η  KLEEMANN  δραστηριοποιείται  στον  τομέα  κατασκευής  και  εμπορίας 

Ολοκληρωμένων Συστημάτων Ανελκυστήρα. Στην Ελλάδα απολαμβάνει ηγετική θέση 
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στην  διαρκώς  αναπτυσσόμενη  αγορά  ανελκυστήρων  με  72,5%  μερίδιο  αγοράς  σε 

εγκατεστημένες μονάδες και 40,3% σε αξία. Είναι από τις μεγαλύτερες εταιρίες του 

κλάδου στην Ευρωπαϊκή και διεθνή αγορά με πάνω από 10.000 συστήματα, ήτοι 4% 

της παγκόσμιας αγοράς ανελκυστήρα (Δελτίο ELA (European Lift Association) 2008). 

Η KLEEMANN συμμετέχει επίσης στο μετοχικό κεφάλαιο της ΔΙ.ΒΙ.ΠΕ.Κ, εταιρίας 

διαχείρισης της ΒΙ.ΠΕ. Κιλκίς και της επενδυτικής τράπεζας Ωμέγα.

Παρακάτω θα παραθέσουμε ορισμένα στοιχεία σχετικά με τον όμιλο  KLEEMANN 

(Τμήμα Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων της KLEEMANN)

1.4.2.1.Εξέλιξη προσωπικού εταιρίας
Λογικό επακόλουθο της αυξητικής πορείας των πωλήσεων της εταιρίας τα τελευταία 

χρόνια ήταν και η αντίστοιχη αύξηση του συνολικού αριθμού των εργαζομένων με 

αποτέλεσμα μέσα σε μόλις 5 χρόνια ο αριθμός αυτός να διπλασιαστεί. Η πορεία αυτή 

του αριθμού των εργαζομένων παρουσιάζεται στο διάγραμμα 1.3.

Διάγραμμα 1.3 : Σύνολο αριθμού εργαζομένων στην εταιρία ανά έτος

 
Πηγή: Τμήμα Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων της KLEEMANN, 2006

1.4.2.2.Εξέλιξη προσωπικού ομίλου KLEEMANN 
Όμοια με προηγουμένως, στο διάγραμμα 1.4 παρουσιάζεται η εξέλιξη του αριθμού των 

εργαζομένων συνολικά σε ολόκληρο τον Όμιλο.
Διάγραμμα 1.4 : Σύνολο αριθμού εργαζομένων στον Όμιλο KLEEMANN ανά έτος
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Πηγή: Τμήμα Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων της KLEEMANN, 2006

1.4.2.3.Κατανομή προσωπικού κατά επίπεδο εκπαίδευσης
Στο διάγραμμα 1.5 παρουσιάζεται η κατανομή του προσωπικού ανάλογα με το επίπεδο 

εκπαίδευσης με βάση τα στοιχεία του έτους 2005. Εύκολα παρατηρεί κανείς ότι το 

75%  των  εργαζομένων  κυμαίνεται  από  βασική  μέχρι  τεχνική  εκπαίδευση,  πράγμα 

λογικό καθώς πρόκειται για μια βαριά βιομηχανία, το μεγαλύτερο μέρος της οποίας 

απαρτίζεται  από  τους  εργάτες  που  εργάζονται  στην  παραγωγή.  Αναλυτικότερα  τα 

στοιχεία αυτά παρουσιάζονται και σε απόλυτους αριθμούς στον πίνακα 1.1.

Διάγραμμα 1.5 : Κατανομή προσωπικού ανάλογα με το επίπεδο εκπαίδευσης

Πηγή: Τμήμα Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων της KLEEMANN, 2006

Πίνακας 1.1 : Κατανομή προσωπικού ανάλογα με το επίπεδο εκπαίδευσης
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Εκπαίδευση Αριθμός %
Μεταπτυχιακό 15 2,5%
ΑΕΙ 65 10,9%
ΤΕΙ 73 12,2%
ΙΕΚ 14 2,3%
Λύκειο 210 35,2%
Τεχνική Εκπαίδευση 60 10,1%
Βασική Εκπαίδευση 160 26,8%
Σύνολο 597 100%
Πηγή: Τμήμα Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων της KLEEMANN, 2006

1.4.2.4.Κατανομή προσωπικού κατά ειδικότητα εκπαίδευσης
Στο διάγραμμα 1.6 βλέπουμε την κατανομή του προσωπικού της εταιρίας ανάλογα με 

την ειδικότητα κατά το έτος 2005. Τα ίδια στοιχεία αναγράφονται στον πίνακα 1.2.

Διάγραμμα 1.6 : Κατανομή προσωπικού ανάλογα με ειδικότητα

Πηγή: Τμήμα Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων της KLEEMANN, 2006

Πίνακας 1.2 : Κατανομή προσωπικού ανάλογα με ειδικότητα

Ειδικότητα εκπαίδευσης Αριθμός %
Διπλ. Μηχανικοί 57 9,5%
Πτυχ. Μηχανικοί 48 8,0%
Οικονομικοί 16 2,7%
Διοικητικό προσωπικό 100 16,8%
Βοηθητικό προσωπικό 6 1,0%
Εργατοτεχνίτες 357 59,8%
Πρακτική άσκηση 13 2,2%
Σύνολο 556 100%
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Πηγή: Τμήμα Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων της KLEEMANN, 2006

1.4.2.5.Κατανομή προσωπικού κατά επαγγελματική εμπειρία
Στο διάγραμμα 1.7 παρουσιάζεται η κατανομή των εργαζομένων της εταιρίας ανάλογα 

με την εργασιακή τους εμπειρία έως το 2005. Παρατηρούμε ότι πάνω από το 60% της 

εταιρίας βρίσκεται σε αυτήν λιγότερο από 5 χρόνια, χρονική περίοδος που συμπίπτει 

με  την  έντονη  ανάπτυξη  της  εταιρίας.  Τα  στοιχεία  αυτά  παρουσιάζονται  και  σε 

απόλυτα νούμερα, στον πίνακα 1.3.

Διάγραμμα 1.7 : Κατανομή προσωπικού ανάλογα με το επίπεδο εκπαίδευσης

Πηγή: Τμήμα Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων της KLEEMANN, 2006

Πίνακας 1.3 :   KLEEMANN, 2006

Έτη Εργασίας Αριθμός %

0-1 έτη 154 25,8%

2-5 έτη 244 40,9%

6-9 έτη 120 20,1%

10-13 έτη 34 5,7%

14-16 έτη 24 4,0%

17 έτη και άνω 21 3,5%

Σύνολο 597 100,0%
Πηγή: Τμήμα Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων της KLEEMANN, 2006

1.4.3.Θέση της εταιρίας απέναντι στον ανταγωνισμό

1.4.3.1.Ελληνική αγορά
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Όπως προαναφέρθηκε, η KLEEMANN αυτή την στιγμή είναι ηγέτης στην Ελληνική 

αγορά ανελκυστήρων. Αυτό οφείλεται κατά βάση σε παράγοντες που σχετίζονται με 

την πολιτική της εταιρίας η οποία είναι: 

• πελατοκεντρική, 

• άμεση  εξυπηρέτηση  των  πελατών  (αποστολή  ανταλλακτικών  ή  και 

εξειδικευμένων συνεργείων),

• υψηλή ποιότητα προϊόντων, 

• Custom-made λύσεις ακόμη και για τις πιο ειδικές περιπτώσεις

• γρήγορη παράδοση προϊόντων (4-6 εβδομάδες)

• τεχνική υποστήριξη – εκπαίδευση των συνεργείων των πελατών

Στο διάγραμμα 1.8 φαίνεται το ποσοστό της KLEEMANN στην ελληνική αγορά 

Διάγραμμα 1.8 : Αγορά ανελκυστήρα στην Ελλάδα

Πηγή: KLEEMANN Marketing Plan 2008

Στο διάγραμμα 1.9 φαίνεται το μερίδιο της KLEEMANN στην ελληνική αγορά καθώς 

και η εξέλιξή του σε βάθος χρόνου 4 ετών.

Διάγραμμα 1.9 : Αγορά ανελκυστήρα στην Ελλάδα
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                      ΕΛΛΑΔΑ (έργα): 13.500



Πηγή: KLEEMANN Marketing Plan 2008)

Εκτός όμως των παραπάνω, πρέπει κανείς να λάβει υπόψη του δύο πολύ σημαντικούς 

παράγοντες «περιβάλλοντος»: 

• ανυπαρξία  σοβαρού  εγχώριου  ανταγωνισμού  (οι  υπόλοιπες  εταιρίες 

απέχουν  κατά  πολύ  σε  προσωπικό  και  εξοπλισμό  και  συνεπώς  και  σε 

ποσότητα παραγωγής)

• «καθυστέρηση»  στην  είσοδο  των  πολυεθνικών  εταιριών  ανελκυστήρων 

(OTIS, SCHEINDLER, KONE) στην Ελληνική αγορά

1.4.3.2.Εξαγωγές

Όπως  είναι  αναμενόμενο  η  κατάσταση  στο  εξωτερικό  είναι  αρκετά  διαφορετική. 

Εκτός  από  την  ύπαρξη  των  πολυεθνικών  εταιριών,  οι  οποίες  εξαπλώνονται  με 

σταθερούς ρυθμούς,  στις  περισσότερες χώρες (π.χ.  χώρες της ευρωπαϊκής ένωσης) 

υπάρχουν σε κάθε χώρα κάποιες ισχυρές τοπικές ανεξάρτητες εταιρίες. Μέσα σε ένα 

τέτοιο περιβάλλον η KLEEMANN κατορθώνει να αυξάνει κάθε χρόνο το πελατολόγιό 

της και ως επακόλουθο το ποσοστό του συνολικού της τζίρου που προέρχεται από 

πωλήσεις στο εξωτερικό. Έτσι  το 2001 οι πωλήσεις εκτός Ελλάδος ήταν το 20%, το 

2002 το 37% και το 2006 το 42% του συνολικού τζίρου της εταιρίας (KLEEMANN 

Marketing Plan 2007).  Στο διάγραμμα 1.9 φαίνεται  το μερίδιο των πωλήσεων της 

KLEEMANN στην παγκόσμια αγορά. Οι πωλήσεις αυτές πραγματοποιούνται σε πάνω 

από 40 χώρες με κύριες αγορές την Αγγλία, την Γερμανία, την Αυστραλία, το Βέλγιο, 

την Ιρλανδία, την Γιουγκοσλαβία, την Τουρκία και την Κύπρο.

Διάγραμμα 1.9 : Αγορά ανελκυστήρα στο Εξωτερικό
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Πηγή: KLEEMANN Marketing Plan 2008

Τέλος, στον πίνακα 1.4 φαίνονται οι πωλήσεις του τμήματος εξαγωγών κατά το πρώτο 

εξάμηνο του 2008. Βλέπουμε ότι ήδη σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά υπάρχει 

αύξηση στην μέση αξία των πωλήσεων της τάξης του 26%. Γενικότερα σύμφωνα και 

με  στοιχεία  του  τμήματος  marketing (Marketing plan 2009),  οι  εξαγωγές, 

σημειώνοντας μια εξαιρετικά πετυχημένη πορεία τα τελευταία χρόνια, κατάφεραν να 

φτάσουν  στο  42%  του  συνολικού  τζίρου  της  εταιρίας  το  2008,  ποσοστό  που 

αναμένεται να αυξηθεί το τρέχον οικονομικό έτος (2009) δεδομένης και της πτώσης 

που αναμένεται στην εγχώρια αγορά ανελκυστήρων.

Πίνακας 1.4 : Στοιχεία πωλήσεων τμήματος Εξαγωγών για το 1ο εξάμηνο του 2008
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                 KLEEMANN (έργα):  12.350
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΓΟΡΑ (έργα): 405.000

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

KLEEMANN
3%

ΛΟΙΠΟΙ
97%



Πηγή: KLEEMANN Marketing Plan 2009

1.5. Ανακεφαλαίωση – συμπεράσματα  

Από πολυτέλεια των λίγων και «τουριστικό αξιοθέατο», ο ανελκυστήρας στις μέρες 

μας έχει αναχθεί σε κινητήριο δύναμη της παγκόσμιας οικονομίας καθώς χάρη στην 

ανάπτυξή του και συνεχή βελτίωσή του, κατέστη δυνατή η ενδυνάμωση των μεγάλων 

πόλεων του Δυτικού (και όχι μόνο) κόσμου. Μέσα σε αυτή την παγκόσμια συγκυρία, 

διαφαίνεται  μια  μεγάλη  ευκαιρία  ανάπτυξης  για  μια  μικρή  ανεξάρτητη  Ελληνική 

εταιρία σαν την KLEEMANN, η οποία όμως αν χρησιμοποιήσει σωστά τους πόρους 

της και εκμεταλλευτεί τα εργαλεία του  marketing και του σύγχρονου  management, 

μπορεί να αποκτήσει μια ισχυρή θέση ανάμεσα στις πολυεθνικές ανταγωνίστριές της.
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Κεφάλαιο 2: ΡΟΥΜΑΝΙΑ

2.1 Γενική επισκόπηση της χώρας

Η Ρουμανία είναι μια από τις πρώην χώρες του λεγόμενου «Ανατολικού Μπλοκ» στα 

βορειοανατολικά Βαλκάνια. Βρίσκεται ανάμεσα στην Ουκρανία και την Βουλγαρία 

και  βρέχεται  στα  ανατολικά  της  από  την  Μαύρη  Θάλασσα.  Ο  πληθυσμός  της 

Ρουμανίας είναι 22,24 εκ. Η οικονομία της χώρας πάσχει ακόμη από τις επιπτώσεις 

της  πτώσης  του  «τείχους»  και  την  διάλυση  του  «ανατολικού  μπλοκ»,  καθώς 

στηρίζονταν κατά μεγάλο ποσοστό στην αλληλοϋποστήριξη των υπολοίπων κρατών. 

Η  γλώσσα  της  χώρας  είναι  τα  ρουμανικά,  μια  λατινογενής  γλώσσα  με  σλαβικές 

επιρροές. 

2.1.1 Ιστορία της Ρουμανίας

Εικόνα 2: Ιστορική γκραβούρα με την ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων (περίπου 16ος αιώνας)

Πηγή: www.swaen.com

Η  ευρύτερη  περιοχή  της  Ρουμανίας,  με  κάποιες  μεταβολές  στα  σύνορά  της, 

κατοικείται από την Λίθινη εποχή και κατά την διάρκεια των αιώνων έχει βρεθεί υπό 

την κατοχή διαφόρων λαών. 

18

http://www.swaen.com/


Γνωστή  από  την  αρχαιότητα  (το  μεγαλύτερο  μέρος  της  σημερινής  Ρουμανίας)  ως 

Δακία, πήρε το όνομά της από την φυλή που την κατοικούσε, τους Δάκες. Τον 7ο και 

6ο αιώνα π.Χ. η περιοχή καταλαμβάνεται από Ελληνικά φύλα και αργότερα, το 106 

μ.Χ.  γίνεται  Ρωμαϊκή  επαρχία.  Οι  Ρωμαίοι  εγκαταλείπουν  την  χώρα  το  271  μ.Χ. 

αφήνοντάς την έτσι ανοικτή σε επιδρομές από διάφορες νομαδικές φυλές της Ευρώπης 

και  της  Ασίας  (Γότθους,  Βάνδαλους,  Ούννους,  Σλάβους  και  Μαγυάρους).  Ο  11ος 

αιώνας βρίσκει την περιοχή της Τρανσυλβανίας να έχει πλέον περάσει στα χέρια των 

Μαγυάρων (Ούγγροι). Οι περιοχές της Μολδαβίας και της Βαλαχίας κατάφεραν να 

παραμείνουν  ανεξάρτητες  μέχρι  τον  16ο αιώνα  οπότε  και  έγιναν  τμήμα  της 

Οθωμανικής  Αυτοκρατορίας.  Μετά την  μάχη της  Mohacs (Ουγγαρία  εναντίον  της 

Οθωμανικής Αυτοκρατορίας) το 1526, η Τρανσυλβανία έγινε και αυτή με την σειρά 

της  τμήμα  της  Οθωμανικής  Αυτοκρατορίας  και  στην  συνέχεια  της  Αυστρίας 

(http://www.bakertilly.co.uk).

Από  τον  19ο αιώνα  μέχρι  και  τον  2ο παγκόσμιο  πόλεμο  η  ιστορική  επαρχία  της 

Μολδαβίας υπέστη αρκετές αλλαγές στην μορφή των συνόρων της:  κάποιες φορές 

βρισκόταν μέσα στα σύνορα της Ρουμανίας και άλλες φορές στα σύνορα της Ρωσίας ή 

της Ουκρανίας (η Σοβιετική Σοσιαλιστική Δημοκρατία της Μολδαβίας ιδρύθηκε το 

1947). Η υπόλοιπη Ρουμανία πήρε την μορφή ενιαίου κράτους μόνο μετά το μέσο του 

19ου αιώνα. Ο Κάρολος του  Hohenzollern, ένας γερμανός πρίγκιπας, επιλέχτηκε να 

κυβερνήσει την χώρα ως ο Κάρολος ο 1ος το 1881. 

Κατά την διάρκεια του πρώτου παγκόσμιου πολέμου, η Ρουμανία παρέμεινε ουδέτερη 

μέχρι  το  1916,  οπότε  και  πήρε  το  μέρος  της  Βρετανίας,  Γαλλίας  και  των  άλλων 

συμμάχων. Όμοια και κατά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, η Ρουμανία ξεκίνησε σαν 

ουδέτερη  χώρα.  Παρόλα  αυτά,  το  1940  γίνεται  το  πραξικόπημα  της  «Σιδηράς 

Φρουράς» (φιλοφασιστική οργάνωση λεγεωνάριων) οδηγώντας στην παραίτηση του 

βασιλιά Καρόλου. Η «Σιδηρά Φρουρά» έχοντας το βλέμμα στραμμένο στον «Άξονα» 

ουσιαστικά προσκαλεί τους γερμανούς οι οποίοι και αναλαμβάνουν τον έλεγχο της 

χώρας (Τσοπάνης, 2002). Τέσσερα χρόνια μετά, ένα πραξικόπημα που ξεκίνησε ο γιος 

του πρώην βασιλιά έδιωξε τους Γερμανούς από την χώρα και ο Ρουμανικός στρατός 

βοήθησε τους γείτονες Ούγγρους και Τσεχοσλοβάκους να αποκτήσουν και αυτοί την 

ελευθερία τους.
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Μετά  το  1947,  η  Ρουμανία  προσχώρησε  στο  «Ανατολικό  μπλοκ»  σαν  Λαϊκή 

Δημοκρατία της Ρουμανίας. Μέχρι το 1960 υπήρξε δορυφόρος της Μόσχας σαν μέλος 

της  ΚΟΜΕΚΟΝ (κοινοπολιτεία  των Κομουνιστικών κρατών),  από κει  και  ύστερα 

όμως  ξεκίνησε  κάποια  δειλά  ανοίγματα  προς  την  Δύση  με  την  μορφή  εμπορικών 

σχέσεων. Το 1974, ο Nicolae Ceausescu εκλέγεται Πρόεδρος της Ρουμανίας, Γενικός 

Γραμματέας του Κομμουνιστικού κόμματος της Ρουμανίας και επίσης πρόεδρος του 

Γενικού Συμβουλίου του κράτους. Σε αυτή την θέση παρέμεινε μέχρι το 1989 οπότε 

του αφαιρέθηκε η εξουσία και εκτελέστηκε. 

Με την διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης το 1991, η Ρουμανία άρχισε πλέον έντονες 

και ξεκάθαρες κινήσεις προς την δύση, αρχίζοντας με την ένταξή της στο Συμβούλιο 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 1993 και ολοκληρώνοντας με την πλήρη ένταξή της στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση την 1η Ιανουαρίου του 2007 (http  ://  www  .  bakertilly  .  co  .  uk  ).

2.1.2 Γεωγραφία

Εικόνα 3: Η θέση της Ρουμανίας στον κόσμο

(www  .  heritage  .  org  )

Με μια συνολική έκταση 237.500 τετραγωνικών χιλιομέτρων η Ρουμανία είναι η 12η 

σε έκταση χώρα της  Ευρώπης.  Η γεωγραφική θέση που  κατέχει  της  επιτρέπει  να 

ελέγχει  την πιο  εύκολη διαδρομή (όσον αφορά χερσαίες  μεταφορές)  ανάμεσα στα 

Βαλκάνια και τις χώρες της πρώην ΕΣΣΔ. 

Ποιοτικά η χρήση της γης μπορεί να χωριστεί σε καλλιεργήσιμη γη κατά ένα ποσοστό 

42% και σε γη για άλλες χρήσεις σε ποσοστό 58%. Η χώρα διαθέτει σημαντικούς 

υδάτινους  πόρους  καθώς  και  σημαντικές  ενεργειακές  ορυκτές  πρώτες  ύλες  όπως 
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πετρέλαιο (αν και μειώνονται τα διαθέσιμα αποθέματα), φυσικό αέριο, άνθρακα και 

σίδηρο.  Διαθέτει  επίσης  μεγάλες  ποσότητες  ξυλείας  και  ορυκτό αλάτι.  Οι  φυσικοί 

κίνδυνοι  προέρχονται  από  σεισμούς  (νότια  και  νοτιοανατολικά)  και  μετακινήσεις 

εδαφών, λόγω της γεωλογικής δομής. Παρατηρείται επίσης μόλυνση της ατμόσφαιρας 

και  των  υδάτων  από  βιομηχανικά  απόβλητα,  διάβρωση  εδαφών  και  μόλυνση  του 

Δέλτα του Δούναβη (Central Intelligence Agency, The World Factbook, 2008).

Στα  δυτικά  της,  η  Ρουμανία συνορεύει  με  την  Σερβία  και  την  Ουγγαρία.  Στα 

ανατολικά και στα νότια των Καρπαθίων απλώνονται οι ρουμανικές πεδινές εκτάσεις, 

συνέχεια της νοτιορωσικής στέπας (σύνορα με Μολδαβία). Η πεδιάδα της Βλαχίας, 

που βρίσκεται ανάμεσα στις Τρανσυλβανικές Άλπεις και τον Αίμο, διαρρέεται από τον 

Δούναβη και είναι άδεντρη. Στην περιοχή της Δοβρουτσάς, ανάμεσα στα βουλγαρικά 

και  τα Mολδαβικά σύνορα,  στον Δούναβη και  τον  Εύξεινο Πόντο,  απλώνεται  ένα 

χαμηλό οροπέδιο με γρανιτώδες έδαφος και λιμνάζοντα νερά. Με διάφορα τεχνικά 

έργα έχει αποξηρανθεί και παραδοθεί στην καλλιέργεια.

Ο υδροφόρος ορίζοντας της Ρουμανίας κυριαρχείται από τον ποταμό Δούναβη και 

τους παραποτάμους του. Στα βορειοανατολικά, στην Βεσσαραβία, πεδιάδες ποτίζονται 

από τους παραποτάμους του Δούναβη, Προύθο και Σιρέτ. Ο ποταμός ορίζει τα σύνορα 

με  Σερβία και  Βουλγαρία αλλά μέσα στην χώρα διανύει  σχετικά λίγα χιλιόμετρα. 

Μετά την βουλγαρική Σιλίστρα στρέφεται προς τον βορά, μπαίνει στην Ρουμανία, στο 

ύψος του Γαλατσίου, στρέφεται πάλι ανατολικά και χύνεται, με πλατύ δέλτα, στον 

Εύξεινο Πόντο. Το δέλτα του Δούναβη με συνολική έκταση 4.300.000 στρεμμάτων 

σχηματίστηκε από τις σταδιακές προσχώσεις του ποταμού. Άλλος μεγάλος ποταμός 

της περιοχής είναι ο Ολτ (700 χλμ. μήκος), που χύνεται επίσης στον Δούναβη. Κοντά 

στο Γαλάτσι χύνονται ο Προύθος (704 χλμ.), φυσικό σύνορο της Ρουμανίας με την 

Μολδαβία,  και  ο  Σιρέτ (592 χλμ.),  που ρέουν από το βορά προς το νότο.  Πολλές 

λίμνες έχουν αποξηρανθεί, ώστε οι κοίτες τους να αποδοθούν στην καλλιέργεια. 

Το κλίμα της Ρουμανίας γενικά είναι ηπειρωτικό. Οι χειμώνες στην πλειοψηφία τους 

είναι ψυχροί κα νεφελώδεις με συχνές χιονοπτώσεις και πυκνή ομίχλη. Από την άλλη 

μεριά  τα  καλοκαίρια  είναι  πολύ  ζεστά  με  συχνές  βροχές  και  καταιγίδες  (Central 

Intelligence Agency, The World Factbook, 2008).

21



Η βλάστηση παρουσιάζει μεγάλη ποικιλία και εξαρτάται από τις κλιματικές συνθήκες 

κάθε περιοχής. Οι δυτικές και νότιες πεδιάδες καλύπτονται με χορτάρια και αποτελούν 

χειμερινούς  βοσκότοπους  για  τα  κοπάδια,  που  το  καλοκαίρι  ανεβαίνουν  στα 

Καρπάθια. Τα βουνά καλύπτονται με δάση βελανιδιάς, οξιάς και κωνοφόρων, ενώ στα 

μεγαλύτερα  υψόμετρα  η  βλάστηση  είναι  αλπική.  Κοντά  στους  ποταμούς 

αναπτύσσονται λεύκες, ιτιές και άλλα δέντρα από μαλακό ξύλο. 

2.1.3 Πληθυσμός 

Ο πληθυσμός της Ρουμανίας είναι 22,24 εκ. με ετήσιο ρυθμό μεταβολής: –0.136% 

(Central Intelligence Agency,  The World Factbook,  2008).  Πολύ  σημαντικός 

παράγοντας  της  διάρθρωσης  της  χώρας  είναι  ότι  ο  μεγάλος  αυτός  πληθυσμός 

μοιράζεται ως εξής: 3,5 εκ. στην ευρύτερη περιοχή του Βουκουρεστίου, 6 εκ. σε 10 

μικρότερες  πόλεις  των  600  χιλ.  κατοίκων  έκαστη  (Ιάσιο,  Τιμισοάρα,  Μπρασόβ, 

Κλούζ, Σιμπίου, κ.α.) και τα υπόλοιπα 12,7 εκ. στην Ρουμανική επαρχία. Βλέπουμε 

έτσι ότι περίπου ο μισός πληθυσμός της χώρας μένει σε μεγάλες πόλεις. 

Με  μια  μέση  ηλικία  του  πληθυσμού  στα  37,3  έτη  (εκτίμηση  Ιούλιος  2008), 

συγκαταλέγεται  στις  νεότερες  χώρες  της  Γηραιάς  Ηπείρου.  Τα  22  περίπου 

εκατομμύρια των κατοίκων της είναι 89% Ρουμάνοι, 7% Ούγγροι, 2% Τσιγγάνοι και 

το υπόλοιπο 2% διάφορες άλλες εθνότητες (Απογραφή 2002). Παραδοσιακά ορθόδοξη 

χώρα,  στο  86,8%  του  πληθυσμού,  περιλαμβάνει  και  7,5%  Προτεστάντες,  4,7% 

Ρωμαιοκαθολικούς,  και  0,9%  λοιπούς  (κυρίως  Μουσουλμάνους).  Αν  και  πρώην 

κομουνιστική χώρα, το ποσοστό των άθεων δεν ξεπερνάει το 0,1% (Απογραφή 2002). 

Η επίσημη γλώσσα του κράτους είναι η Ρουμάνικη η οποία ομιλείται από το 91% του 

πληθυσμού.  Λόγω  όμως  της  ιδιαιτερότητας  των  βόρειων  συνόρων  (περιοχή 

Τρανσυλβανίας) υπάρχει ένα 7% το οποίο μιλάει την Ουγγρική γλώσσα. Τέλος σε ένα 

ποσοστό 1% ομιλείται η γλώσσα των Τσιγγάνων, ενώ 1% αντιστοιχεί σε διάφορες 

άλλες γλώσσες (Απογραφή 2002).

Ο  ενεργός  πληθυσμός  της  Ρουμανίας  διακρίνεται  από  μεγαλύτερη  τάση  προς  τις 

αγροτικές εργασίες από ότι οι υπόλοιπες κεντροευρωπαϊκές ή ανατολικοευρωπαϊκές 

χώρες. Μέχρι και το 2007 κανένα πανεπιστήμιο της χώρας δεν είχε μπει ούτε στα 500 

πρώτα  πανεπιστήμια  στην  παγκόσμια  ακαδημαϊκή  κατάταξη  των  πανεπιστημίων. 
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Παρ’  όλα  αυτά  το  μέσο  επίπεδο  της  εκπαίδευσης  είναι  ακόμη σε  σχετικά  υψηλό 

επίπεδο,  όντας  ένα  από  τα  ελάχιστα  θετικά  σημάδια  του  προηγούμενου 

(κομουνιστικού)  καθεστώτος  το  οποίο  έδινε  ιδιαίτερη  βαρύτητα  στην  εκπαίδευση 

ιδιαίτερα στα μαθηματικά και στην μηχανική. 

Τα  τελευταία  χρόνια  παρατηρείται  έντονη  έλλειψη  εργατικού  προσωπικού  στην 

Ρουμανία και μάλιστα η έλλειψη αυτή γίνεται εντονότερη όσον αφορά εξειδικευμένο 

προσωπικό. Αυτό οφείλεται σε ένα νέο κύμα μετανάστευσης από την στιγμή που η 

χώρα εισήλθε στην Ευρωπαϊκή ένωση το 2007. Συνολικά πάνω από 2 εκ. άνθρωποι 

υπολογίζεται ότι έχουν εγκαταλείψει την χώρα από το 1989, στην πλειοψηφία τους 

εξειδικευμένοι εργαζόμενοι, οι οποίοι μπορούν και ευκολότερα να βρουν δουλειές στο 

εξωτερικό όπου οι μισθοί είναι εξαιρετικά δελεαστικοί. Η Ρουμανία συγκαταλέγεται 

για το 2007, στη λίστα των 10 πρώτων χωρών παγκοσμίως, σχετικά με τα εμβάσματα 

που αποστέλλουν οι μετανάστες της, που εργάζονται στο εξωτερικό, σύμφωνα με τα 

στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας. Σύμφωνα με έγγραφο της Παγκόσμιας Τράπεζας 

τα κεφάλαια που εισήλθαν στην ρουμανική οικονομία κατά το εντεκάμηνο του 2007, 

έφτασαν  στα  6,8  δισ  δολαρίων.  Την  πρώτη  θέση  στην  παγκόσμια  λίστα  εισροής 

εμβασμάτων  κατέχει  η  Ινδία,  με  εισερχόμενα  κεφάλαια  27  δις.  δολαρίων 

(Ναυτεμπορική 3/12/2007).

Οι ξένες εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην Ρουμανία δυσκολεύονται να βρουν 

προσωπικό.  Σύμφωνα με  στοιχεία  της  Ελληνικής  πρεσβείας  στο  Βουκουρέστι  «η 

ανεργία  στις  μεγάλες  πόλεις  της  Ρουμανίας  πλησιάζει  αρνητικά  ποσοστά 

(περισσότερες δουλειές  από εργαζομένους)» (ομιλία του πρέσβη στο συνέδριο του 

Ελληνικού  Οργανισμού  Εξαγωγικού  Εμπορίου,  Θεσσαλονίκη,  2007).  Υπάρχει 

συγκεκριμένο  πλαίσιο  για  τις  ώρες  εργασίας.  Έτσι  οι  εργαζόμενοι  με  πλήρη 

απασχόληση μπορούν να εργάζονται μέχρι και 8 ώρες ημερησίως, έως και 40 ώρες 

εβδομαδιαίως.  Υπερωριακή  απασχόληση  επιτρέπεται  αλλά  ο  νόμος  ορίζει  σαν 

ανώτατο συνολικό όριο τις 48 ώρες την εβδομάδα. Παρόλα αυτά επιτρέπονται κατά 

περίπτωση  ειδικές  συμφωνίες  μεταξύ  εργοδότη  και  εργαζόμενου.  Οι  άδειες 

περιορίζονται σε 25 ημέρες το έτος, ενώ η άδεια κύησης προσδιορίζεται σε 63 ημέρες 

πριν την γέννα και 63 ημέρες μετά, σχετικά λιγότερες από αυτές που προβλέπουν τα 

Ευρωπαϊκά δεδομένα. Τέλος ο Νόμος προβλέπει και περίοδο δύο ετών στην οποία 

μπορεί η εργαζόμενη μητέρα να τύχει ιδιαίτερης μεταχείρισης.
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Αρκετά σαφές είναι το γράμμα το Νόμου όσον αφορά και στο θέμα των εργοδοτικών 

εισφορών. Έτσι αυτές ανέρχονται σε 7% για τον κλάδο υγείας, 20,5% για τον κλάδο 

σύνταξης, 2,5% για το ταμείο ανεργίας και 0,5-4,0% για τον «κλάδο ατυχημάτων» 

(ανάλογα με την φύση της εργασίας) (Political Background, Global Market Briefings, 

2008).

2.1.4 Πολιτισμός

Η Ρουμανία έχει έναν μοναδικό πολιτισμό, αποτέλεσμα της γεωγραφικής της θέσης 

καθώς και της ιδιόμορφης ιστορικής της εξέλιξης. Σταυροδρόμι της Κεντρικής και 

Ανατολικής Ευρώπης με τα Βαλκάνια, δεν μπορεί ξεκάθαρα να χαρακτηριστεί σαν 

μέρος  κάποιου  από  τους  τρεις  πολιτισμούς.  Εκτός  από  το  ότι  αποτελούν  το 

μεγαλύτερο κομμάτι της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, οι Ρουμάνοι είναι το 

μόνο Ορθόδοξο χριστιανικό κράτος ανάμεσα στους «Λατινογενείς» λαούς.

Από τα πρώτα διασωθέντα έγγραφα (10ος αιώνας) φαίνεται ότι οι Ρουμάνοι είχαν ήδη 

εκχριστιανιστεί. Μάλιστα λόγω της εγγύτητας με την Κωνσταντινούπολη αλλά και της 

επιρροής  των  Σλάβων  γειτόνων  τους  παρέμειναν  στην  Ορθόδοξη  πλευρά  του 

Χριστιανισμού.

Όπως είδαμε και στην ιστορία της περιοχής γίνεται φανερό ότι η σύγχρονη Ρουμανική 

πολιτιστική ταυτότητα διαμορφώθηκε μόλις τα τελευταία 250 χρόνια με έντονη την 

επιρροή  της  Δυτικής  κουλτούρας  (Γαλλικής  και  Γερμανικής)  και  φυσικά  της 

Ελληνικής. Στην αρχή του 19ου αιώνα οι Φαναριώτες πρίγκιπες έχουν πολύ ισχυρή 

θέση και εξουσία στην Ρουμανία φέρνοντας μαζί τους Ελληνικά πολιτιστικά στοιχεία. 

Το 1818 έκαναν την εμφάνισή τους τα πρώτα Ελληνικά σχολεία στην περιοχή με 

ιδρυτές τους Gheorghe Lazăr και Ion Heliade Rădulescu. Η παρουσία του Ελληνικού 

στοιχείου  έχοντας  μια  μακροχρόνια  παρουσία  στην  ευρύτερη  περιοχή,  αποκτά 

ισχυρότερες ρίζες και διευρύνει την επιρροή του στον πολιτισμό της χώρας. «Λυπάμαι 

και θλίβομαι που δεν είμαι Έλληνας» γράφει στο ποίημα του ο Νικίτα Στανέσκου, 

ένας από τους σημαντικούς ποιητές του 20ου αιώνα. Την ίδια  περίοδο ο Ιενατσίτα 

Βακαρέσκου έγραψε την πρώτη γραμματική της Ρουμανικής γλώσσας και ο ανιψιός 

του Ιάνκου Βακαρέσκου θεωρείται ως ο πρώτος σημαντικός Ρουμάνος ποιητής.
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Στην συνέχεια, και κυρίως μετά την απομάκρυνση από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, 

οι Ρουμάνοι στράφηκαν προς την Γαλλία όχι μόνο στο πλαίσιο του πολιτισμού αλλά 

και  σε  θέματα  διοίκησης-διαχείρισης  του  κράτους  και  διαμόρφωσης  του  νομικού 

συστήματος. Ήδη οι γόνοι των πλούσιων οικογενειών είχαν αρχίσει να πηγαίνουν σε 

Γαλλικά πανεπιστήμια από τον 18ο αιώνα. Η στάση αυτή συνεχίστηκε μέχρι και την 

κομουνιστική  περίοδο,  σε  σημείο  που  η  Γαλλική  γλώσσα  να  είναι,  ανεπίσημα,  η 

δεύτερη  γλώσσα  της  χώρας  (λόγω  και  της  μακρινής  λατινικής  συγγένειας). 

Παράλληλα,  μετά  το  τέλος  του  19ου αιώνα  και  μέχρι  και  τον  Πρώτο  Παγκόσμιο 

πόλεμο, σε περιοχές όπως η Τρανσυλβανία και η Μολδαβία άρχισε να εμφανίζεται 

ανεπτυγμένη  «συμπάθεια»  προς  τον  Γερμανικό  πολιτισμό.  Σε  αυτές  τις  περιοχές 

μεγάλο  μέρος  των  διανοούμενων  προερχόταν  από  σπουδές  στο  Βερολίνο.  Εδώ  η 

επιρροή ήταν σε επίπεδο ανθρωπιστικών σπουδών (φιλοσοφία, λογική) αλλά κυρίως 

στις τεχνολογικές επιστήμες. Βλέπουμε επομένως ότι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, ο 

Δυτικός τρόπος σκέψης κυριαρχεί στην Ρουμανία.

Ο ερχομός  του νέου (Γερμανού στην καταγωγή) πρίγκιπα το 1866 Κάρολος  ο  1ος 

έδωσε μεγάλη ώθηση στον πολιτισμό της Ρουμανίας καθώς ήταν λάτρης των τεχνών. 

Στην  περιοχή  της  Τρανσυλβανίας  ιδρύεται  στο  Sibiu ένας  πολύ  σημαντικός 

πολιτιστικός  οργανισμός,  ο  Τρανσυλβανικός  Οργανισμός  για  την  Ρουμανική 

Λογοτεχνία και τον πολιτισμό του Ρουμανικού Λαού, κάτω από την στενή επιτήρηση 

του  μητροπολίτη  της  Ορθόδοξης  εκκλησίας  της  Ρουμανίας  Αντρέϊ  Σαγκούνα.  Ο 

οργανισμός  αυτός  βοήθησε  στην  έκδοση  πολυάριθμων  εκδόσεων  καθώς  και  της 

πρώτης Ρουμανικής εγκυκλοπαίδειας. 

Το πρώτο μισό του 20ου αιώνα,  είναι  κατά κοινή  ομολογία  η  «χρυσή εποχή» του 

Ρουμανικού πολιτισμού. Είναι η περίοδος κατά την οποία η Ρουμανία πλησίασε πιο 

πολύ  την  Δυτική  Ευρώπη.  Χαρακτηριστικό  παράδειγμα  ο  γλύπτης  Κωνσταντίν 

Μπρανκούσι  (1876-1957),  που αναδείχτηκε σε  κεντρική μορφή του κινήματος της 

πρωτοπορίας και της αφαίρεσης. 

Πολλά ήταν τέλος τα επιτεύγματα της Ρουμανίας και στους τομείς των επιστημών. 

Στον τομέα της Ιατρικής μέγιστη συμβολή υπήρξε η ανακάλυψη της Ινσουλίνης από 

τον  Βιολόγο  Nicolae Paulescu.  Επίσης  ο  Gheorghe Marinescu,  ένας  από τους  πιο 

σημαντικούς  νευρολόγους  παγκοσμίως,  γεννήθηκε  και  διέπρεψε  στην  Ρουμανία. 
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Τέλος,  ο  μαθηματικός  Gheorghe Ţiţeica ήταν  ο  μεγαλύτερος  στην  σύγχρονη 

Ευρωπαϊκή Ιστορία.

Κατά  την  διάρκεια  του  κομουνιστικού  καθεστώτος  η  Ρουμανία  υπέφερε  από 

ισχυρότατη λογοκρισία. Εκτός αυτού, ο πολιτισμός χρησιμοποιήθηκε από την εξουσία 

σαν μέσο ελέγχου του λαού. Η ελευθερία του λόγου ήταν μονίμως υπό περιορισμό και 

πολλοί  πνευματικοί  άνθρωποι  βρισκόταν  είτε  στην  φυλακή  είτε  σε  κατ’  οίκον 

περιορισμό. Βασικό επακόλουθο της περιόδου αυτής ήταν η δημιουργία Ρουμανικής 

Διασποράς,  για  πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας καθώς αρκετοί  διανοούμενοι 

έφευγαν  σε  χώρες  του  εξωτερικού  προκειμένου  να  αποφύγουν  την  λογοκρισία. 

Χαρακτηριστικά παραδείγματα ο  Eugen Ionescu (1909-1994) θεατρικός συγγραφέας 

και μετέπειτα μέλος της Γαλλικής Ακαδημίας,  ο συγγραφέας  Mircea Eliade (1907-

1986) και ο φιλόσοφος Emil Cioran (1911-1996).

Πολύ σημαντικό στοιχείο του Ρουμανικού πολιτισμού είναι η έντονη παρουσία της 

παράδοσης.  Παραδοσιακές  μορφές  τέχνης  περιλαμβάνουν ξυλογλυπτική,  κεραμικά, 

πλεκτά-υφαντά,  παραδοσιακούς  χορούς  και  πολυποίκιλη  παραδοσιακή  μουσική. 

Εθνολόγοι έχουν συλλέξει όσα περισσότερα στοιχεία από την Ρουμανική παράδοση 

και υπάρχουν πολλά ινστιτούτα (κρατικά και ιδιωτικά) που συστηματικά οργανώνουν 

τα ευρήματα.  Εξέχουσα θέση κατέχουν στην λαϊκή ρουμανική παράδοση οι λαϊκοί 

μύθοι και δοξασίες, τα παραμύθια και τα τραγούδια που αναφέρονται σε σημαντικά 

γεγονότα της ιστορίας, που διαμόρφωσαν την εθνική συνείδηση και την πολιτιστική 

ταυτότητα των Ρουμάνων. 

Η μουσική και ο χορός αποτελούν ένα ζωντανό κομμάτι της Ρουμανικής παράδοσης. 

Χορευτική μουσική με στοιχεία τόσο από τα Βαλκάνια όσο και από την Ουγγαρία. 

Αυτή  όμως  για  την  οποία  περηφανεύονται  οι  Ρουμάνοι  είναι  η  doina που  είναι 

μελαγχολική μουσική συνήθως με νοσταλγία για την πατρίδα ή για μια χαμένη αγάπη. 

Η παραδοσιακοί χοροί και μουσική διατηρούνται μέσω πολυάριθμων σωματείων σε 

όλη  την  Ρουμανική  επικράτεια.  Η  ποικιλότητα  και  πολυπλοκότητα  αυτής  της 

παράδοσης  έχουν  αναγνωριστεί  από  την  UNESCO ως  αριστουργήματα  της 

προφορικής κληρονομιάς της Ανθρωπότητας. 

Στο τεχνικό κομμάτι θεαματικά επιτεύγματα στην αεροπλοΐα έχουν να επιδείξουν οι 

Traian Vuia, Aurel Vlaicu, Aurel Persu, και Henri Coandă (το όνομα του τελευταίου 
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δώθηκε στο κεντρικό αεροδρόμιο του Βουκουρεστίου). Σπουδαίος μηχανικός George 

Constantinescu και σε θέματα ηχητικής. 

Με την πτώση του κομουνιστικού καθεστώτος και την δύσκολη και σκληρή μετάβαση 

στην οικονομία της αγοράς, ο πολιτισμός έπρεπε να ξαναποκτήσει την ανεξαρτησία 

του και την πρότερή του αίγλη και απήχηση που είχε στον κόσμο. Και ενώ στην αρχή 

φαινόταν  ότι  και  μόνο  η  έλλειψη  λογοκρισίας  θα  μπορούσε  να  επαναφέρει  στο 

προσκήνιο τις τέχνες και τον πολιτισμό, πολύ γρήγορα φάνηκε ότι η τηλεόραση και ο 

ολοένα και πιο εμπλουτισμένος τύπος, θα κρατούσαν το ενδιαφέρον του κόσμου για 

αρκετό καιρό. Μόλις τα τελευταία 2-3 χρόνια η ανάγκη για μια νέα στάση απέναντι 

στον  πολιτισμό  άρχισε  να  διαφαίνεται,  μέσω  νέων  καλλιτεχνών  και  πνευματικών 

ανθρώπων  οι  οποίοι  ψάχνουν  τρόπους  για  να  ξαναφέρουν  την  Ρουμανία  στον 

Ευρωπαϊκό δρόμο που βρίσκοταν πριν τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Η μόνη κρίση 

που  υπάρχει  στον  πολιτιστικό  τομέα  αφορά  τους  θεσμούς  και  όχι  την  ουσία  της 

πνευματικής ζωής.

2.1.5 Παιδεία

Όπως φάνηκε και από την πολιτιστική ανάλυση της χώρας, οι Ρουμάνοι είναι ένας 

λαός με βαθιά πολιτιστική συνείδηση και ανεπτυγμένη παιδεία. Δεν αποτελεί έκπληξη 

λοιπόν  το  ότι  τo 97,3%  του  πληθυσμού  άνω  των  15  ετών  γνωρίζουν  γραφή  και 

ανάγνωση (World Fact book, CIA). 

Η δομή του εκπαιδευτικού  συστήματος  είναι  παρόμοια  με  την  Ελληνική.  Βασικές 

διαφοροποιήσεις  είναι  η  ύπαρξη  υψηλής  και  άριστα  οργανωμένης  τεχνικής 

εκπαίδευσης,  καθώς  και  η  χορήγηση,  μετά  από  κάποιο  επίπεδο  (δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση), πτυχίων τα οποία, αν και κατώτερα του πανεπιστημίου ή κολεγίου, έχουν 

το καθένα την θέση του και την αξία του στην αγορά εργασίας.

• Πρωτοβάθμια  εκπαίδευση.  Διάρκεια  υποχρεωτικής  εκπαίδευσης  από  την 

ηλικία  των  6  ετών  μέχρι  το  16ο έτος.  Δομή  του  σχολείου.  Πρωτοβάθμία 

εκπαίδευση. Διάρκεια 4 έτη συνήθως από 6 έως 10 ετών. 

• Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Γυμνάσιο ενώ υπάρχουν και τεχνικές-εμπορικές 

σχολές (προαιρετικές). Διάρκεια 6 έτη. Από το 10ο έτος μέχρι το 16ο. Δίνεται 

πτυχίο Certificat de Capacitate.
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• Ανώτερη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Διάρκεια 3 έτη. Ηλικία από 16 έως 19. 

Χορηγείται: Diploma de Baccalaureate.

• Ανώτατη εκπαίδευση: Η ανώτατη εκπαίδευση στην Ρουμανία παρέχεται τόσο 

από  δημόσια  όσο  και  από  ιδιωτικά  ιδρύματα.  Σε  αυτά  περιλαμβάνονται 

Πανεπιστήμια,  Ακαδημίες  και  Κολέγια  οργανωμένα  σε  εξειδικευμένα 

τμήματα.  Σε συμφωνία με τους στόχους της,  η πανεπιστημιακή εκπαίδευση 

περιλαμβάνει:  σύντομη εκπαίδευση που παρέχεται  από Κολέγια (3 χρόνια), 

μακροχρόνια πανεπιστημιακή εκπαίδευση (4 με 6 χρόνια) και μεταπτυχιακές 

σπουδές  (1  με  2  χρόνια).  Η  δημόσια  ανώτατη  εκπαίδευση  ελέγχεται  και 

χρηματοδοτείται  από  το  υπουργείο  παιδείας  και  έρευνας.  Τα  πανεπιστήμια 

είναι πλήρως αυτόνομα. Η ιδιωτική ανώτερη εκπαίδευση, όπου αυτή υπάρχει, 

λειτουργεί σαν εναλλακτική της δημόσιας, παρόλα αυτά ελέγχεται από κρατικό 

φορέα και σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να επιχορηγείται από το κράτος.

• Διδακτορικές σπουδές: Το Διδακτορικό είναι ο ανώτατος μεταπτυχιακός τίτλος 

εξειδίκευσης στο εκπαιδευτικό σύστημα της Ρουμανίας. Διαρκεί συνήθως 4 με 

6 χρόνια.

Όπως προαναφέρθηκε,  η τεχνική εκπαίδευση είχε και συνεχίζει  να έχει  ξεχωριστή 

θέση  στο  Ρουμανικό  εκπαιδευτικό  σύστημα.  Με  τον  νόμο  375/2002  εγκρίθηκε  η 

κυβερνητική  πρόταση  129/2000  σύμφωνα  με  την  οποία  ιδιωτικά  και  δημόσια 

ιδρύματα  μπορούν  να  παρέχουν  επαγγελματική  εκπαίδευση  σε  ενήλικες 

ακολουθώντας πρόγραμμα σπουδών ελεγχόμενο πάντα από το Υπουργείο Εργασίας 

και το Υπουργείο Παιδείας και Έρευνας  (http://www.euroeducation.net–2007).  Έτσι 

εξασφαλίζεται  η  ύπαρξη  άρτια  εκπαιδευμένων  τεχνιτών,  σε  μια  τόσο  γρήγορα 

αναπτυσσόμενη αγορά. 

Δίνοντας ανέκαθεν πολύ μεγάλη βαρύτητα στα θέματα εκπαίδευσης, το Ρουμανικό 

κράτος συνεχίζει να προωθεί αλλαγές και βελτιώσεις μέσω (και στο πνεύμα) και της 

Ευρωπαϊκής  Ένωσης  εκμεταλλευόμενη  και  τις  εμπειρίες  των  υπολοίπων  δυτικών 

κρατών.  Υιοθετώντας  προγράμματα  «Δια  Βίου  Εκπαίδευσης»  το  Υπουργείο 

Εκπαίδευσης  απορροφά  κονδύλια  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  σε  συνδυασμό  με  τον 

κρατικό  προϋπολογισμό (COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, 

Brussels, 26/09/2006).
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2.2 Οικονομικό  –  Νομικό  περιβάλλον  –  Δείκτες  επιχειρηματικής 

ελευθερίας

Η Ρουμανία είναι μια απόλυτα ασφαλής χώρα όσον αφορά τον πολιτικό κίνδυνο, και 

μια  σχετικά  ασφαλής  χώρα  όσον  αφορά  τους  εμπορικούς  –  επιχειρηματικούς 

κινδύνους. Αυτό φαίνεται διαγραμματικά στο παρακάτω σχήμα. 

Διάγραμμα 2.1 : Πολιτικός και εμπορικός κίνδυνος στην Ρουμανία

 
Πηγή: http  ://  www  .  ducroiredelcredere  .  be  

Το ΑΕΠ κατά κεφαλήν στην Ρουμανία προσεγγίζει τα 4.000 ευρώ και η αύξηση του 

ΑΕΠ μεταξύ 2007 και 2008 ήταν της τάξης του 13% (Ναυτεμπορική 8/7/2008).

Η Ρουμανία, μετά και την ένταξή της στη Ευρωπαϊκή Ένωση το 2007, αναμένεται να 

εμφανίσει νέα οικονομική άνθηση μέσω σημαντικών ξένων επενδύσεων. Ο ρυθμός 

αύξησης του ΑΕΠ ήταν 8,4% το 2004, στην συνέχεια παρουσίασε σημαντική πτώση 

στο 4,1% το 2005 λόγω πλημμύρων και αναγκαστική αύξηση των εισαγωγών, για να 

φτάσει, όπως έχουμε προαναφέρει, στο 13% το 2008.

Παράλληλα έχει  σημειωθεί  συνεχόμενη μείωση του πληθωρισμού τα τελευταία 10 

χρόνια,  από  154,8%  το  1997  σε  9% το  2007.  Η  Εθνική  Τράπεζα  της  Ρουμανίας 

(κεντρική  τράπεζα)  έχει  πλέον  πολύ  «σφικτή» οικονομική  πολιτική  η  οποία  όπως 

φαίνεται αποδίδει. Η ανεργία (στο σύνολο της χώρας) αγγίζει το 7,5% του ενεργού 

πληθυσμού. Παραμένοντας μια από τις φτωχότερες Ευρωπαϊκές χώρες η Ρουμανία, 

διατηρεί  υψηλή  αναπτυξιακή  δυναμική  εξαιτίας  της  πλούσιας  (αγροτικά)  γης,  του 

άρτια εκπαιδευμένου και εξειδικευμένου εργατικού προσωπικού, καθώς και της πολλά 

υποσχόμενης τουριστικής ανάπτυξης.

Η γεωργία είναι ένας από τους πιο σημαντικούς τομείς της Ρουμανικής οικονομίας. Σε 

αυτήν απασχολείται περίπου το 25% του ενεργού πληθυσμού αποδίδοντας το 10% του 

συνολικού ΑΕΠ.  Οι  κυριότερες  καλλιέργειες  είναι:  δημητριακά,  ζαχαρότευτλα και 
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πατάτες, παρόλο που οι σοδιές δεν είναι τόσο μεγάλες όσο θα μπορούσαν. Το 25% της 

έκτασης της χώρας καλύπτεται από δάσος, κυρίως στην περιοχή της Τρανσυλβανίας 

πράγμα που δίνει ώθηση σε μια γρήγορα αναπτυσσόμενη βιομηχανία επεξεργασίας 

ξύλου.  Οι  ορυκτοί  πόροι  της  Ρουμανίας  από  την  άλλη,  είναι  περιορισμένοι  με 

αποτέλεσμα να πρέπει να εισάγει αρκετές πρώτες ύλες, παρόλο που παραδοσιακά έχει 

υπάρξει  σημαντική  πετρελαιοπαραγωγός  χώρα.  Ο  κατασκευαστικός  της  τομέας 

στηρίζεται  κυρίως  στην  βαριά  βιομηχανία  (στα  δυσκίνητα  πρότυπα  της  πρώην 

Σοβιετικής  Ένωσης)  και  συνεισφέρει  περίπου  το  33%  του  ΑΕΠ.  Προϊόντα  που 

παράγονται σε μεγάλη κλίμακα περιλαμβάνουν κυρίως προϊόντα σιδήρου, μηχανές, 

οχήματα  μεταφοράς  και  χημικά.  Υπάρχει  έντονη  ανάγκη  για  εκσυγχρονισμό  της 

τεχνολογικής υποδομής. Σε αυτό το πλαίσιο η κυβέρνηση έχει αναλάβει πρόγραμμα 

ιδιωτικοποίησης  αρκετών  βιομηχανιών  προκειμένου  να  προσελκύσει  επενδυτές. 

Τουρισμός είναι μια αναπτυσσόμενη και πολλά υποσχόμενη πτυχή της οικονομίας, με 

το Βουκουρέστι να αποκαλείται το «Παρίσι της Ανατολής»

Η αξία του διεθνούς εμπορίου της Ρουμανίας,  δηλαδή το άθροισμα της αξίας των 

εξαγωγών και εισαγωγών προϊόντων αλλά και υπηρεσιών φτάνει περίπου το 85% του 

ΑΕΠ, με προοπτική να αυξηθεί κι άλλο μετά την είσοδο της χώρας στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση.  Η Ρωσία  συνεχίζει  να  είναι  η  κύρια  πηγή  για  εισαγωγές  στον  τομέα της 

ενέργειας.  Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι  ο μεγαλύτερος εισαγωγέας των Ρουμανικών 

προϊόντων,  συμβάλλοντας  στο  ένα  τρίτο  του  συνολικού  εξαγωγικού  εμπορίου  της 

χώρας. Οι τρεις πιο σημαντικές χώρες είναι: η Ιταλία, η Γερμανία και η Τουρκία. Η 

Ρουμανία  εξάγει  ρουχισμό,  ηλεκτρικές  συσκευές,  ορυκτά  έλαια  και  ατσάλι,  ενώ 

εισάγει  μηχανές,  ηλεκτρονικό  εξοπλισμό,  αυτοκίνητα  και  πλαστικά. 

(http://fita.org/countries/romania.html?ma_rubrique=panorama)

Σύμφωνα  με  μελέτη  του  οργανισμού  Heritage (www.heritage.org)  για  το  2008,  η 

οικονομία της Ρουμανίας είναι ελεύθερη κατά 61,5%, πράγμα που την τοποθετεί στην 

68η θέση παγκοσμίως.  Το συνολικό της  ποσοστό είναι  κατά 0,3% υψηλότερο από 

πέρσι,  κυρίως  λόγω  βελτιώσεων  στους  δείκτες  που  αφορούν  την  νομισματική 

ελευθερία και το επενδυτικό κλίμα. Σε ευρωπαϊκή κλίμακα, η Ρουμανία έρχεται 30η 

ανάμεσα στις 41 χώρες και το συνολικό της ποσοστό είναι κάτω από τον μέσο όρο. 
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Στην συνέχεια παραθέτουμε μερικούς από τους δείκτες που έχει θέσει η Heritage.

• Επιχειρηματική Ελευθερία  — 74,1%

Οι  συνθήκες  κάτω  από  τις  οποίες  ξεκινά,  λειτουργεί  και  τερματίζεται  μια 

επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ρουμανία είναι σχετικά καλά προστατευμένες με 

ένα  οργανωμένο  ρυθμιστικό  νομοθετικό  περιβάλλον.  Οι  συνηθέστερες  εταιρικές 

μορφές είναι ΕΠΕ ή Α.Ε. Οι δύο τύποι αυτοί προτιμώνται από το 98% των ξένων 

επενδυτών. Σε αντίθεση με τις Ο.Ε. και τις ατομικές επιχειρήσεις, οι μέτοχοι στους 

δύο αυτούς τύπους εταιριών δεν εγγυώνται με την προσωπική τους περιουσία, όπως 

ισχύει  και  στην  Ελλάδα  (Γρ.  Ο.Ε.Υ.,  Ελληνική  Πρεσβεία  στο  Βουκουρέστι, 

Επιχειρηματική Αποστολή ΟΠΕ στην Ρουμανία 28- 31/10/2007, Οκτώβριος 2007).

• Εμπορική ελευθερία — 86%

Στο ίδιο επίπεδο με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

• Μέγεθος κρατικού μηχανισμού — 70,8%

Το  σύνολο  των  κρατικών  δαπανών  είναι  σχετικά  περιορισμένο  σε  σχέση  με  το 

παρελθόν.  Τα  πιο  πρόσφατα  στατιστικά  στοιχεία  δείχνουν  ότι  οι  δαπάνες  της 

κυβέρνησης  αντιστοιχούν  στο  31,2%  του  συνολικού  ΑΕΠ.  Αναμένεται 

ιδιωτικοποίηση μεγάλων κρατικών εταιριών.

• Οικονομική Ελευθερία — 50%

Επίβλεψη και ρυθμιστικές ενέργειες είναι πάντα σε συμφωνία με τα διεθνή πρότυπα. 

Από  το  ’98  γίνονται  έντονες  προσπάθειες  αναμόρφωσης  του  κράτους. 

Χαρακτηριστικό είναι ότι από τις 33 τράπεζες, οι 25 είναι υπό ξένο έλεγχο. 

• Δικαιώματα Ιδιοκτησίας — 30%

Προβληματικές  συνθήκες  καθώς  οι  επενδυτές  αντιμετωπίζουν  συχνά  απρόβλεπτες 

αλλαγές στο νομικό καθεστώς ή/και αδυναμία στην εφαρμογή του.
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• Απαλλαγή από την διαφθορά — 31%

Η  Ρουμανία  κατατάσσεται  84η ανάμεσα  σε  163  χώρες  υψηλής  διαφθοράς  στον 

κατάλογο της «Διεθνούς Διαφάνειας» για το 2006.

• Ελευθερία εργασίας — 55,3%

Έλλειψη  ευέλικτων  κανονισμών  εργασίας,  καθυστερούν  την  πρόοδο  και  βάζουν 

εμπόδια στην ανάπτυξη. Το κόστος της εργασίας, πέραν του μισθολογικού κόστους, 

είναι πολύ υψηλό. Η δυσκολία στην πρόσληψη και απόλυση εργαζομένων αποτρέπει 

αρκετές εταιρίες από την γρήγορη ανάπτυξη (www.heritage.org).

Απαιτείται μεγαλύτερη διαφάνεια και αποδοτικότητα στον δικαστικό τομέα έτσι ώστε 

να μπορεί να εφαρμοστεί ο σχετικά νέος ποινικός κώδικας. Επίσης, επιπλέον μέτρα 

στην μάχη ενάντια στην διαφθορά χρειάζονται να παρθούν από τις κατά τόπους αρχές.

Ενώ η Ρουμανία έχει  γενικώς κάνει  σχετική πρόοδο στον τομέα των πνευματικών 

δικαιωμάτων  και  των  θεμάτων  βιομηχανικής  ιδιοκτησίας,  απαιτείται  αρκετή 

προσπάθεια  ακόμη  στον  τομέα  αυτό.  Έντονα  προβληματικός  είναι  ο  τομέας  των 

βιοτεχνολογικών εφευρέσεων αλλά και ο τομέας της πνευματικής δημιουργίας, καθώς 

η  «πειρατεία»  σε  προϊόντα  όπως  ταινίες,  τηλεοπτικές  σειρές  και  ηχογραφήσεις 

μουσικής  έχει  αναχθεί  σε  βιομηχανία  (COMMISSION OF THE EUROPEAN 

COMMUNITIES Brussels,  26/09/2006,  Communication from the commission: 

Monitoring report on the state of preparedness for EU membership of Bulgaria and 

Romania)

2.3 Εξωτερικές υποθέσεις

Η  Ρουμανία  επιδεικνύει  ιδιαίτερο  ενδιαφέρον  για  προσέλκυση  ξένων  επενδύσεων 

καθώς επιδίωξή της είναι να αυξήσει την συμμετοχή της στις παγκόσμιες εμπορικές 

ροές. Οι ξένες επενδύσεις δεν επιτρέπονται σε ορισμένους τομείς όπως στον τομέα της 

άμυνας.  Eπιπλέον  φαίνεται  ότι  δεν  υπάρχει  κάτι  συγκεκριμένο  για  τους  ξένους 

επενδυτές  (γενικά  ή  ειδικά  κίνητρα),  αλλά  για  τους  επενδυτές  γενικότερα, 
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συμπεριλαμβανομένων των Ρουμάνων. Σύμφωνα με στοιχεία της UNCTAD (2002), οι 

κύριοι  αποδέκτες  των ξένων επενδύσεων  στην Κεντρική  Ευρώπη το  2002 ήταν η 

Πολωνία με $6,9 δις, η Τσεχία με $4,9 δις, η Ουγγαρία με $2,4 δις και η Κροατία με 

$1,5 δις. Η Ρουμανία καθώς και η Βουλγαρία βρίσκονται στο δεύτερο κύμα χωρών 

προσελκύσεως  επενδύσεων  και  σε  καλύτερη  θέση  από  άλλες  βαλκανικές  χώρες, 

παρουσιάζοντας συνήθως υψηλούς αριθμούς αύξησης επενδυτικών εισροών άνω του 

$1 δις η κάθε μία, με μεγαλύτερα περιθώρια αύξησης επενδύσεων.

2.3.1 Σχέσεις με τρίτες χώρες

Η  Ρουμανική  στάση  έναντι  του  αλλοδαπού  κεφαλαίου,  όπως  καταγράφεται  στο 

σύνταγμα 424 του 1972 για την συγκρότηση, οργάνωση και λειτουργία των μεικτών 

επιχειρήσεων  στην  Σοσιαλιστική  Δημοκρατία  της  Ρουμανίας,  εντάσσεται  στην 

ευρύτερη πολιτική διεύρυνσης των περιθωρίων οικονομικής ανεξαρτησίας της χώρας 

από την ΚΟΜΕΚΟΝ. 

Ήδη από το 62 όταν ο Χρουστσώφ κοινοποίησε τις θέσεις του για τον σοσιαλιστικό 

καταμερισμό  της  εργασίας  των  χωρών  της  ΚΟΜΕΚΟΝ,  η  Ρουμανία  έθεσε  σε 

εφαρμογή  πρόγραμμα  ταχείας  εκβιομηχάνισης  φοβούμενη  μια  υποχρεωτική 

εξειδίκευση της στους τομείς της γεωργίας και της εξόρυξης πρώτων υλών (Μούρτος, 

1997). 

Είναι  χαρακτηριστικό  ότι  ενώ  το  1970  η  γεωργία  και  η  δασική  παραγωγή 

απασχολούσαν  το  49%  του  συνολικού  εργατικού  δυναμικού  έναντι  23%  της 

βιομηχανίας, το 1980 τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 29% και 35%. Αντίστοιχα και στον 

ενεργειακό  τομέα  η  Ρουμανία  έφτασε  το  1983  να  εισάγει  μόλις  το  19%  των 

ενεργειακών της αναγκών, σε σχέση με την Ουγγαρία και την Πολωνία που εισήγαγαν 

πάνω από το 77% και 96% αντίστοιχα.

Μέσα στο περιβάλλον αυτό έως τα τέλη του 1985 είχαν δημιουργηθεί στην Ρουμανία 

μόλις  εννέα μεικτές επιχειρήσεις  με  αλλοδαπή συμμετοχή,  από τις  οποίες  οι  τρεις 

απέτυχαν να  φτάσουν σε  επίπεδο παραγωγής ενώ σε  μια περίπτωση ο  αλλοδαπός 

εταίρος  αποχώρησε  από  την  επιχείρηση  αμέσως  μετά  την  έναρξη  της  παραγωγής 

(Paliwoda, 1981). Σε αυτό συνέβαλε σε μεγάλο βαθμό η νομοθεσία (σύνταγμα 424 του 
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1972) αλλά βέβαια και η Ρουμανική κρατική μηχανή στο σύνολό της όντας υπέρμετρα 

γραφειοκρατική.

Με  την  αιματηρή  μετάβαση  από  το  καθεστώς  Τσαουσέσκου  σε  αυτό  της 

κοινοβουλευτικής δημοκρατίας το 1989, δόθηκε η ευκαιρία για ριζικές αλλαγές στο 

νομοθετικό  πλαίσιο  για  τις  ξένες  επιχειρήσεις  (Ινστιτούτο  Διεθνών  Οικονομικών 

Σχέσεων, 1994). Η οικονομική μετάλλαξη ήταν πολύ αργή βέβαια ακόμη και μετά το 

1989.  Αυτό  συνέβη  κυρίως  λόγω  της  έλλειψης  προηγούμενης  εμπειρίας  σε 

οποιουδήποτε  είδους  αναμόρφωσης  κατά  την  διάρκεια  του  κομουνιστικού 

καθεστώτος. Σε αντίθεση με άλλες χώρες, όπως π.χ. η Ουγγαρία, οι οποίες είχαν κάνει 

αρκετά βήματα προς την οικονομία της αγοράς αρκετά πριν το 1989, η Ρουμανία είχε 

μείνει  πολύ πίσω στον τομέα αυτό δυσκολεύοντας έτσι την θέση της.  Σαν να μην 

έφτανε  αυτό,  τον  Τσαουσέσκου  διαδέχτηκε  ο  Ion Iliescu,  πρώην  στέλεχος  της 

κομμουνιστικής κυβέρνησης, ο οποίος είχε ελάχιστη σχέση με οικονομικά θέματα και 

ακόμη λιγότερη πολιτική  θέληση προκειμένου  να  προχωρήσει  σε  ριζικές  αλλαγές. 

Έτσι  απλά  προχώρησε  σε  απελευθέρωση  του  ξένου  εμπορίου  και  εισήγαγε  ένα 

σύστημα  ανακατανομής  της  γης  στους  αγρότες.  Ιδιωτικοποίηση  των  μικρών 

επιχειρήσεων γινόταν «με το σταγονόμετρο», αφήνοντας το 70% των επιχειρήσεων 

στα χέρια του κράτους. Όσον αφορά τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις, αυτές παρέμεναν 

εξ’ ολοκλήρου σε κρατικά χέρια. 

Σοβαρές  μεταρρυθμίσεις  στην  αγορά  της  Ρουμανίας  άρχισαν  να  γίνονται  μετά  το 

1997,  με  την  εκλογή  κέντρο-δεξιάς  κυβέρνησης.  Απελευθέρωση  τιμών  καθώς  και 

συναλλάγματος ξεκίνησαν σταδιακά και μέρος των μεγάλων κρατικών επιχειρήσεων 

άρχισαν  να  ιδιωτικοποιούνται.  Αυτό  ελάφρυνε  κατά  πολύ  τον  ήδη  επιβαρημένο 

κρατικό  προϋπολογισμό,  δίνοντας  την  δυνατότητα  για  πιο  ευέλικτη  οικονομική 

πολιτική από μέρους της κυβέρνησης (David-Barrett , 2008).

Στην Σύνοδο του Ελσίνκι τον Δεκέμβριο του 1999, η Ευρωπαϊκή Ένωση κάλεσε την 

Ρουμανία επίσημα να ξεκινήσει τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις, παρ’ όλο που έγινε 

γρήγορα κατανοητό ότι η πρόοδος της χώρας θα υστερούσε αρκετά σε σχέση με τους 

Κέντρο-ευρωπαίους γείτονές της. Έτσι το 2002, η Ρουμανία μαζί με την Βουλγαρία 

αποκλείστηκαν από τον πρώτο κύκλο διεύρυνσης που είχε οριστεί για το 2004, ενώ 

παράλληλα τίθεται νέα ημερομηνία εισόδου το 2007. Κάτω από την πίεση ορισμένων 

μελών  που  δεν  ήταν  πρόθυμοι  να  δεχτούν  την  Βουλγαρία  και  την  Ρουμανία,  η 
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Ευρωπαϊκή  Ένωση  πρόσθεσε  επιπλέον  «ασφαλιστικές  δικλείδες»  έτσι  ώστε  να 

υπάρχει η δυνατότητα να καθυστερήσει η είσοδός τους για το 2008, αν δεν πληρούσαν 

τις  προϋποθέσεις  τουλάχιστο  σε  κάποια  κρίσιμα  σημεία  όπως  η  διαφθορά  και 

αναμόρφωση του δικαστικού συστήματος. Όντως όλα έδειχναν ότι η Ρουμανία δεν θα 

μπορούσε  να  εκπληρώσει  τις  υποχρεώσεις  της  μέχρι  που  ανέλαβε  υπουργός 

δικαιοσύνης ο Μonica Macovei, ο οποίος ξεκίνησε μια εκ βάθρων αναμόρφωση του 

δικαστικού συστήματος δίνοντας του ανεξαρτησία από τις πολιτικές εξουσίες. Εκτός 

αυτού  επέβαλέ  υψηλά  πρόστιμα  σε  πρόσωπα  που  είχαν  αναμειχθεί  σε  υποθέσεις 

διαφθοράς, φτάνοντας ακόμη και στον πρώην πρωθυπουργό της χώρας Adrian Nastase 

(Political Background, global market briefings 2008).

Η  ένταξη  της  Ρουμανίας  στην  Ευρωπαϊκή  Ένωση  προσδίδει  πλέον  νέα  ποιοτικά 

χαρακτηριστικά στην διαδικασία μετεξέλιξης των Βαλκανίων σε περιοχή ειρήνης και 

σταθερότητας, ως αναπόσπαστο τμήμα της ευρωπαϊκής ανάπτυξης και ολοκλήρωσης. 

Παράλληλα, δικαιώνει τις προσπάθειες της χώρας για την εδραίωση ενός σύγχρονου 

συστήματος  οικονομίας  της  αγοράς,  αλλά  και  την  εμπιστοσύνη  που  εκδήλωσαν 

έμπρακτα καθ’ όλη την διάρκεια του εγχειρήματος της μετάβασης οι ξένοι επενδυτές, 

μεταξύ των οποίων και οι Έλληνες, προς τις αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας. Η 

ενσωμάτωση της Ρουμανίας στις δομές της Ε.Ε. προσδίδει επίσης νέα χαρακτηριστικά 

και στην ίδια την δυναμική ανάπτυξης και διεύρυνσης της Ε.Ε., καθώς το ιδιαίτερο 

ειδικό  βάρος  που  διαθέτει  η  χώρα  δεν  περιορίζεται  στο  μέγεθος  της  αγοράς,  τον 

φυσικό πλούτο και το εργατικό δυναμικό της, αλλά επεκτείνεται, μεταξύ άλλων, στον 

ρόλο που είναι σε θέση να διαδραματίσει στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και 

της Μαύρης Θάλασσας. 

Ξένοι επενδυτές υποστηρίζονται μέσω διάφορων συμβουλευτικών υπηρεσιών, όπως η 

Ρουμανική Υπηρεσία για  τις  Ξένες  Επενδύσεις  (ARIS).  Η υπηρεσία  αυτή  παρέχει 

δωρεάν πληροφορίες, υποδεικνύει τοποθεσίες, πληροφορίες σχετικά με το νομοθετικό 

πλαίσιο και αναγνωρίζει ευκαιρίες ανάλογα με την φύση του κάθε επενδυτή. Το ARIS 

ασχολείται  με  επενδύσεις  μεγαλύτερες  από  1  δις  €.  Για  μικρότερες  επενδύσεις 

υπεύθυνο είναι το υπουργείο μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Υπάρχει επίσης 

το Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο που αν και δεν υπόκειται σε κυβερνητικό έλεγχο 

ή επιχορήγηση, επιτελεί πολύ σημαντικό έργο στην σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των 

εγχώριων  και  ξένων  εταιριών.  Ξένοι  επενδυτές  μπορούν  βέβαια  πάντα  να 
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απευθύνονται στις οικείες πρεσβείες αλλά και σε εξειδικευμένους φορείς όπως π.χ το 

Αμερικάνικο Εμπορικό Επιμελητήριο το οποίο αριθμεί  πάνω από 250 επιχειρήσεις 

στην Ρουμανία. 

Ο  νέος  επενδυτικός  νόμος  είναι  υπό  σύνταξη  και  αναμένεται  να  ψηφιστεί. 

Πληροφορίες αναφέρουν ότι θα παρέχει κίνητρα για επενδύσεις σε διάφορες περιοχές 

της χώρας σε μια προσπάθεια αποκέντρωσης των επενδύσεων σε συμφωνία με τους 

Ευρωπαϊκούς  κανονισμούς  σχετικά  με  τις  κρατικές  ενισχύσεις.  Προτεραιότητα 

αναμένεται να δοθεί στον κατασκευαστικό τομέα καθώς και στον τομέα της ενέργειας. 

Η  Ρουμανία  λαμβάνει  εξωτερική  χρηματοδότηση  από  αρκετές  πηγές,  όπως  η 

Παγκόσμια  Τράπεζα,  η  Ευρωπαϊκή  Τράπεζα  για  την  Ανασυγκρότηση  και  την 

Ανάπτυξη (EBRD),  η  Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και  η  Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Έτσι  τον  Ιούνιο  του  2006  η  EBRD χορήγησε  ένα  δάνειο  €10  εκατομυρίων  στην 

τράπεζα OTP, θυγατρική της Ουγγρικής OTP, προκειμένου να δανείσει με την σειρά 

της μικρές (από 10 εργαζόμενους και πάνω) και μεσαίες (μέχρι 300 εργαζόμενους) 

επιχειρήσεις (Political Background, global market briefings 2008).

2.3.2 Σχέσεις με την Ελλάδα

Με  βάση  τα  στοιχεία  της  Ρουμάνικης  Στατιστικής  Υπηρεσίας,  η  Ελλάδα 

καταλαμβάνει  την  τέταρτη  θέση,  μετά  τις  Ολλανδία,  Αυστρία  και  Γερμανία,  στις 

επενδύσεις  στην  χώρα.  Οι  ελληνικές  επενδύσεις  στην  Ρουμανία  αφορούν  τις 

υπηρεσίες  κατά  31,4%  (τηλεπικοινωνίες,  τράπεζες),  την  βιομηχανία  κατά  27,7% 

(τρόφιμα-ποτά, κλωστοϋφαντουργία, εξόρυξη μεταλλευμάτων), το χονδρεμπόριο κατά 

23,3%, τις κατασκευές κατά 7,5%, την γεωργία κατά 4,2% και το λιανεμπόριο κατά 

3,5%.  Εντυπωσιακή  και  ορατή  είναι  η  παρουσία  των  Ελληνικών  Τραπεζών  στην 

Ρουμανία. Οι 7 Ελληνικές τράπεζες διαθέτουν σήμερα περί τα 300 υποκαταστήματα 

σε  όλη  την  Ρουμανία  και  απασχολούν  πάνω  από  6.000  άτομα.  Οι  μεγαλύτερες 

ελληνικές επενδύσεις στην Ρουμανία είναι εκείνες του Ο.Τ.Ε. (ο οποίος κατέχει το 

54% της ROMTELECOM) και της Cosmote (Γρ. Ο.Ε.Υ.,  Ελληνική Πρεσβεία στο 

Βουκουρέστι,  Επιχειρηματική  Αποστολή  ΟΠΕ  στην  Ρουμανία  28-31/10/2007, 

Οκτώβριος 2007).

Ήδη  από  το  1995,  η  χώρα  μας  έχει  υπογράψει  συμφωνία  αποφυγής  διπλής 

φορολογίας, βάσει της οποίας οι φορολογικοί συντελεστές για μερίσματα είναι 25% ή 
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45% (ο χαμηλότερος συντελεστής εφαρμόζεται σε μερίσματα που διανέμονται από 

ρουμανικά νομικά πρόσωπα), για τόκους καταθέσεων 10% και για royalties 5% ή 7% 

(ο χαμηλότερος συντελεστής εφαρμόζεται σε royalties από πολιτιστικά δικαιώματα). 

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας είναι 19% και  είναι ενιαίος για όλα τα αγαθά και 

υπηρεσίες.  Για  τις  εισαγωγές  προϊόντων  εκτός  Ε.Ε.,  ο  Φ.Π.Α.  καταβάλλεται  στο 

τελωνείο  κατά την  είσοδο του προϊόντος  (Γρ.  Ο.Ε.Υ.,  Πρεσβεία  της  Ελλάδος  στο 

Βουκουρέστι,  Επιχειρηματική  Αποστολή  ΟΠΕ  στην  Ρουμανία  28-31/10/2007, 

Οκτώβριος 2007).

2.4 Ανακεφαλαίωση – συμπεράσματα

Στενοί δεσμοί συνδέουν την Ρουμανία με την Ελλάδα ήδη από την αρχαιότητα. Με το 

πέρασμα του χρόνου αυτοί έχουν εμπλουτιστεί και εμβαθύνει καθώς οι δύο χώρες σε 

πολλές  περιόδους  είχαν  παράλληλη (αν  όχι  και  κοινή)  πορεία.  Δυστυχώς  κατά  το 

δεύτερο μισό του 20ου αιώνα η Ρουμανία βίωσε ένα έντονα ολοκληρωτικό καθεστώς 

το  οποίο  την  ανάγκασε  να  μείνει  αρκετά  πίσω  σε  τομείς  οικονομικής  αλλά  και 

κοινωνικής εξέλιξης. Το ξεκίνημα του νέου αιώνα βρίσκει την χώρα να κάνει μεγάλα 

άλματα προς την Ευρωπαϊκή κατεύθυνση που πάντα επιθυμούσε και για ακόμη μια 

φορά η Ελλάδα βρίσκεται μαζί της. Είναι ξεκάθαρο ότι και οι δύο χώρες μπορούν να 

επωφεληθούν η μια από την άλλη: η Ελλάδα από την επέκταση των οικονομικών της 

δραστηριοτήτων της στο «πρόσφορο» έδαφος της Ρουμανίας, ενώ η Ρουμανία μπορεί 

να  ωφεληθεί  από  την  εμπειρία  που  έχει  αποκτήσει  η  Ελλάδα  όσον  αφορά  στην 

λειτουργία μιας οικονομίας δυναμικής και ελεύθερης.
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Κεφάλαιο 3: Η περίπτωση της KLEEMANN – σκοπιμότητα ίδρυσης θυγατρικής 
(εμπορικής) εταιρίας στην Ρουμανία

Περισσότερα  από  1  εκατ.  άτομα  εμπλέκονται  σήμερα  σε  επιχειρηματική 

δραστηριότητα  στην  Ελλάδα,  ενώ  επιπλέον  άλλα  1  εκατ.  άτομα  σχεδιάζουν  να 

ξεκινήσουν  επιχειρηματικές  δραστηριότητες  εντός  της  επόμενης  τριετίας.  Αυτό 

προκύπτει από την ετήσια «Έκθεση για την Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα (2006 – 

2007)»  του  Ιδρύματος  Οικονομικών  και  Βιομηχανικών  Ερευνών  (ΙΟΒΕ)  (Ίδρυμα 

Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών, 2008). Τα δύο αυτά εκατομμύρια μπορεί να 

αντιπροσωπεύουν  περίπου  το  20% του  πληθυσμού  της  χώρας,  αλλά  αν  κανείς  το 

ανάγει σε όρους «ενεργού πληθυσμού» το ποσοστό αυτό γίνεται σχεδόν διπλάσιο.

Είναι αποδεδειγμένο ότι οι επιχειρήσεις που έχουν επιτύχει σε εξαγωγές σαν μέρος 

των μακροχρόνιων στόχων τους και της στρατηγικής τους, έχουν γενικώς αυξήσει τον 

ρυθμό  ανάπτυξής  τους  και  της  κερδοφορίας  τους  πολύ  περισσότερο  από  τις 

επιχειρήσεις που απέφυγαν τις εξαγωγές. Τα οφέλη από την εξαγωγική δραστηριότητα 

θα μπορούσαν να συνοψιστούν στα παρακάτω (Αργυρούδης, 2007):

• Οικονομίες κλίμακας: καλύτερη αναλογία των σταθερών εξόδων ανά προϊόν, 

αφού αυξάνεται η παραγωγή.

• Εποχικότητα:  στην  ευνοϊκή  περίπτωση  όπου  η  αγορά στην  οποία  εξάγει  η 

επιχείρηση έχει αντίθετη εποχικότητα, μπορεί να εξομαλύνει τις διακυμάνσεις 

των πωλήσεών της. 

• Επέκταση της ζωής του προϊόντος: όταν η ζήτησή τους παρουσιάζει πτώση 

στην  εγχώρια  αγορά,  οι  πωλήσεις  της  επιχείρησης  αναθερμαίνονται 

προσεγγίζοντας  νέες  αγορές,  όπου  δεν  έχει  επέλθει  ακόμη  κάμψη.  Π.χ.  η 

οικοδομική δραστηριότητα στην Ελλάδα έχει μπει σε ύφεση εδώ και 2 περίπου 

χρόνια,  ενώ σε χώρες όπως η Ρουμανία και  η Αλβανία είναι  σε άνοδο,  με 

αποτέλεσμα  τα  σχετικά  με  αυτή  την  αγορά  προϊόντα  (όπως  και  ο 

ανελκυστήρας) να γνωρίζουν αυξημένες πωλήσεις.

• Χρήση  της  πλεονάζουσας  ποσότητας:  ποσότητες  που  δεν  μπορούν  να 

απορροφηθούν  από  την  τοπική  αγορά,  εξάγονται  επικερδώς  στο  εξωτερικό 

προσφέροντας ουσιαστικές επιχειρηματικές λύσεις. 

• Βελτίωση επιχειρηματικής απόδοσης: Η απόκτηση γνώσης της ξένης αγοράς, 

σε  επίπεδο  καταναλωτή/χρήστη,  πρακτικών  αγοράς,  πελατολογίου, 
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ανταγωνισμού,  δικτύων  διανομής,  προάγει  το  επίπεδο  επιχειρηματικής 

ευελιξίας,  εικόνας  και  εμπειριών,  στοιχείων  απαραίτητων  στο  σημερινό 

διευρυμένο επιχειρηματικό περιβάλλον. 

Στις  μέρες  μας,  περισσότερο  από  κάθε  άλλη  φορά,  τα  στελέχη  των  επιχειρήσεων 

γίνονται  όλο  και  πιο  ενήμεροι  για  τις  ξένες  αγορές  και  ως  φυσικό  επακόλουθο, 

αισθάνονται όλο και πιο άνετοι μέσα σε αυτές. Η ιδέα της διείσδυσης σε νέες αγορές 

ακούγεται ολοένα και πιο οικεία στα αυτιά των επιχειρηματιών και πάντα ελκυστική. 

Προχωρώντας αυτή την διαπίστωση ένα βήμα παραπέρα μπορούμε να δούμε ότι όχι 

μόνο για τις ίδιες τις εταιρίες, αλλά και για την οικονομική ανάπτυξη ολόκληρης της 

Ελλάδος, καθοριστικός παράγοντας είναι η επέκταση σε νέες αγορές. Τέτοιες αγορές 

για την χώρα μας είναι η περιοχή των Βαλκανίων και οι χώρες της πρώην Σοβιετικής 

Ένωσης.

Η Ρουμανία, ως χώρα που βρίσκεται ακριβώς στο μέσο των δύο αυτών αγορών, δεν 

προσφέρει  μόνο  προοπτικές  για  εισοδήματα,  αλλά  προσφέρει  επίσης  μοναδικές 

ευκαιρίες για τις ελληνικές επιχειρήσεις να επανατοποθετήσουν τις ιδιοκτησίες και τις 

δραστηριότητές τους. 

Είναι αδιαμφισβήτητο το γεγονός ότι, όπως άλλωστε και στις υπόλοιπες σε μετάβαση 

χώρες της περιοχής των Βαλκανίων, η εμπλοκή σημαντικών επενδυτών στις αγορές 

της  Ρουμανίας  καθυστέρησε  σημαντικά  εξαιτίας  των  γνωστών  προβλημάτων 

αναπτυξιακού και διαρθρωτικού χαρακτήρα που αντιμετώπιζε η χώρα. Εν τούτοις, οι 

ελληνικές  επιχειρήσεις  ήταν  από  τις  πρώτες  οι  οποίες  κατόρθωσαν  να 

δραστηριοποιηθούν στην συγκεκριμένη αγορά και μάλιστα τις περισσότερες φορές με 

πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα.

3.1 Γεωγραφική θέση της Ρουμανίας

Κανείς  δεν  αμφιβάλει  πως  το  Κιλκίς  και  η  ευρύτερη  περιοχή  της  κεντρικής 

Μακεδονίας  αποτελούν,  λόγω  της  γεωγραφικής  θέσης  τους,  σημαντικό  σημείο 

ενδιαφέροντος  για  δραστηριότητες  logistics  σε  όλη  την  ευρύτερη  Βαλκανική. 

Βρίσκονται δε, στην ραχοκοκαλιά του οδικού (ΠΑΘΕ-Εγνατία) και σιδηροδρομικού 

δικτύου.  Σύμφωνα  με  πρόσφατα  στοιχεία  του  ΑΤΕΙΘ,  μέσω  αυτού  του  δικτύου 

διακινείται περί το 80% του παραγόμενου πλούτου της Ελλάδας (http://www.supply-
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chain.gr). Ας μην παραβλέψουμε επίσης πως η Θεσσαλονίκη μπορεί να αποτελέσει 

ένα από τα βασικά λιμάνια πρόσβασης προς τα Βαλκάνια, συναγωνιζόμενη επί ίσοις 

όροις τα αντίστοιχα της Βουλγαρίας ή της Ρουμανίας στην Μαύρη Θάλασσα, η χρήση 

των οποίων κρίνεται ασύμφορη λόγω χρονικής απόστασης και καθυστερήσεων στα 

στενά του Βοσπόρου. Βλέπουμε λοιπόν ότι η θέση της KLEEMANN (και όχι τυχαία) 

είναι πάνω σε ένα από τα συνεχώς αναπτυσσόμενα εμπορικά δίκτυα κυρίως μάλιστα 

όσον αφορά την ενδοχώρα των Βαλκανίων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία μελέτης που διεξήγαγε η «Ομάδα Εργασίας Logistics και 

Μεταφορών» που συνέστησε ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος το 2007 σε 

εταιρίες της Β. Ελλάδας με εξαγωγικό προσανατολισμό, προκύπτει πως τα Logistics 

διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην εξωστρέφεια μιας επιχείρησης. Προκύπτει ότι η 

διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας αποτελεί για την πλειονότητα των ελληνικών 

επιχειρήσεων σημαντικό δυνητικό εργαλείο για  την  βελτίωση της  θέσης  τους  στις 

διεθνείς αγορές, ανεξαρτήτως μεγέθους και χωρών στις οποίες δραστηριοποιούνται. 

Από  την  άποψη  αυτή,  τα  logistics  συνιστούν  κεντρικής  σημασίας  γνωστικό  και 

επιχειρησιακό  αντικείμενο  για  κάθε  επιχειρηματία  με  βλέψεις  και  δράση  στο 

εξωτερικό.

Η μικρή απόσταση από την Ελλάδα είναι  ένα από τα μεγάλα πλεονεκτήματα που 

έχουν για την  KLEEMANN οι αγορές της Βαλκανικής και ιδιαίτερα της Ρουμανίας. 

Όσον αφορά θέματα διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας, όπως προαναφέρθηκε, 

είναι πολύ σημαντικό ότι ο χρόνος του οδικού ταξιδιού δεν επιβαρύνεται πλέον με 

χρόνους παραμονής στα τελωνεία, καθώς και οι δύο χώρες είναι από το 2007 μέλη της 

Ευρωπαϊκής  Ένωσης  και  η  μετάβαση  είναι  ελεύθερη  για  τους  πολίτες  και  τα 

εμπορεύματα από την Ελλάδα. Η πολύ κοντινή απόσταση των δύο χωρών από την 

Κεντρική Μακεδονία δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες για τις μεταφορές, τόσο σε σχέση 

με το κόστος των εμπορευμάτων όσο και  με την συχνότητα των μεταφορών. Στις 

μεταφορές εμπορευμάτων από την Θεσσαλονίκη προς Ρουμανία δραστηριοποιούνται 

πολλές  μεταφορικές  εταιρίες  με  συχνά  δρομολόγια.  Εκτός  της  απόστασης,  στην 

συχνότητα των δρομολογίων συμβάλλει και ο μεγάλος όγκος του εμπορίου μεταξύ της 

Ελλάδας και των δύο χωρών πράγμα που βοηθάει στην μείωση του κόστους, καθώς, 

συνήθως τα μεταφορικά επιμερίζονται σε μεγαλύτερο όγκο προϊόντων. Από στοιχεία 

του λογιστηρίου της  Kleemann Hellas,  μπορούμε να  δούμε ότι  η  επιβάρυνση του 
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κόστους των μεταφορικών για έναν κομπλέ ανελκυστήρα είναι 600-850€ το οποίο 

αντιστοιχεί  σε  4%  της  αξίας  του  προϊόντος,  όταν  η  μέση  αξία  του  ανελκυστήρα 

κυμαίνεται από 15 έως 20 χιλ. €. Το κόστος αυτό συνήθως μετακυλύεται στον τελικό 

αγοραστή  σαν  μέρος  της  τελικής  προσαύξησης  λόγω  κόστους  εγκατάστασης. 

Σημαντικό είναι επίσης το γεγονός ότι υπάρχει η δυνατότητα μεταφοράς φορτίων από 

την  Θεσσαλονίκη  απευθείας  σε  άλλες  πόλεις  της  Ρουμανίας,  όπως  το  Κλούζ, 

Τιμισοάρα,  Κωστάντζα  και  Σιμπίου.  Έτσι  δεν  επιβαρύνεται  ο  τελικός  πελάτης  με 

επιπλέον κόστη μεταφόρτωσης και ελαχιστοποιούνται οι όποιες ζημιές στα προϊόντα, 

καθώς αυτές συμβαίνουν στην πλειοψηφία τους κατά τις φορτοεκφορτώσεις. Η μέση 

χρονική διάρκεια της μεταφοράς δεν υπερβαίνει την μία εργάσιμη ημέρα. Ο τομέας 

των μεταφορών διευκολύνει τις εξαγωγές των προϊόντων στην αγορά της Ρουμανίας, 

δεδομένου  ότι  υπάρχουν  πολλές  επιλογές  μεταφορικών  εταιριών,  συχνότητα 

μεταφορών, μικρή επιβάρυνση στο κόστος του εμπορεύματος λόγω των μεταφορικών 

και δυνατότητα αποστολής σε πολλούς προορισμούς στις δύο χώρες.

Εκτός όμως από το θέμα των μεταφορών των υλικών, η χρονική απόσταση ανάμεσα 

στα γραφεία Ελλάδας και Ρουμανίας παραμένει ένας πολύ σημαντικός παράγοντας για 

την  λειτουργία  μιας  θυγατρικής  ή  ενός  υποκαταστήματος  σε  μια  χώρα  όπως  η 

Ρουμανία.  Παρόλη  την  μεγάλη  ανάπτυξη  των  δικτύων  υπολογιστών  και  των 

επικοινωνιών γενικότερα, δεν είναι λίγες οι φορές εκείνες όπου απαιτείται η φυσική 

παρουσία στελεχών από τις συνεργαζόμενες εταιρίες. Έτσι είναι πολύ σημαντικό το 

γεγονός  ότι  σε  3  με  3,5  ώρες  μπορεί  κάποιος  να  μετακινηθεί  από  το  κέντρο του 

Βουκουρεστίου  στο  κέντρο  της  Θεσσαλονίκης  και  αντίστροφα  (συνολικός  χρόνος 

αεροπορικού ταξιδιού μαζί με την μετάβαση από και προς το αεροδρόμιο).

3.2 Ανάπτυξη κατασκευαστικού κλάδου και της αγοράς ανελκυστήρα

Μέσα στο ταχύτατα εξελισσόμενο οικονομικό περιβάλλον της Ρουμανίας, ένα πράγμα 

μπορεί  να  εντυπωσιάσει  ακόμη  τον  ανυποψίαστο  επισκέπτη:  ο  υψηλός  ρυθμός 

ανοικοδόμησης.  Έντονος  κυρίως  στο  αχανές  Βουκουρέστι  και  πιο  χαλαρός  στις 

υπόλοιπες μεγάλες πόλεις της χώρας, ο ρυθμός αυτός αλλάζει μέρα με την μέρα την 

όψη της χώρας.

Με πάνω από 2,6 εκατομμύρια κατοίκους (στην ευρύτερη μητροπολιτική του περιοχή, 

απογραφή  2002)  το  Βουκουρέστι  είναι  η  6η μεγαλύτερη  πόλη  στην  Ευρωπαϊκή 
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Ένωση. Σύμφωνα με έρευνες του 2008 (εταιρία  Mercer, μέλος του ομίλου  Marsh & 

McLennan) παραμένει στην λίστα με τις πιο ακριβές πόλεις του κόσμου, επτά θέσεις 

πιο  πάνω,  σε  σχέση  με  την  προηγούμενη  κατάταξή  της.  Στοιχεία  της  έρευνας 

παρατηρούν ότι  το Βουκουρέστι,  όπως και  άλλες  ευρωπαϊκές  πρωτεύουσες  έγιναν 

ακόμα  πιο  ακριβές  (σε  όρους  κόστους  διαβίωσης,  βιοτικού  επιπέδου,  ένδυσης, 

κόστους μεταφορών, ψυχαγωγίας, τροφίμων κ.α.) σε σχέση με το 2007, κυρίως λόγω 

της  αύξησης  στις  τιμές  των  ακινήτων,  αλλά  και  της  ενδυνάμωσης  του  εθνικού 

νομίσματος έναντι του δολαρίου. Το 2008 βρίσκει την Ρουμανική πρωτεύουσα στην 

71η θέση, κάπου στη «μέση» της συνολικής λίστας των 143 πόλεων που εξετάστηκαν. 

Με την αλλαγή του καθεστώτος και την κατάρρευση της κρατικής μηχανής, δεν ήταν 

λίγοι  οι  πολίτες  που  κίνησαν  διαδικασίες  (νόμιμες  ή  παράνομες)  προκειμένου  να 

αποκτήσουν κυριότητα σε πρώην κρατική περιουσία (κυρίως κτίρια και εκτάσεις γης). 

Κάποιοι από αυτούς διεκδίκησαν ιδιοκτησίες που όντως τους είχαν αφαιρεθεί από την 

κομουνιστική κυβέρνηση, αλλά κάποιοι άλλοι, εκμεταλλευόμενοι την γενική έλλειψη 

ισχυρής  εξουσίας,  διεκδίκησαν  ιδιοκτησίες  που  δεν  τους  ανήκαν  ποτέ.  Αυτό  το 

φαινόμενο σε  συνδυασμό  με  την  έντονη  προσπάθεια  από  μεριάς  του κράτους  για 

ιδιωτικοποιήσεις, δημιούργησε μια γενιά «γαιοκτημόνων» οι οποίοι με την σειρά τους 

πριμοδότησαν την αρχή της οικοδομικής έξαρσης. Λόγω του πολύ χαμηλού βιοτικού 

επιπέδου στην Ρουμανία, οι απαιτήσεις των ιδιοκτητών αυτών (ιδίως τα πρώτα χρόνια 

μέχρι το 1998) σε θέματα αντιπαροχής ήταν μηδαμινές. Κτίρια, οικόπεδα αλλά και 

μεγάλα αγροτεμάχια  πουλήθηκαν  σε  τιμές  μέχρι  και  70% κάτω από ότι  σε  άλλες 

χώρες της Ευρώπης (Ναυτεμπορική, 12-4-2007).  Αυτό βοήθησε να δημιουργηθούν 

μερικές πολύ δυνατές κατασκευαστικές εταιρίες οι οποίες μπόρεσαν, από τα τεράστια 

κέρδη  των  πρώτων  ετών,  να  επεκταθούν  πολύ  γρήγορα.  Οι  εταιρίες  αυτές,  στην 

πλειοψηφία τους ξένων συμφερόντων, δημιούργησαν προς τα έξω μια εικόνα «χρυσής 

ευκαιρίας» με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ισχυρό ρεύμα εισόδου προς την χώρα. 

Χαρακτηριστικό  είναι  ότι  μόνο  από  την  Ελληνική  μεριά  υπάρχουν  περίπου  50 

κατασκευαστικές εταιρίες (ΟΕΥ πρεσβείας στο Βουκουρέστι).

Στο πλαίσιο της ιδιωτικοποίησης της κρατικής περιουσίας βρέθηκαν πολλά κρατικά 

κτίρια  στα  χέρια  ιδιωτών.  Η  αλλαγή  αυτή  ιδιοκτησίας  πολλές  φορές  σήμαινε  και 

αλλαγή χρήσης των κτιρίων. Αυτό σε συνδυασμό με το ότι τα περισσότερα κρατικά 

κτίρια ήταν πολύ παλιά, κακοσυντηρημένα και χρειάζονται εκ βάθρων ανακαίνιση, 

42



διεύρυνε  ακόμη  περισσότερο  την  διείσδυση  των  κατασκευαστικών  εταιριών  στην 

οικονομία της χώρας. 

Συνέπεια της οικονομικής ανάπτυξης που γνωρίζει η Ρουμανία τα τελευταία 20 χρόνια 

ήταν και  η  έντονη  αστυφιλία.  Ολοένα και  περισσότερος  κόσμος εγκαταλείπει  την 

ύπαιθρο και τις αγροτικές ασχολίες για να έρθει στις πόλεις καθώς οι ευκαιρίες για 

εύρεση εργασίας και βελτίωση του βιοτικού επιπέδου είναι σαφώς περισσότερες σε 

μια  αναπτυσσόμενη  πρωτεύουσα  παρά  στην  υποανάπτυκτη  επαρχία.  Πολύ 

περισσότερο  στην  Ρουμανία  όπου  το  άνοιγμα  της  ψαλίδας  ανάμεσα  στις  μεγάλες 

πόλεις  και  την  επαρχία  ήταν  ανέκαθεν  πολύ  μεγάλο.  Με  αποτέλεσμα  το  ήδη 

πυκνοκατοικημένο Βουκουρέστι να χρειάζεται νέες κατοικίες για να στεγάσει τους 

καινούριους κατοίκους του.  Έτσι,  και  καθώς οι  τιμές των κατοικιών στο κεντρικό 

κομμάτι  της  πόλης  είχαν  εδώ  και  καιρό  εκτιναχθεί  στα  ύψη  (σύμφωνα  με  την 

εφημερίδα Ναυτεμπορική, τεύχος 5/5/2008, οι τιμές για ένα διαμέρισμα δύο δωματίων 

στο κέντρο της πόλης φθάνουν στα 800 ευρώ, ενώ στην Βουδαπέστη ένα παρόμοιο 

διαμέρισμα,  πλήρως  εξοπλισμένο  κοστίζει  450  ευρώ)  άρχισαν  να  εμφανίζονται  οι 

πρώτοι οικισμοί κατοικιών σε περιοχές λίγο έξω από το Βουκουρέστι που μέχρι πριν 

λίγα χρόνια ήταν καλλιέργειες ή βοσκοτόπια. 

Από την κατεδάφιση παλαιών κτιρίων μέχρι την ανέγερση ολόκληρων οικισμών σε 

πρώην  γεωργικές  εκτάσεις,  και  από  την  ανακαίνιση  δημόσιων  κτιρίων  μέχρι  την 

αλλαγή  χρήσης  σε  ολόκληρες  γειτονιές  της  πόλης,  οι  κατασκευαστικές  εταιρίες 

γίνονταν μέρα με την μέρα όλο και πιο ισχυρές. Αύξηση 32% σημείωσε ο όγκος των 

έργων του κατασκευαστικού τομέα, το πρώτο τετράμηνο του 2008, σε σύγκριση με τα 

δεδομένα του  κλάδου,  την  αντίστοιχη  χρονική περίοδο του  2007,  σύμφωνα με  το 

Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής της Ρουμανίας.  Αυξητικές είναι  οι  τάσεις  σε όλους 

τους  κλάδους  των κατασκευών  με  τις  κατασκευές  γενικής  χρήσης  να  σημειώνουν 

αύξηση 33,9%, τις κατασκευές οικιών (32,9%), αλλά και τις βιομηχανικές κατασκευές 

(30,9%) (9/6/2008 Ναυτεμπορική).

Όπως είναι λογικό η αύξηση της οικοδομικής δραστηριότητας έχει συμπαρασύρει και 

όλους τους συμπληρωματικούς τομείς  εμπορίας όπως είναι  ο  τομέας των δομικών 

υλικών, των ηλεκτρολογικών υλικών και φυσικά και των ανελκυστήρων. Σε κάθε νέο 

κτίριο  πάνω  από  3  ορόφους  υποχρεωτικά  (λόγω  νομοθεσίας)  τοποθετείται 

ανελκυστήρας  και  αν  λάβουμε  υπόψη  μας  ότι  τα  συγκροτήματα  κατοικιών  που 
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χτίζονται  έχουν  το  ελάχιστο  5  ορόφους,  καταλαβαίνουμε  ότι  ο  αριθμός  των 

ανελκυστήρων που τοποθετούνται είναι πολύ ψηλός.

Με  την  αύξηση  του  αριθμού  των  ανελκυστήρων  όμως,  ήρθε  και  αύξηση  στα 

ατυχήματα που σχετίζονται με την χρήση του ανελκυστήρα. Στατιστικά του  ISCIR 

(οργανισμός πιστοποίησης λεβήτων και ανελκυστήρων της Ρουμανίας), αναφέρουν ότι 

ανάμεσα στο 2001 και το 2005 καταγράφηκαν 89 ατυχήματα σε ανελκυστήρες σε όλη 

την  χώρα,  από  τα  οποία  τα  21  ήταν  θανατηφόρα.  Τα  περισσότερα  ατυχήματα 

παρατηρούνται  κατά  τον  απεγκλωβισμό ατόμων από θάλαμο που έχει  σταματήσει 

ανάμεσα σε δυο ορόφους (διακοπή ρεύματος ή άλλη δυσλειτουργία). Αυτό κυρίως 

συμβαίνει λόγω της μη συμμόρφωσης με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς Ασφαλείας 

σχετικά με τους ανελκυστήρες (πρότυπα ΕΝ 81.1 και 81.2) (www  .  iscir  .  ro  ).

Στην  Ρουμανία  η  πλειοψηφία  των  ανελκυστήρων  έχει  ξεπεράσει  τα  30  έτη 

λειτουργίας. Σύμφωνα με τους ειδικούς η ασφαλής διάρκεια ζωής ενός ανελκυστήρα 

είναι γύρω στα 12 χρόνια. Στην περίπτωση που ο ανελκυστήρας έχει ξεπεράσει αυτή 

την ηλικία το κόστος συντήρησης και επισκευής γίνεται ολοένα και πιο υψηλό. (200€ 

ανά έτος, μέση τιμή). Το κόστος ανακαίνισης του ανελκυστήρα κυμαίνεται ανάμεσα 

στα 1.000 με 1.500 €, ενώ η εγκατάσταση ενός νέου ανέρχεται στα 27.000€ (υλικά και 

εργατικά).

Μια  άλλη  αιτία  ατυχημάτων  που  έχει  καταγραφεί,  είναι  η  φωτιά  από  αναμμένα 

τσιγάρα: στον πυθμένα του φρεατίου μαζεύονται, με τον καιρό, πολλά εύφλεκτα υλικά 

και σε αρκετές περιπτώσεις επιβάτες που καπνίζουν, ρίχνουν το αναμμένο τσιγάρο 

μέσα  στο  φρεάτιο  ή  μέσα  στον  θάλαμο  (από  το  site της  εφημερίδας  Adevarul 

www  .  adevarul  .  ro  ).

Στους νέους  ανελκυστήρες  που τοποθετούνται  κάθε χρόνο θα πρέπει  επομένως να 

προστεθούν  και  οι  ανελκυστήρες  που  αντικαθίστανται  σε  παλιά  κτίρια  που 

ανακαινίζονται  ή  αλλάζουν  χρήση.  Έτσι  μόνο  στην  ευρύτερη  περιοχή  του 

Βουκουρεστίου εγκαθίστανται πάνω από 1.000 ανελκυστήρες ανά έτος στο σύνολο 

των  36.000  ανελκυστήρων  που  είναι  ήδη  σε  λειτουργία  σε  ολόκληρη  την  χώρα 

(Ινστιτούτο ISCIR 2007).
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Έτσι  είναι  λογικό ότι  όλα  τα στοιχεία  δείχνουν τα τελευταία 6  χρόνια την  αγορά 

ανελκυστήρα στην Ρουμανία να γίνεται  ολοένα και  πιο  ελκυστική.  Οι  προβλέψεις 

εμφανίζουν  σταθερή  ετήσια  ανάπτυξη  10%  (ISCIR 2007)  στις  εγκαταστάσεις 

ανελκυστήρων με έναν συνολικό κύκλο εργασιών πάνω από 26 εκατομμύρια ευρώ 

(Marketing plan της εταιρίας Arsenie srl, 2004).

3.3 Ανταγωνισμός στα προϊόντα ανελκυστήρων

Η αγορά ανελκυστήρα στην Ρουμανία μπορεί να τμηματοποιηθεί σύμφωνα με δύο 

κριτήρια: 

1. Τους τελικούς χρήστες, αυτούς δηλαδή που θα χρησιμοποιούν κάθε μέρα τον 

ανελκυστήρα. 

2. Τα  κανάλια  διανομής,  τους  τρόπους  δηλαδή  με  τους  οποίους  φτάνει  ο 

ανελκυστήρας να είναι εγκατεστημένος και σε λειτουργία στο σημείο όπου θα 

το βρει ο χρήστης του.

Σύμφωνα με το κριτήριο του τελικού χρήστη του ανελκυστήρα η αγορά χωρίζεται σε 

δύο κατηγορίες :

a. Κτίρια κατοικιών. Γενικότερα η τάση κυρίως στις μεγάλες πόλεις είναι 

για κατασκευή υψηλών κτιρίων (πάνω από 7-8 ορόφους) πράγμα που 

αυτόματα  οδηγεί  στην  ανάγκη  για  ύπαρξη  1-2  ανελκυστήρων  ανά 

κτίριο.  Ακόμη όμως και σε υφιστάμενα κτίρια που ενδεχομένως δεν 

έχουν  ανελκυστήρα  (λόγω  παλαιότητας)  η  απαίτηση  για  καλύτερες 

συνθήκες διαβίωσης οδηγεί και εδώ στην εγκατάσταση ανελκυστήρων

b. Δημόσια  κτίρια  (εμπορικά  κέντρα,  γραφεία  κλπ).  Όπως  ήδη 

αναφέρθηκε,  όλα τα παλιά δημόσια κτίρια έχουν περάσει  στα χέρια 

ιδιωτικών εταιριών οι οποίες και τα ανακαινίζουν προκειμένου είτε να 

τα έχουν σαν γραφεία τους, είτε να αυξήσουν την εμπορική τους αξία 

και  να  τα  μεταπωλήσουν.  Από  την  άλλη  μεριά,  παράλληλα  με  την 

άνοδο του βιοτικού επιπέδου των Ρουμάνων είχαμε και  αύξηση της 

κατασκευής οργανωμένων εμπορικών κέντρων (μόνο στο Βουκουρέστι 

έχει 3 εμπορικά κέντρα (malls) και ετοιμάζονται άλλα δύο (2009), στα 
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οποία  απαραίτητη  είναι  η  ύπαρξη  ανελκυστήρων  και  κυλιόμενων 

σκαλών)

Σύμφωνα με το κριτήριο του καναλιού διανομής μπορούμε να διακρίνουμε επίσης δύο 

τμήματα στην αγορά: 

a. Κατασκευαστικές  εταιρίες  –  εργολάβους.  Οι  εταιρίες  αυτές 

αναλαμβάνουν  το  χτίσιμο  καινούριων  κτιρίων  η  την  ανακαίνιση 

παλαιότερων. Σαν τμήμα των έργων αυτών προσφέρουν στον τελικό 

χρήστη την δυνατότητα χρήσης ανελκυστήρα. Οι εταιρίες αυτές είτε 

αγοράζουν  απευθείας  τα  υλικά  και  τα  εγκαθιστούν  με  δικά  τους 

συνεργεία, είτε, συχνότερα, αναθέτουν το έργο αυτό σε υπεργολάβους 

(εταιρίες εγκατάστασης και συντήρησης ανελκυστήρων).

b. Εταιρίες εμπορίας – εγκατάστασης ανελκυστήρων. Αναλαμβάνουν να 

εγκαταστήσουν  ανελκυστήρες  σε  νέα  ή  υφιστάμενα  κτίρια  και 

αναλαμβάνουν (σύμφωνα με συμβόλαιο που πρέπει να συνάψουν με 

τους  ιδιοκτήτες)  την  τακτική  συντήρηση  του  ανελκυστήρα,  όπως 

προβλέπει η νομοθεσία. 

Μια ιδιομορφία του ανελκυστήρα είναι ότι, όπως και με την κατοικία και τα λοιπά 

προϊόντα  που  σχετίζονται  με  αυτήν,  ο  αγοραστής  δεν  συμπίπτει  συνήθως  με  τον 

χρήστη του προϊόντος. Επομένως αυτό το οποίο ενδιαφέρει πιο πολύ μια εταιρία που 

παράγει  ανελκυστήρες  όπως  η  Kleemann,  είναι  κυρίως  τα  κανάλια  διανομής  και 

ύστερα  οι  τελικοί  χρήστες.  Στο  παρακάτω  διάγραμμα  φαίνεται  σχηματικά  η 

τμηματοποίηση  σύμφωνα  με  το  κανάλι  διανομής,  όπου  με  πράσινο  ορίζονται  οι 

εταιρίες  ανελκυστήρων  και  με  κόκκινο  οι  κατασκευαστικές  εταιρίες.  Οι  εταιρίες 

ανελκυστήρων όπως φαίνεται διακινούν τον μεγαλύτερο όγκο των υλικών, καθώς σε 

ένα  αρκετά  εξειδικευμένο  προϊόν  όπως  ο  ανελκυστήρας  μόνο  πιστοποιημένα 

συνεργεία  μπορούν  να  το  εγκαταστήσουν.  Στην  συνέχεια  οι  ίδιες  εταιρίες  καθώς 

εκτελούν και τις συντηρήσεις, ανεβάζουν την συμμετοχή τους στην εμπορία, καθώς 

διακινούν και τα ανταλλακτικά των ανελκυστήρων.  
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Διάγραμμα 3.1 ¨Τμηματοποίηση της αγοράς ανελκυστήρα:  ... κατασκευαστικές εταιρίες

 … εταιρίες εγκατάστασης ανελκυστήρων

 

Πηγή: Marketing plan της εταιρίας Arsenie srl, 2004

Όπως και σε όλες τις κομμουνιστικές χώρες, έτσι και στην Ρουμανία,  κάθε είδους 

οικονομική ή εμπορική δραστηριότητα ανήκε εξ’ ολοκλήρου στο κράτος. Έτσι όλες οι 

κατασκευές  κτιρίων,  γραφείων,  ξενοδοχείων  κλπ  γίνονταν  από  κρατικές  εταιρίες. 

Αυτό φυσικά αφορά και όλες τις υποδομές των κτιρίων (π.χ. ηλεκτρομηχανολογικά) οι 

οποίες  υλοποιούνταν  επίσης  από  κρατικές  εταιρίες.  Στην  περίπτωση  των 

ανελκυστήρων  υπεύθυνη  για  την  εγκατάσταση  και  συντήρηση  των  ανελκυστήρων 

στην Ρουμανία ήταν η εταιρία IFMA. Στα 35 χρόνια που λειτουργεί και με πάνω από 

600 εργαζομένους, έχει εγκαταστήσει το μεγαλύτερο μέρος των ανελκυστήρων στην 

χώρα, αφού παρέμεινε μονοπώλιο για αρκετά χρόνια ακόμη και μετά από την πτώση 

του  καθεστώτος  Τσαουσέσκου.  Η  εταιρία  αυτή  με  ένα  εκτεταμένο  δίκτυο  12 

υποκαταστημάτων ανά την χώρα κάλυπτε τις ανάγκες όλων των πόλεων. 

Ελλείψει ανταγωνισμού και με την βοήθεια της διεφθαρμένης κρατικής μηχανής, η 

IFMA «βοήθησε» να παγιωθεί στην αντίληψη του κόσμου ότι ο ανελκυστήρας είναι 

ένα  «αναγκαίο  κακό»  στις  σύγχρονες  πολυκατοικίες:  πρόχειρες  κατασκευές, 

κακοτεχνίες, έλλειψη αισθητικής, έλλειψη ασφάλειας, προβληματική λειτουργία είναι 

τα κοινά  χαρακτηριστικά των  ανελκυστήρων αυτών.  Εφόσον τα κτίρια παρέμεναν 

κρατική ιδιοκτησία, ο μόνος που θα μπορούσε να ελέγξει την IFMA και να επιβάλει 

την διόρθωση της κατάστασης αυτής ήταν το ίδιο το κράτος το οποίο δεν είχε κανέναν 

λόγω να πιέσει μια κρατική υπηρεσία σαν την  IFMA. Η εταιρία πραγματοποιούσε 

εισαγωγή κάποιων προϊόντων (μηχανές, εξειδικευμένα ηλεκτρονικά συστήματα), ενώ 

τα  υπόλοιπα  είτε  τα  έβρισκε  στην  τοπική  αγορά  είτε  τα  κατασκεύαζε  στις 
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εγκαταστάσεις  της.  Μετά  την  πτώση  του  κομμουνιστικού  καθεστώτος,  η  εταιρία 

χωρίστηκε  σε  μικρότερες,  παρέμεινε  όμως  η  μόνη  εταιρία  εγκατάστασης  και 

συντήρησης ανελκυστήρων, καθώς η αγορά ήταν ακόμη σχετικά κλειστή! Μόνο μετά 

τα μέσα της δεκαετίας του ΄90, και με την αύξηση της οικοδομικής δραστηριότητας 

άρχισαν να εμφανίζονται κάποιες εναλλακτικές λύσεις με την μορφή νέων εταιριών. 

Μέσα στην έντονη οικιστική ανάπτυξη που ακολούθησε, έγινε φανερό ότι η IFMA και 

τα παρακλάδια της όχι μόνο δεν αρκούσαν για να καλύψουν τις ανάγκες της αγοράς, 

αλλά  δεν  πληρούσαν  και  τους  όρους  που  έθεταν  πλέον  οι  (κυρίως  Ευρωπαϊκών 

συμφερόντων) κατασκευαστικές εταιρίες. Έτσι σε αυτό το νέο απαιτητικό περιβάλλον, 

προέκυψαν δύο νέες κατηγορίες εταιριών: 

• μικροί τοπικοί εγκαταστάτες (περισσότεροι πρώην εργαζόμενοι στην IFMA) οι 

οποίοι συνειδητοποιώντας τις αλλαγές στην αγορά και τις τεράστιες ευκαιρίες 

που εμφανίζονται, προσπάθησαν να δώσουν μια διαφορετική πρόταση και

• ξένες εταιρίες (υποκαταστήματα πολυεθνικών όπως η  OTIS,  SCHIENDLER 

και KONE) οι οποίες προέβλεψαν την ανάπτυξη της χώρας και φρόντισαν να 

εισέλθουν στην αγορά. 

Ακόμη  σε  κάποιες  περιπτώσεις,  λόγω  έλλειψης  αρκετού  εργατικού  δυναμικού, 

υπήρξαν περιπτώσεις μετάκλησης συνεργείων από την Βόρεια Ελλάδα, προκειμένου 

να  εγκαταστήσουν  ανελκυστήρες,  παρόλο  που  το  κόστος  των  εργατικών  με  τα 

μεταφορικά  και  την  διαμονή  ήταν  αρκετά  μεγάλο.  Αυτό  όμως  δεν  μπορεί  να 

αποτελέσει τμήμα της αγοράς της Ρουμανίας, καθώς ουσιαστικά η αγορά γίνεται στην 

Ελλάδα  από  τους  όποιους  προμηθευτές  και  απλά  η  εγκατάσταση  γίνεται  στην 

Ρουμανία. 

Από  το  marketing plan της  εταιρίας  Arsenie (2004),  μιας  σχετικά  νέας  εταιρίας 

εγκατάστασης ανελκυστήρων στο Βουκουρέστι, οι πρώτες 10 εταιρίες εγκατάστασης 

και εμπορίας ανελκυστήρων είναι :

• IFMA, προμηθεύεται από Ιταλία 12%

• Universal Lift, προμηθεύεται από KLEEMANN (Ελλάδα) 4%

• Farma SRL, θυγατρική της Farma Ascensori (Ιταλία) 2%

• Otis Romania, θυγατρική της Otis (πολυεθνική) 12%
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• Schindler Romania, θυγατρική της Schindler (πολυεθνική) 31%

• Dual Proserv, προμηθεύεται από IGV (Ιταλία) 11%

• Ascensorul, θυγατρική της Kone (Φινλανδία) 14%

• Ascensorul, προμηθεύεται από Mac Puar S.A. (Ισπανία) 1%

• Elmas, προμηθεύεται από Thyssen Krupp (Γερμανία) 7%

• Arsenie Service Lift, προμηθεύεται από KLEEMANN (Ελλάδα) 2%

Το υπόλοιπο 4% μοιράζονται μικρότεροι, τοπικοί εγκαταστάτες.

Δυστυχώς όμως οι πρακτικές του παρελθόντος, όσον αφορά το τελικό αποτέλεσμα δεν 

έχουν ξεπεραστεί πλήρως. Περιορισμένοι πόροι οδηγούν πολλές φορές σε πλημμελείς 

εγκαταστάσεις. Δεν υπάρχει ανεπτυγμένη επαγγελματική συνείδηση όσον αφορά την 

ασφάλεια κατά την  εργασία.  Σε  αυτό  βέβαια μεγάλη ευθύνη φέρει  και  το  ίδιο  το 

κράτος καθώς λίγες μεταβολές έχουν γίνει στην εργατική νομοθεσία καθώς και στις 

όποιες  πολεοδομικές  διατάξεις  (Επιτροπή  της  Ευρωπαϊκής  Κοινότητας  Βρυξέλες, 

26/09/2006).

Τέλος  λόγω  και  του  έντονου  κύματος  μετανάστευσης  είναι  εμφανής  η  έλλειψη 

εργατικού δυναμικού γενικότερα στον τομέα των κατασκευών. Από συζητήσεις με 

στελέχη  Ελληνικών  κατασκευαστικών  που  δραστηριοποιούνται  στην  Ρουμανία 

(Ακτωρ,  Arcon,  Μοχλός κ.α.)  έγινε φανερό ότι  «δεν ήταν λίγες οι  φορές που ένα 

ολόκληρο project καθυστέρησε να παραδοθεί καθώς δεν υπήρχε συνεργείο διαθέσιμο 

προκειμένου να ολοκληρώσει την εγκατάσταση των ανελκυστήρων».

Από τα προηγούμενα κεφάλαια,  είναι εμφανής η ευκαιρία που εμφανίζεται σε μια 

εταιρία σαν την KLEEMANN να επεκταθεί προς την αγορά της Ρουμανίας, καθώς η 

αγορά  ανελκυστήρα  βρίσκεται  σε  άνοδο.  Ας  εξετάσουμε  όμως  αναλυτικά  την 

δυνατότητα ίδρυσης Θυγατρικής εταιρίας της KLEEMANN στην Ρουμανία.

3.4 Εξαγωγές και θυγατρική

Με βάση δηλώσεις των εταιριών ελληνικών συμφερόντων προς το Γραφείο ΟΕΥ της 

Ελληνικής  πρεσβείας  στο  Βουκουρέστι,  το  ελληνικό  επενδυμένο  κεφάλαιο  στην 

Ρουμανία  ήδη  υπερβαίνει  τα  3  δις  €,  κατατάσσοντας  τη  Ελλάδα  μεταξύ  των 

κορυφαίων ξένων επενδυτών στην Ρουμανία. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην Ρουμανία 
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έχουν  πραγματοποιηθεί  οι  μεγαλύτερες  ελληνικές  επενδύσεις  στα  Βαλκάνια. 

(Αναφορά Επιχειρηματικής Αποστολής ΟΠΕ στην Ρουμανία 28-31/10/2007)

Η  Ρουμανία  κατέχει  στην  περιοχή  μια  σειρά  από  συγκριτικά  πλεονεκτήματα, 

ενισχυμένα από την επικείμενη ευρωπαϊκή ένταξη, όπως: το μέγεθος και η ποιότητα 

της αγοράς (δεύτερη χώρα στην Νοτιανατολική Ευρώπη σε ό,τι αφορά τον πληθυσμό 

με  διεύρυνση της  μεσαίας  τάξης),  στρατηγική θέση (που προσφέρει  πρόσβαση σε 

περισσότερους  από  200  εκατομμύρια  καταναλωτές  μαζί  με  τις  γειτονικές  χώρες), 

ειδικευμένο και  ακόμη με χαμηλό κόστος εργατικό δυναμικό,  σταθερή οικονομική 

ανάπτυξη με ρυθμό περίπου 5% στα τελευταία 5 χρόνια και πληθωρισμό που συνεχώς 

μειώνεται.

Μέσα σε αυτό το διευρυμένο οικονομικά και εμπορικά περιβάλλον, η  KLEEMANN 

είναι  μπροστά στην πρόκληση  της  δημιουργίας  μιας  ακόμη θυγατρικής  εμπορικής 

εταιρίας, προκειμένου να εδραιώσει την θέση της σε μια αναπτυσσόμενη αγορά όπως 

η  Ρουμανία,  αλλά και  να βελτιώσει  το  μερίδιο  αγοράς  που κατέχει  σε  παγκόσμιο 

επίπεδο.

Σε συνέχεια της αρχικής μας ανάλυσης για την αγορά ανελκυστήρα στην Ρουμανία, θα 

ασχοληθούμε  με  το  δεύτερο  κριτήριο  τμηματοποίησης  της  αγοράς  λόγω  της 

ιδιομορφίας των προϊόντων αυτής της κατηγορίας που προαναφέραμε. Οι πωλήσεις 

της  KLEEMANN γίνονται προς εταιρίες (Business to Business) είτε αυτές είναι οι 

κατασκευαστές του κτιρίου είτε οι υπεργολάβοι που αναλαμβάνουν να εγκαταστήσουν 

τον  ανελκυστήρα.  Η απόφαση αγοράς  λαμβάνεται  από τον  τελικό πελάτη-εταιρία, 

βασισμένη σε πολλούς παράγοντες όπως η τιμή, το όνομα της εταιρίας, η ποιότητα, η 

διαθεσιμότητα των προϊόντων. Προκειμένου να εξετάσουμε αναλυτικά τις συνθήκες 

μέσα στις οποίες θα μπορεί να λειτουργεί η θυγατρική της  KLEEMANN πρέπει να 

δούμε  πως  μπορεί  να  αντιμετωπίσει  τους  παράγοντες  αυτούς  σε  σχέση  με  τον 

ανταγωνισμό έτσι ώστε να κερδίζει ολοένα και μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς. 

Το όνομα της  KLEEMANN είναι ελάχιστα γνωστό στην Ρουμανία.  Με ένα μικρό 

ποσοστό  συμμετοχής  στην  συνολική  αγορά,  και  με  ένα  προϊόν  που  δεν  έχει 

απαραίτητα  το  brand της  εταιρίας  πάνω  του  (συνήθως  οι  εταιρίες  εγκατάστασης 

βάζουν το δικό τους  logo στα εμφανή μέρη του ανελκυστήρα) η αναγνωρισιμότητα 

της  μάρκας  είναι  πολύ  μικρή.  Λαμβάνοντας  επίσης  υπόψη  ότι  η  KLEEMANN 
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σύμφωνα  με  την  γενικότερη  πολιτική  της  δεν  ασχολείται  με  εγκατάσταση 

ανελκυστήρων,  γίνεται  φανερό  ότι  η  εταιρία  θα  πρέπει  να  βρει  άλλους  τρόπους 

προκειμένου  να  αυξήσει  την  αναγνωρισιμότητά  της  στους  τελικούς  πελάτες. 

Απαραίτητη είναι η ύπαρξη ενός γραφείου με show room όπου θα υπάρχουν κάποια 

από τα εμφανή μέρη του ανελκυστήρα (κομβιοδόχοι, θάλαμοι, υλικά επένδυσης κλπ) 

τα οποία και κατά ένα μεγάλο ποσοστό επηρεάζουν την απόφαση του πελάτη. Ένα 

τέτοιο γραφείο σε κεντρικό μέρος της πόλης θα μπορεί να είναι χώρος συνάντησης 

των  εταιρικών  πελατών.  Εκεί  θα  μπορεί  να  γίνει  η  όποια  συνεννόηση  βάση  των 

αρχιτεκτονικών σχεδίων του κτιρίου βάση των οποίων η KLEEMANN θα μπορεί να 

δώσει την βέλτιστη λύση στον πελάτη. 

Η  KLEEMANN για να μπορέσει να αποκτήσει ένα σημαντικό κομμάτι της αγοράς 

(υποθέτουμε  ότι  διατηρεί  το  6%  που  έχει  τώρα  μέσω  των  εταιριών  που  ήδη 

συνεργάζεται και σταδιακά ανεβαίνει) θα πρέπει να μπορέσει να αντιμετωπίσει τις δύο 

κατηγορίες εταιριών που έχουμε αναφέρει στο προηγούμενο κεφάλαιο: τις Ρουμανικές 

εταιρίες ανελκυστήρων και τις πολυεθνικές. 

Όσον  αφορά  τις  Ρουμανικές  εταιρίες  η  KLEEMANN υπερέχει  σε  ένα  σημαντικό 

τομέα: την ποιότητα. Οι περισσότερες ανεξάρτητες Ρουμανικές εταιρίες έχοντας σαν 

μόνη  αναφορά  το  μονοπώλιο  της  IFMA,  συνεχίζουν  την  ίδια  περίπου  πολιτική 

χαμηλής ποιότητας-χαμηλού κόστους, συναρμολογώντας εξαρτήματα από διάφορους 

προμηθευτές  και  κατασκευάζοντας  σε  μικρές  οικοτεχνίες  ότι  επιπλέον  χρειάζεται, 

προκείμενου  να  συμπληρωθεί  ένας  πλήρης  ανελκυστήρας.  Στην  πλειοψηφία  τους 

πρόκειται  για  μικρές  εταιρίες  από  5  έως  20  άτομα,  οι  οποίες  αναλαμβάνουν 

μεμονωμένα έργα όπου ο ιδιοκτήτης δεν ενδιαφέρεται τόσο για την ποιότητα, όσο για 

την αποπεράτωση του έργου προκειμένου και αυτός με την σειρά του να μεταπωλήσει 

το κτίριο. Δεν είναι λίγες οι φορές που τέτοιοι ανελκυστήρες δεν λειτούργησαν τελικά 

ή λειτούργησαν μόνο για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα και παρόλα αυτά κανείς 

δεν ενοχλήθηκε. Εδώ είναι σημαντικό να υπενθυμίσουμε ότι η αντίληψη που έχει για 

τους ανελκυστήρες στην Ρουμανία ο τελικός χρήστης είναι πολύ κακή ούτως ή άλλως 

λόγω της προηγούμενης κατάστασης. 

Η KLEEMANN μέσω της θυγατρικής της μπορεί να παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις οι 

οποίες  μελετώνται  κάθε  φορά  βάση  του  συγκεκριμένου  project.  Έτσι,  και  σε 

συνδυασμό  με  το  γεγονός  ότι  η  KLEEMANN δεν  διαθέτει  δικά  της  συνεργεία 
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εγκατάστασης, μπορούμε να δούμε ότι η παρουσία της εταιρίας μακροπρόθεσμα θα 

βοηθήσει και τις ίδιες τις εταιρίες ανελκυστήρων στην Ρουμανία. 

Από  την  άλλη  μεριά  βρίσκονται  και  οι  πολυεθνικές  εταιρίες.  Οι  εταιρίες  αυτές 

παρέχουν  πολύ  υψηλής  ποιότητας  προϊόντα  σε  συνδυασμό  με  εξειδικευμένο 

προσωπικό εγκατάστασης. Λόγω του υψηλού κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών 

και  προϊόντων  τους,  οι  εταιρίες  αυτές  αναγκαστικά  απευθύνονται  σε  μεγάλες 

κατασκευαστικές εταιρίες που αναλαμβάνουν τα διάφορα οικιστικά  projects, καθώς 

μόνο  εκεί  μπορούν  να  είναι  ανταγωνιστικοί  σε  σχέση  με  τις  τοπικές  εταιρίες 

εγκατάστασης. Απέναντι σε αυτές τις εταιρίες η  KLEEMANN μπορεί να αντιτάξει 

κατ’ αρχάς πολύ ανταγωνιστικές τιμές, σε προϊόντα εφάμιλλης ποιότητας. 

Επίσης πολύ σημαντική διαφορά έγκειται στους χρόνους παράδοσης: η KLEEMANN 

παρόλο τον μεγάλο όγκο παραγωγής της έχει καταφέρει να κρατήσει πολύ χαμηλό τον 

χρόνο παράδοσης (4 εβδομάδες για κομπλέ πακέτο ανελκυστήρα). Συνήθης πρακτική 

των κατασκευαστικών εταιριών είναι να αφήνουν για το τέλος τις όποιες αποφάσεις 

αφορούν τα πρόσθετα μέρη ενός κτιρίου (γενικές ηλεκτρομηχανικές εγκαταστάσεις), 

με αποτέλεσμα τα χρονικά περιθώρια να είναι συχνά πολύ «στενά». Δεν είναι σπάνιες 

οι φορές που οι ανελκυστήρες τίθενται σε λειτουργία λίγες ώρες μόνο πριν την τελική 

παράδοση ενός κτιρίου ή εμπορικού κέντρου. Με αυτές τις  συνθήκες η  Kleemann 

μπορεί να έχει ένα προβάδισμα έναντι του ανταγωνισμού που συνήθως θέλει πάνω 

από 2 μήνες προκειμένου να παραδώσει ένα προϊόν. 

Τέλος,  το  πιο  «δυνατό» χαρτί  της  εταιρίας  είναι  η  δυνατότητα  customization στο 

τελικό προϊόν.  Οι  πολυεθνικές  εταιρίες  στο μεγαλύτερο μέρος τους  συνεργάζονται 

στενά με τεχνικά γραφεία που μελετούν τα οικοδομικά projects, καταφέρνοντας έτσι 

να δίνουν τις δικές τους πρότυπες διαστάσεις και χαρακτηριστικά στα φρεάτια και 

τους  ανελκυστήρες  με  αποτέλεσμα  να  μπορούν  να  προωθούν  τα  τυποποιημένα 

προϊόντα τους. Με αυτό τον τρόπο καταφέρνουν να ρυθμίζουν την παραγωγή τους 

ρίχνοντας και ο κόστος. Στην περίπτωση της Ρουμανίας κυρίως λόγω της χαμηλής 

ποιότητας των κατασκευών, αυτό δεν μπορεί να συμβεί.  Ακόμη και μέσα στο ίδιο 

project τα φρεάτια καταλήγουν να έχουν δραματικές διαφορές το ένα με το άλλο, με 

αποτέλεσμα να πρέπει να διαφοροποιηθεί  και το τελικό προϊόν.  Δεν είναι λίγες οι 

φορές που τα τυποποιημένα προϊόντα των πολυεθνικών δεν μπορούν να καλύψουν τις 

τοπικές  ανάγκες.  Έτσι  στρέφονται  σε  πιο  εξειδικευμένες  εταιρίες  όπως  η 
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KLEEMANN.  Χαρακτηριστικό  παράδειγμα  είναι  η  Otis Ελλάδας,  η  Scheindler 

Λετονίας  κ.α.,  οι  οποίες  παρόλο  που  πρόκειται  για  θυγατρικές  των  αντίστοιχων 

πολυεθνικών, χρησιμοποιούν πολλές φορές την  Kleemann σαν προμηθευτή τους σε 

«ειδικά» projects.

3.5 Πρόταση δημιουργίας θυγατρικής της Kleemann στο Βουκουρέστι

Η  εταιρία  στο  αρχικό  της  στάδιο  θα  χρειάζεται  ελάχιστο  προσωπικό  εφόσον 

λειτουργεί σαν εμπορική εταιρία. Ένα διευθυντικό στέλεχος (πιθανώς κάποιο στέλεχος 

πωλήσεων από την μητρική εταιρία τουλάχιστο για το αρχικό στάδιο), δύο πωλητές 

(Ρουμάνοι μηχανικοί, κατά προτίμηση με πείρα στον χώρο του ανελκυστήρα) και ένα 

άτομο για λογιστήριο. Αποθήκη σε αυτή την φάση δεν χρειάζεται καθώς ουσιαστικά 

τα  logistics της εταιρίας τα διαχειρίζεται το εργοστάσιο του Κιλκίς (αποθηκεύει τα 

προϊόντα μέχρι αυτά να ζητηθούν οπότε και αποστέλλονται απευθείας στον τελικό 

πελάτη).  Σε  ένα  κοντινό  μέλλον θα  χρειαστεί  μια  μεσαίου  μεγέθους  αποθήκη  για 

κάποια ανταλλακτικά, αλλά και πάλι η μικρή σχετικά απόσταση από το εργοστάσιο 

μπορεί να καλύψει και το after sales support. 

Αυτό  που  χρειάζεται  να  υπάρχει  από  την  αρχή  είναι  ένα  γραφείο-showroom στο 

Βουκουρέστι όπως έχουν και οι υπόλοιπες εταιρίες. Το γραφείο αυτό θα είναι σε ένα 

σημείο σχετικά κοντά στο κέντρο, έτσι ώστε να μπορεί να το βρει ακόμη και κάποιος 

που δεν γνωρίζει καλά την πόλη, αλλά και σε κάποια απόσταση από αυτό έτσι ώστε να 

υπάρχει  σχετικός  χώρος  για  παρκάρισμα  καθώς  οι  επαγγελματίες  συνήθως 

μετακινούνται με τα δικά τους οχήματα που θα πρέπει να μπορούν να τα φέρουν μέχρι 

εκεί. Στο  showroom αυτό θα τοποθετηθούν μερικά από τα πιο ελκυστικά υλικά της 

εταιρίας (θάλαμοι, επενδύσεις, ίσως κάποιες πόρτες γυάλινες, κομβιοδόχοι κλπ) και 

βέβαια  θα  υπάρχει  όλο  το  ενημερωτικό  –  πληροφοριακό  υλικό  της  εταιρίας. 

Σημαντικό  είναι  ένα  μέρος  τουλάχιστο  αυτού  του  υλικού  να  μεταφραστεί  στα 

Ρουμάνικα καθώς, όπως και στην Ελλάδα, ένα μικρό μόνο μέρος των εγκαταστατών 

μιλάει κάποια ξένη γλώσσα. Το μέρος της μετάφρασης είναι σημαντικό επίσης και σε 

όλα τα πιστοποιητικά της εταιρίας, καθώς ο κάθε εγκαταστάτης είναι υποχρεωμένος 

να τα παρουσιάσει στον αντίστοιχο φορέα πιστοποίησης με το τέλος των εργασιών 

προκειμένου να πάρει την άδεια χρήσης.
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Σκοπός της εταιρίας θα είναι να αυξήσει  την αναγνωρισιμότητα του ονόματος της 

KLEEMANN κάνοντάς την γνωστή σε όλο και περισσότερες εταιρίες. Στην Ρουμανία, 

όπως  προαναφέραμε,  εκτός  από  τους  λίγους  εγκαταστάτες  που  ήδη  αγοράζουν 

προϊόντα  της  KLEEMANN,  το  υπόλοιπο  της  αγοράς  πρακτικά  αγνοεί  το  όνομα 

KLEEMANN.  Η  Γερμανική  του  ρίζα,  δημιουργεί  εύκολα  μια  θετική  «αίσθηση», 

καθώς ιδίως σε θέματα τεχνολογίας η Ρουμανία έχει  ήδη από τον 17ο αιώνα πολύ 

στενές  σχέσεις  με  την  Γερμανία.  Έτσι  στηριζόμενοι  στο  «δυνατό  χαρτί»  της 

γερμανικής  ποιότητας  και  στα  πλεονεκτήματα  της  πολύ  καλής  σχέσης  τιμής-

ποιότητας, του γρήγορου χρόνου παράδοσης και της άμεσης τεχνικής υποστήριξης η 

θυγατρική μπορεί άμεσα να αυξήσει το μερίδιό της στην αγορά. 

Απέχοντας από την άμεση εμπλοκή της στην εγκατάσταση, η εταιρία θα μπορεί να 

απευθύνεται τόσο στους εγκαταστάτες (αφού δεν αποτελεί άμεσο ανταγωνιστή) όσο 

και  στους  κατασκευαστές  των  κτιρίων.  Μέσω των  εγκαταστατών  μπορεί  πλέον  η 

KLEEMANN να δημιουργήσει το δικό της κανάλι διανομής για τα προϊόντα της όπως 

ακριβώς λειτουργεί στην Ελλάδα, όπου οι εγκαταστάτες λειτουργούν ως redistributors 

των προϊόντων της.  Χρησιμοποιώντας προϊόντα της εταιρίας,  οι  ανεξάρτητοι αυτοί 

εγκαταστάτες,  συνεχίζουν  να  είναι  αυτόνομοι  (η  KLEEMANN δεν  εφαρμόζει 

πολιτικές εξαγοράς) και ταυτόχρονα εκμεταλλευόμενοι όλη την υποδομή της εταιρίας 

(R&D,  after sales support,  τμήμα  μελετών)  βελτιώνουν  τις  παρεχόμενες  προς  τον 

πελάτη τους υπηρεσίες αυξάνοντας έτσι την προστιθέμενη αξία τους. Αυτές οι εταιρίες 

μπορούν από ανταγωνιστές της  Kleemann να γίνουν πελάτες της και, προχωρώντας 

ένα βήμα παραπάνω, συνεργάτες της καθώς θα αποτελούν το κανάλι διανομής των 

προϊόντων της εταιρίας μέσα στην Ρουμανία.

Σημείο κλειδί θα αποτελέσει η επιμονή και προώθηση της συμμόρφωσης προς τους 

ευρωπαϊκούς κανονισμούς καθώς και σε θέματα ασφαλείας τόσο κατά την διάρκεια 

της εγκατάστασης ενός ανελκυστήρα όσο και κατά την λειτουργία του. Αυτό μπορεί 

να ενδυναμωθεί με συμμετοχή των πελατών σε σεμινάρια που διοργανώνονται στο 

εργοστάσιο,  όπου με την καθοδήγηση έμπειρων τεχνικών της  εταιρίας  αναλύονται 

θέματα εγκατάστασης και συντήρησης ανελκυστήρων τόσο σε θεωρητικό επίπεδο όσο 

και  σε πρακτικό.  Ισχυροποιείται  έτσι  ο  δεσμός  με  την εταιρία καθώς αυξάνεται  η 

ασφάλεια  που  νιώθει  ο  πελάτης  βλέποντας  ότι  πίσω  από  την  θυγατρική  εταιρία 

βρίσκεται ένα σύγχρονο εργοστάσιο 
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Στον τομέα των κατασκευαστικών εταιριών η  KLEEMANN έχει ένα πολύ μεγάλο 

πλεονέκτημα. Όντας η πρώτη εταιρία στην Ελλάδα, χαίρει της αναγνώρισης όλων των 

ελληνικών κατασκευαστικών εταιριών και εργολάβων. Όπως ήδη προαναφέραμε ένας 

μεγάλος αριθμός των κατασκευαστικών εταιριών στην Ρουμανία είναι θυγατρικές των 

αντίστοιχων ελληνικών και μάλιστα εργάζονται σε αυτές Έλληνες μηχανικοί οι οποίοι 

γνωρίζουν την KLEEMANN από πρώτο χέρι μέσα από εγκαταστάσεις στην Ελλάδα. 

Γίνεται  εύκολα  αντιληπτό  ότι  οι  ελληνικές  αυτές  εταιρίες  έχουν  κάθε  λόγο  να 

προτιμήσουν μια ελληνική εταιρία σαν την  KLEEMANN και για τα έργα τους στο 

εξωτερικό. Ξεκινώντας επομένως με αυτές τις εταιρίες, η θυγατρική της KLEEMANN 

θα αποκτήσει ορισμένα reference projects έτσι ώστε πλέον να μπορεί να πλησιάσει με 

αξιώσεις και τις υπόλοιπες κατασκευαστικές εταιρίες. 

Σημαντική  κρίνεται  και  η  συμμετοχή  σε  εκθέσεις  όπως  η  Construct Expo που 

διοργανώνεται από τον Romexpo, οργανισμός αντίστοιχος της ελληνικής HELEXPO, 

που  από  το  1970  ειδικεύεται  στην  διοργάνωση  εκθέσεων.  Μέσα  στις  περίπου  30 

εκθέσεις που διοργανώνει κάθε χρόνο καλύπτει το πλήρες φάσμα των οικονομικών 

δραστηριοτήτων  στην  Ρουμανία  Όπως  έχει  αποδείξει  η  μέχρι  τώρα  πρακτική  της 

KLEEMANN,  η  συμμετοχή  σε  εκθέσεις  (Interlift–  Γερμανία,  Asensor – 

Κωνσταντινούπολη, κ.α.) αποδίδει άμεσα, καθώς δίνει την δυνατότητα στην εταιρία 

να παρουσιάσει τα προϊόντα της αλλά και (κυρίως) να γνωρίσει μεγάλο αριθμό από 

δυνητικούς πελάτες συγκεντρωμένα. 

Η Kleemann Hellas εξάγοντας ήδη σε 40 χώρες και με δύο θυγατρικές σε Τουρκία και 

Σερβία,  έχει  ήδη  μεγάλη  εμπειρία  στο  εξαγωγικό  εμπόριο  και  στις  διεθνείς 

δραστηριότητες γενικότερα, την οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει με ασφάλεια σε μια 

αναπτυσσόμενη αγορά όπως η Ρουμανία 
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Συμπεράσματα

Μπορεί  ήδη  από  την  αρχαιότητα  να  ήταν  γνωστά  διάφορα  είδη  ανυψωτικών-

μεταφορικών  μηχανισμών,  αλλά  μόνο  στα  τέλη  του  19ου αιώνα  μπόρεσε  η 

συγκεντρωμένη αυτή γνώση και εμπειρία να βρει εφαρμογή σε ένα προϊόν που να 

είναι πλέον εμπορεύσιμο και όχι απλά ένα αξιοθέατο. Στα περίπου 120 χρόνια της 

παρουσίας του ανελκυστήρα στην παγκόσμια αγορά, η συμμετοχή του στον τομέα των 

κατασκευών  έχει  αυξηθεί  κατακόρυφα.  Οι  προβλέψεις  για  την  παγκόσμια  αγορά 

ανελκυστήρα  αυτή  την  στιγμή  αναφέρουν  μια  αύξηση  των  πωλήσεων  κατά  5,1% 

ετησίως μέχρι και το 2011, φτάνοντας σε συνολικό τζίρο τα 57 δις δολάρια. Και αν 

θέλουμε  να  δούμε  την  γεωγραφική  κατανομή  αυτής  της  αύξησης,  το  μεγαλύτερο 

μέρος  της  θα  προέρθει  από  τις  ταχύτατα  αναπτυσσόμενες  αγορές  της  Ασίας,  της 

Λατινικής Αμερικής, των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής.

Στην  Ελλάδα,  η  αγορά  του  ανελκυστήρα  άρχισε  να  εμφανίζει  κάποια  σημάδια 

προόδου  μόνο  μετά  την  δεκαετία  του  ΄70,  πολύ  αργότερα  δηλαδή  από  ότι  στην 

Αμερική και την Δυτική Ευρώπη. Στην περίοδο της έντονης ανόδου, εμφανίζεται η 

εταιρία  KLEEMANN HELLAS (ιδρύθηκε  το  1983  με  την  υποστήριξη  και 

τεχνογνωσία  της  Γερμανικής  KLEEMANN HUBTECHNIK GmbH). Ήδη  από  τις 

αρχές  της  δεκαετίας  του  ΄90  η  εταιρία  έχει  καταλάβει  πολύ  υψηλή  θέση  στην 

Ελληνική αγορά ανελκυστήρα για να φτάσει το 2008 να κατέχει το 70% της αγοράς. 

Συντονισμένη στα πλαίσια της παγκοσμιοποιημένης αγοράς, η εταιρία αρχίζει το 2000 

τις πρώτες προσπάθειες για διεθνοποίηση και πωλήσεις εκτός Ελλάδας και το 2008 

την  βρίσκει  να  κατέχει  το  3%  στην  παγκόσμια  αγορά  ανελκυστήρα.  Μέρος  των 

διεθνών δραστηριοτήτων της εταιρίας είναι και οι δύο θυγατρικές της  KLEEMANN 

LIFTOVI (Σερβία) και KLEEMANN ASANSOR (Τουρκία). 

Στο  τελευταίο  μέρος  της  εργασίας  αυτής  προτείνεται  η  περαιτέρω  επέκταση  των 

εξαγωγικών  λειτουργιών  της  εταιρίας  KLEEMANN,  μέσω  της  δημιουργίας 

θυγατρικής (εμπορικής) εταιρίας στην Ρουμανία. Η χώρα είναι από τα πιο νέα μέλη 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εντάχθηκε το 2007 μαζί με την Βουλγαρία). Εκτός αυτού η 

χώρα  έχει  λίγα  σχετικά  χρόνια  που  «απέρριψε»  την  ελεγχόμενη  από  το  κράτος 

οικονομία του κομμουνιστικού καθεστώτος και κάνει τα πρώτα βήματά της προς την 

κατεύθυνση της οικονομίας της αγοράς. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο η χώρα βιώνει μια 
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πρωτόγνωρη  ανάπτυξη  του  κλάδου  των  κατασκευών.  Η  γενικότερη  βελτίωση  του 

βιοτικού  επιπέδου  του  πληθυσμού,  σε  συνδυασμό  με  την  αύξηση  της  προσφοράς 

θέσεων εργασίας στα αστικά κέντρα, έχει δημιουργήσει έντονες συνθήκες εσωτερικής 

μετανάστευσης με αποτέλεσμα να υπάρχει αυξημένη ζήτηση για νέες κατοικίες στις 

μεγάλες πόλεις της Ρουμανίας. Επίσης οι πολύ χαμηλές τιμές στην αγορά γης καθώς 

και το φτηνό εργατικό δυναμικό αποτέλεσε κίνητρο για πολλές ξένες κατασκευαστικές 

εταιρίες  (αρκετές και  από την Ελλάδα) οι  οποίες εγκαταστάθηκαν στην Ρουμανία. 

Σημαντικός  παράγοντας  για  αυτές  τις  εταιρίες  είναι  και  οι  έντονοι  ιστορικοί  και 

πολιτιστικοί δεσμοί που συνδέουν την Ρουμανία με την Ελλάδα.

Είναι  φυσιολογικό  λοιπόν η  όλη  αυτή  ανάπτυξη του κατασκευαστικού  κλάδου  να 

συμπαρασύρει  και  τους  συναφείς  κλάδους  όπως  η  εμπορία  και  εγκατάσταση 

ανελκυστήρων.  Όπως  καταγράφεται  στην  παρούσα  εργασία,  η  μερική  έλλειψη 

εξειδικευμένων  εταιριών  στον  τομέα  των  ανελκυστήρων  καθώς  και  η  γενικότερη 

ιδιομορφία του κατασκευαστικού τομέα στην Ρουμανία, δημιουργούν μια μοναδική 

ευκαιρία για μια εταιρία σαν την KLEEMANN προκειμένου να εγκατασταθεί με την 

μορφή  θυγατρικής.  Εφόσον  αναφερόμαστε  σε  μια  καθαρά  εμπορική  εταιρία,  η 

θυγατρική αυτή μπορεί σχετικά εύκολα να αυξήσει το μερίδιο της KLEEMANN στην 

αγορά  χωρίς  να  υπάρχει  απαίτηση  για  επιπλέον  επενδύσεις  στην  Ρουμανία 

(περιορισμένες ανάγκες σε ανθρώπινους πόρους αλλά και σε υλικοτεχνική υποδομή). 

Αυτό που αποτελεί στόχο για μια τέτοια επιχείρηση είναι η δημιουργία και επέκταση 

του δικτύου διανομής των προϊόντων της εταιρίας στην αγορά. Η πραγματική ευκαιρία 

για την  KLEEMANN στην Ρουμανία είναι  η  δραστηριοποίηση πολλών ελληνικών 

κατασκευαστικών εταιριών στην χώρα, οι οποίες μάλιστα έχουν σε υψηλές διοικητικές 

θέσεις, Έλληνες μηχανικούς οι οποίοι έχουν ήδη για χρόνια καλή συνεργασία με την 

KLEEMANN. Χωρίς να αποκλείεται φυσικά ο ανταγωνισμός από πολυεθνικές ή και 

τοπικές εταιρίες ανελκυστήρων, η «προίκα» αυτή της KLEEMANN από την ελληνική 

αγορά,  πρέπει  να  αξιοποιηθεί  στον  μέγιστο  βαθμό,  προκειμένου  να  πάρουν  τα 

προϊόντα της μια εξέχουσα θέση στην ανερχόμενη αγορά της Ρουμανίας.
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