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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η παρούσα διπλωματική, πραγματεύεται την εξαγωγική δραστηριότητα της Ελλάδας στην 

ολοένα και αναπτυσσόμενη αγορά της Ρουμανίας και πιο συγκεκριμένα, μελετάει τον κλάδο 

των οπωροκηπευτικών με στόχο να αποδείξει ότι τα ποσοστά των εξαγωγών από την Ελλάδα 

στη Ρουμανία,  αυξάνονται συνεχώς. 

 Στο κεφάλαιο 2, γίνεται κατανοητός ο ορισμός “ΕΞΑΓΩΓΕΣ” και αναφέρονται τα 

είδη, οι στόχοι, τα κίνητρα, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των εξαγωγών. Στη 

συνέχεια στο κεφάλαιο 3 αναλύεται το οικονομικό, φορολογικό και θεσμικό περιβάλλον της 

Ρουμανίας, οι μορφές των εταιρειών που μπορούν να δημιουργηθούν εκεί, τα επενδυτικά 

κίνητρα που υπάρχουν καθώς επίσης και τα πλεονεκτήματα της ρουμάνικης αγοράς. Στο 4
ο
 

κεφάλαιο, γίνεται μελέτη της αγοράς τροφίμων στη Ρουμανία και αναλύονται τα δίκτυα 

διανομής, τα εμπορικά κέντρα και ο τομέας λιανικής πώλησης. Το 5
ο
 κεφάλαιο 

πραγματεύεται, την αγορά φρούτων και λαχανικών στη Ρουμανία. Τέλος, στο κεφάλαιο 6 

αναλύονται οι διμερείς εμπορικές σχέσεις Ελλάδας-Ρουμανίας, το ύψος των ελληνικών 

επενδύσεων εκεί και τα κυριότερα εξαγόμενα προϊόντα από την Ελλάδα στη Ρουμανία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η σημερινή κατάσταση της παγκόσμιας οικονομίας η οποία έχει άμεσο αντίκτυπο και στην 

οικονομία της Ελλάδας με τα γνωστά σε όλους μας αρνητικά αποτελέσματα, τόσο στη 

παραγωγή αγαθών όσο και στη προσφορά υπηρεσιών, οδήγησε πολλές επιχειρήσεις-

βιομηχανίες να ακολουθήσουν τον δρόμο της εξωστρέφειας (ως εξωστρέφεια ορίζουμε 

την εμπορική δραστηριότητα μιας επιχείρησης η οποία αποσκοπεί στην εξαγωγή 

αγαθών & υπηρεσιών, την πώληση στο εξωτερικό). Συγκεκριμένα, πολλές 

επιχειρήσεις απέκτησαν εξαγωγικό προσανατολισμό ως μία αποτελεσματική λύση για την 

βιωσιμότητά τους, την ενίσχυση της παραγωγικότητάς τους, την αύξηση του τζίρου τους 

και τη δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, το οποίο θα οδηγήσει σε σίγουρη 

κερδοφορία. 

 Οι ολοένα και αυξανόμενες ανάγκες των καταναλωτών εξαιτίας των τεχνολογικών 

εξελίξεων,  της ραγδαίας ανάπτυξης των μέσων επικοινωνίας, των κυβερνητικών 

πολιτικών, της ανάγκης πρόσβασης σε πλουτοπαραγωγικούς και 

χρηματοοικονομικούς πόρους, τ ο υ  αυξανόμενου εγχώριου ανταγωνισμού, τ ου κορεσμού 

της τοπικής ζήτησης, και της εξειδίκευσης ,έχει μετατρέψει το επιχειρηματικό 

περιβάλλον σε διεθνή χώρο δράσης, όπου ο ανταγωνισμός και  οι συνεργασίες  προέρχονται 

από πολλές χώρες.  

 Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, οι αγορές να απελευθερώνονται και να δημιουργείται 

ένα ενιαίο σύνολο κανόνων, τόσο στο εμπόριο όσο και ευρύτερα στην οικονομική ζωή.  

Φαίνεται επομένως, ότι οι εξαγωγές θα αποτελέσουν το κύριο «όπλο» για την ενίσχυση της 

ελληνικής επιχειρηματικότητας και κατ’ επέκταση την ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας, 

μέσω της αύξησης των πωλήσεων και των κερδών των σύγχρονων επιχειρήσεων, αφού η 

ενασχόληση με αυτές έχει αυξηθεί δραστικά την τελευταία δεκαετία και βλέπουμε ότι και 

μεσαίες επιχειρήσεις βρίσκονται αντιμέτωπες με το διεθνή ανταγωνισμό και είναι 

αναγκασμένες να παίζουν κάποιο ρόλο στις διεθνείς αγορές. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΙΣΜΟΣ, ΕΙΔΗ, ΣΤΟΧΟΙ, ΚΙΝΗΤΡΑ, 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 

 

2.1 Ορισμός Εξαγωγικής Δραστηριότητας 

 

Εξαγωγική δραστηριότητα, είναι η διαδικασία μεταφοράς εγχώριων προϊόντων-

εμπορευμάτων προς μία ξένη χώρα όπου θα επεξεργαστούν, θα χρησιμοποιηθούν, θα 

πωληθούν ή θα επανεξαχθούν. Οι εξαγωγές είναι το αντίθετο των εισαγωγών και επηρεάζουν 

το εμπορικό ισοζύγιο. 

Επειδή πολλές εταιρίες βασίζονται στις πωλήσεις από εξαγωγές, κάθε παράγοντας 

όπως η κυβερνητική πολιτική ή η συναλλαγματική ισοτιμία που επηρεάζει τις εξαγωγές, 

μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο στα κέρδη των εταιριών.
1
  

Οι εξαγωγές αποτελούν την πιο παραδοσιακή μορφή διεθνοποίησης. Είναι μία απλή και 

χρησιμοποιούμενη μέθοδος για την επέκταση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μιας 

επιχείρησης στις διεθνείς αγορές, επειδή δεν απαιτεί υψηλές επενδύσεις, προσφέρει μεγάλη 

ευελιξία κινήσεων και έχει χαμηλό επιχειρηματικό ρίσκο.
2
  

 

2.2 Είδη Εξαγωγών 

 

Η άσκηση εξαγωγικής δραστηριότητας διακρίνεται σε δυο κατηγορίες: : στις άμεσες (direct 

exports) και έμμεσες εξαγωγές (indirect exports). Ο συγκεκριμένος διαχωρισμός, γίνεται 

με βάση το ποσοστό συμμετοχής της επιχείρησης στα στάδια προώθησης και διανομής του 

τελικού προϊόντος στις διεθνείς αγορές. Η επιλογή στρατηγικής, θα εξαρτηθεί από τις 

ανάγκες τους στόχους, τους διαθέσιμους πόρους και το είδος εργασιών που εκτελεί η 

επιχείρηση. 

 

                                                           
1https://www.euretirio.com/exagoges/ 

2
 Χατζηδημητρίου, Γ.Α., (2003), Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες, Εκδόσεις Ανικούλα,      

Θεσσαλονίκη, σελ. 154-155) 

http://www.euretirio.com/2010/02/oikonomika-agatha.html
http://www.euretirio.com/2010/09/eisagoges.html
http://www.euretirio.com/2010/06/emporiko-isozygio.html
http://www.euretirio.com/2010/06/synallagmatiki-isotimia.html
http://www.euretirio.com/2010/03/oikonomiko-katharo-kerdos.html
https://www.euretirio.com/exagoges/
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2.2.1 Άμεσες εξαγωγές 

 

Σε αυτές τις εξαγωγές, η πώληση προϊόντων και υπηρεσιών σε μία ξένη χώρα ή σε έναν 

καταναλωτή που βρίσκεται σε ξένη χώρα γίνεται απευθείας.
3
 Η παραγωγός επιχείρηση 

ελέγχει όλα τα στάδια της εξαγωγικής διαδικασίας, μέχρι το τελικό προϊόν να παραδοθεί στην 

χώρα προορισμού ή στον αλλοδαπό πελάτη στη χώρα προορισμού. Χωρίς να δίνει 

αρμοδιότητες σε ειδικούς  επιλέγει μόνη της τις χώρες στις οποίες επιθυμεί να εξάγει 

προϊόντα της, τον εντοπισμό και την επικοινωνία με τους ξένους πελάτες. Ελέγχει τη 

διαδικασία είσπραξης της αξίας των προϊόντων της από τους ξένους αγοραστές, 

αναλαμβάνει το μάρκετινγκ των προϊόντων της στις ξένες αγορές, τη διεκπεραίωση των 

γραφειοκρατικών διαδικασιών που συνεπάγονται οι εξαγωγές και στις δύο πλευρές των 

συνόρων, την εξασφάλιση της χρηματοδότησης των εξαγωγικών δραστηριοτήτων της 

αλλά και την εκτίμηση του βαθμού φερεγγυότητας των ξένων ενδιαφερόμενων 

αγοραστών.
4
 

 Οι άμεσες εξαγωγές, χωρίζονται σε δύο υποκατηγορίες: 

 Ενδοεπιχειρησιακές μεταφορές (intracorporate transfers) είναι η πώληση των 

προϊόντων από μια επιχείρηση σε μια άλλη θυγατρική, η οποία δραστηριοποιείται σε 

κάποια ξένη χώρα.
5
  

 Γκρίζες εξαγωγές, (gray market exports) ή αλλιώς και παράλληλες 

εισαγωγές, ονομάζονται οι νόμιμες εισαγωγές γνήσιων αγαθών σε μια χώρα από 

διανομείς που δεν είναι επίσημα εξουσιοδοτημένοι από τους εξαγωγείς.
6
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Πλεονεκτήματα άμεσων εξαγωγών 

Μερικά από τα πλεονεκτήματα των άμεσων εξαγωγών είναι τα εξής : καλύτερος έλεγχος των 

τιμών και των συναλλαγών, μεγαλύτερος βαθμός αντίληψης της αγοράς και των 

καταναλωτών και άμεση προσαρμογή στις ανάγκες τους. Επιπλέον επειδή οι μεσάζοντες 

εξαλείφονται, τα κέρδη της επιχείρησης είναι περισσότερα. Υπάρχει μεγαλύτερη προστασία 

όσον αφορά τα εμπορικά σήματα, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και τα πνευματικά 

δικαιώματα. Τέλος υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία ως προς την βελτίωση και την επέκταση των 

στρατηγικών κινήσεων της επιχείρησης. 

 

Μειονεκτήματα άμεσων εξαγωγών 

Ωστόσο οι άμεσες εξαγωγές, έχουν και κάποια μειονεκτήματα που είναι τα εξής: ο χρόνος 

που χρειάζεται για να προσαρμοσθεί η εταιρεία στη νέα ξένη αγορά αλλά και για να γίνει 

αποδεκτή από τους νέους πελάτες της  είναι περισσότερος . Απαιτείται καλή γνώση της 

τοπικής γλώσσας για την προώθηση των προϊόντων. Επιπλέον αρκετά συχνά, η τοπική 

κυβέρνηση πολλών χωρών, δεν προστατεύει την πνευματική ιδιοκτησία  με αποτέλεσμα 

κάποια επώνυμα και υψηλά τεχνολογικά εισαγόμενα προϊόντα να χρησιμοποιούνται 

παράνομα. Τέλος ο επιχειρηματικός κίνδυνος , το  μεγάλο κόστος μιας επένδυσης αλλά και η 

εκπαίδευση των πωλητών της επιχείρησης αποτελούν σημαντικά μειονεκτήματα.
7
 

 

Μέθοδοι άμεσων εξαγωγών 

 Τμήμα εξαγωγών, το οποίο αναλαμβάνει μερικώς ή εξολοκλήρου τις λειτουργίες που 

έχουν σχέση με τις εξαγωγικές δραστηριότητες ανάλογα με τον τρόπο που είναι 

οργανωμένη η επιχείρηση. 

 Αντιπρόσωπος στη χώρα εξαγωγής, πολύ σημαντικό ρόλο στην επιτυχία μιας 

εξαγωγικής δραστηριότητας παίζει η επιλογή ενός τοπικού αντιπροσώπου ο οποίος θα 

είναι υπεύθυνος για την αποτελεσματική προώθηση των προϊόντων της εξαγωγικής 

επιχείρησης στην εγχώρια αγορά. Τα είδη των αντιπροσώπων διακρίνονται σε: τοπικός 

Έμπορικός Πράκτορας ή Εκρόσωπος, που αποτελεί έναν        

                                                           
7
 Χατζηδημητρίου, Γ.Α., (2003), Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες, Εκδόσεις Ανικούλα,      

Θεσσαλονίκη, σελ. 157-158 
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μεσάζοντα/διαμεσολαβητή μεταξύ της εξαγωγικής επιχείρησης και των πελατών της 

και τοπικός Έμπορας ή Διανομέας, που είναι μια επιχείρηση που έχει την 

αποκλειστική αντιπροσώπευση των προϊόντων της εξαγωγικής επιχείρησης για 

μια χώρα ή μια γεωγραφική περιοχή και που αγοράζει τα προϊόντα από την εξαγωγική 

επιχείρηση και στη συνέχεια τα πουλάει στους πελάτες της. 

 Υποκατάστημα στη Χώρα Εξαγωγής Η ύπαρξη υποκαταστήματος συμβάλει στην 

καλύτερη διεκπεραίωση εργασιών όπως η εύρεση πελατών, η λήψη και η διαβίβαση 

παραγγελιών στη μητρική εταιρία και η συγκέντρωση πληροφοριών για την τοπική 

αγορά. 

 Θυγατρική Εμπορική Εταιρεία στη Χώρα Εξαγωγής. Παρέχει εμπορικές υπηρεσίες 

και είναι αλλοδαπής ιδιοκτησίας. Ακολουθεί τους κανόνες της τοπικής κοινωνίας, είναι 

μία αυτόνομη και πλήρως οργανωμένη εταιρεία γι’ αυτό και κάποιες φορές έχει 

διαφορετική ονομασία από την μητρική της. 
8
 

 

2.2.2 Έμμεσες Εξαγωγές ή Εξαγωγές με Διαμεσολαβητές 

 

Σε αυτό το είδος εξαγωγών η επιχείρηση ασχολείται αποκλειστικά και μόνο με την παραγωγή 

του προϊόντος, ενώ τα υπόλοιπα στάδια της εξαγωγικής δραστηριότητας διεκπεραιώνονται 

από άλλη επιχείρηση-μεσάζοντα-διαμεσολαβητή και μπορεί να είναι είτε αλλοδαπή είτε 

εγχώρια. Ένας από τους τρόπους έμμεσης εξαγωγής είναι να γίνει πώληση σε μεσάζοντα στη 

χώρα παραγωγής. Όπως επίσης  και σε έναν ενδιάμεσο στην επιθυμητή χώρα συναλλαγής, 

ο οποίος με τη σειρά του πωλεί τα προϊόντα της επιχείρησης απευθείας στους πελάτες ή 

σε άλλα εισαγωγικούς διανομείς (χονδρέμποροι). 9 

 

Πλεονεκτήματα έμμεσων  εξαγωγών 

Η παραγωγός επιχείρηση έχει ελάχιστη συμμετοχή στη διαδικασία της εξαγωγής δηλαδή, δεν 

ασχολείται άμεσα με αυτήν, δεν έχει καμία δέσμευση κεφαλαίων για την ίδρυση 
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εγκαταστάσεων στις ξένες χώρες και αναλαμβάνει περιορισμένη ευθύνη για τα προβλήματα 

εμπορίας των προϊόντων. Επιπλέον, η εκπαίδευση των στελεχών με τις γνώσεις και τις 

δεξιότητες για την εξαγωγική διαδικασία δεν είναι απαραίτητες. Ακόμη συναλλαγματικός 

κίνδυνος και ο κίνδυνος αφερεγγυότητας μπορεί να αποφευχθεί στην περίπτωση που ο 

μεσάζοντας πληρώνει απευθείας. Καταλαβαίνουμε δηλαδή ότι συγκεκριμένες εξαγωγές, 

αποτελούν ένα σχεδόν ακίνδυνο τρόπο για να ξεκινήσει η επιχείρηση την εξαγωγική της 

δραστηριότητα. 

 

Μειονεκτήματα έμμεσων εξαγωγών 

 Βασικό μειονέκτημα της μεθόδου είναι πως τα κέρδη της επιχείρησης είναι 

χαμηλότερα και χάνει τον έλεγχο των ξένων πωλήσεων της. Πολύ σπάνια γνωρίζει ποιοι 

είναι οι πελάτες της, και έτσι χάνει την ευκαιρία να προσαρμόζει τις προσφορές της στις 

εξελισσόμενες ανάγκες τους ενώ βρίσκεται πάντα ένα βήμα μακριά από την πραγματική 

συναλλαγή.
10

  

Μέθοδοι έμμεσων εξαγωγών 

Οι μέθοδοι των έμμεσων εξαγωγών διακρίνονται σε τέσσερις βασικές κατηγορίες: 

 Εγχώριοι Πράκτορες, είναι ανεξάρτητες επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες και 

δραστηριοποιούνται στη χώρα της επιχείρησης παραγωγού. Αναλαμβάνουν να 

επικοινωνήσουν με εγχώριες επιχειρήσεις παραγωγούς, τα προϊόντα των οποίων 

πληρούν τις προδιαγραφές του αλλοδαπού αγοραστή, και να ζητήσουν 

οικονομικές προσφορές. Αναλαμβάνουν επιπλέον να ελέγξουν την ποιότητα του 

προϊόντος και να ρυθμίσουν τις λεπτομέρειες της διαδικασίας αποστολής και 

παράδοσης των προϊόντων στον αγοραστή. 

 Εγχώριοι Έμποροι. Είναι ανεξάρτητες επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες και 

δραστηριοποιούνται στη χώρα της επιχείρησης παραγωγού. Αγοράζουν τα προϊόντα 

από τους παραγωγούς και τους πληρώνουν με τον ίδιο τρόπο που πληρώνονται 

από τους υπόλοιπους τοπικούς πελάτες τους. Αναλαμβάνουν να εκτελέσουν όλες 

τις λειτουργίες μάρκετινγκ στις αγορές που σκοπεύουν να εξάγουν. 
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 Εταιρείες Διαχείρισης Εξαγωγών. Εκτελούν για λογαριασμό των επιχειρήσεων 

εργασίες μερικές από τις οποίες είναι έρευνα αγοράς, εύρεση αγοραστών, τη 

διαπραγμάτευση και την υπογραφή συμβολαίων πώλησης, την εξασφάλιση της 

χρηματοδότησης. Λειτουργούν σαν να είναι το Τμήμα Εξαγωγών μιας 

επιχείρησης. 

 Εταιρείες Διεθνούς Εμπορίου. Διατηρούν εμπορικές θυγατρικές, παραρτήματα ή/και 

αντιπροσωπίες σε πολλά σημεία του κόσμου και επιδίδονται σε εξαγωγές και 

εισαγωγές προϊόντων και πρώτων υλών που αγοράζουν από παραγωγούς σε διάφορες 

χώρες.
11

  

Ένας ακόμη διαχωρισμός των εξαγωγών, γίνεται με βάση τον τρόπο συναλλαγής.  

1.Οι Εξαγωγές με συναλλαγματικές διατυπώσεις 

Στη συγκεκριμένη κατηγορία η συναλλαγή γίνεται μέσω εισαγωγής συναλλάγματος η αξία 

του οποίου είναι ίση με την αξία του εμπορεύματος. Οι συναλλαγές πραγματοποιούνται από 

τις εγχώριες εμπορικές τράπεζες οι οποίες προφανώς και υπόκεινται στον έλεγχο της 

Τράπεζάς της. 

2. Εξαγωγές χωρίς συναλλαγματικές διατυπώσεις 

Οι εξαγωγές χωρίς την παρουσία συναλλαγματικών διατυπώσεων είτε α ) γίνονται απευθείας 

από τις τελωνειακές αρχές, είτε β) ανατίθεται στις μεσολαβούσες τράπεζες να χορηγούν σε 

κάθε ενδιαφερόμενο άδειες εξαγωγής χωρίς συναλλαγματικές διατυπώσεις, είτε γ) 

ανατίθενται στις περιφερειακές υπηρεσίες να χορηγούν άδειες εξαγωγής εγχώριων προϊόντων 

Ωστόσο, υπάρχουν και άλλες 3 κατηγορίες εξαγωγών οι οποίες αφορούν τις καταρτιζόμενες 

στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου και είναι: 

 Κανονικές Εξαγωγές :Σε αυτές ανήκουν όλα τα εξαγόμενα εμπορεύματα που έχουν 

παραχθεί στο στατιστικό έδαφος της χώρας, ή που έχουν εισαχθεί και βρίσκονται στην 

ελεύθερη διάθεση των εισαγωγέων.  

 Εξαγωγές ύστερα από τελειοποίηση στο εσωτερικό: Σε αυτές ανήκουν τα εξαχθέντα 

έτοιμα προϊόντα που προέρχονται από την τελειοποίηση των εισαχθέντων με το καθεστώς 

της «ενεργητικής τελειοποίησης».  

                                                           
11

 Χατζηδημητρίου, Γ.Α., (2003), Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες, Εκδόσεις Ανικούλα, Θεσσαλονίκη 



 

 

 

10 

 

 Εξαγωγές προς τελειοποίηση στο εξωτερικό: Σε αυτές ανήκουν τα αποστελλόμενα στο 

εξωτερικό εγχώρια προϊόντα προς τελειοποίηση και επανεισαγωγή. Στην περίπτωση αυτή 

ισχύει το καθεστώς της «παθητικής τελειοποίησης».
12

  

 

2.3 Κίνητρα Εξαγωγών 

 

Η εξαγωγική διαδικασία είναι συνήθως πολύπλοκη αλλά ταυτόχρονα και μία απλή και 

χρησιμοποιούμενη μέθοδος για την επέκταση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μιας 

επιχείρησης, σε ξένες αγορές.
13

 

 Bασικό και θεμελιώδες κίνητρο για να αποκτήσει μία επιχείρηση εξαγωγική 

δραστηριότητα είναι το κέρδος. Ιδιαίτερα σε περιόδους οικονομικής ύφεσης η βιωσιμότητα 

πολλών επιχειρήσεων και η επέκταση των δραστηριοτήτων τους εξαρτάται από τις εξαγωγές . 

Εκτός όμως από αυτό το κίνητρο, υπάρχουν και άλλα που επίσης ευνοούν την εξαγωγική 

δραστηριότητα και είναι τα παρακάτω: 

 Στην πρώτη κατηγορία, διακρίνουμε τα ενδογενή και εξωγενή κίνητρα (Interval and 

External motives): 

 Τα ενδογενή κίνητρα, προέρχονται από το εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης 

και είναι:  

 Η επίτευξη οικονομιών κλίμακας 

 Η διαφοροποίηση επιχειρηματικών κινδύνων 

 Η στάση της διοίκησης της επιχείρησης προς την ενασχόληση με τις εξαγωγές 

 Πλεονεκτήματα που προέρχονται από την αποτελεσματική εφαρμογή του marketing 

 Εξομάλυνση εποχιακών πωλήσεων 

 Πλεονάζουσα παραγωγική δυναμικότητα 

 Ποιοτική και τεχνολογική ανωτερότητα του προϊόντος 

 Μοναδικό προϊόν 
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 Αύξηση των πωλήσεων 

 Το μέγεθος της εταιρείας 

 Τα εξωγενή κίνητρα προέρχονται από το εξωτερικό (εγχώριο και διεθνές) 

περιβάλλον της επιχείρησης και είναι: 

 Το σκληρό ανταγωνιστικό περιβάλλον στην τοπική αγορά 

 Το περιορισμένο μέγεθος και οι δυνατότητες της τοπικής αγοράς 

 Ο κορεσμός της τοπικής αγοράς 

 Η εμφάνιση νέων ευκαιριών σε αλλοδαπές αγορές 

 Προσέγγιση σε νέους ξένους πελάτες 

 Πιθανές θετικές επιπτώσεις στην κερδοφορία από τις συναλλαγματικές ισοτιμίες 

 Δυσμενείς συνθήκες στην εγχώρια αγορά 

 Ευνοικές συνθήκες για πωλήσεις και κέρδη σε ξένες αγορές 

Στη δεύτερη κατηγορία, ο διαχωρισμός γίνεται με βάση την εξαγωγική συμπεριφορά που 

ακολουθεί η επιχείρηση και έτσι έχουμε την ενεργητική συμπεριφορά κατά την οποία η 

επιχείρηση ενεργεί επιθετικά με στόχο την εκμετάλλευση μοναδικών 

πλεονεκτημάτων ή ευκαιριών της αγοράς. Και την παθητική συμπεριφορά, κατά την 

οποία η επιχείρηση ανταποκρίνεται σε ενδοεπιχειρησιακές ή εξω-επιχειρησιακές πιέσεις 

που δέχεται και δεν προσπαθεί από μόνη της να εκμεταλλευτεί τυχόν ευκαιρίες που 

μπορεί να υπάρχουν στην αγορά. 

Με βάση τα παραπάνω, καταλήγουμε στην εξής ομαδοποίηση των κινήτρων: α)ενδογενή-

ενεργητικά  

β) ενδογενή-παθητικά 

γ) εξωγενή-ενεργητικά  

δ) εξωγενή-παθητικά.
14
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2.4 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα εξαγωγών 

 

Πλεονεκτήματα εξαγωγικής δραστηριότητας 

Η άσκηση εξαγωγικής δραστηριότητας προσφέρει στις επιχειρήσεις μία πλειάδα 

πλεονεκτημάτων και τις οδηγεί στη λήψη κατάλληλων αποφάσεων. Κάποια από τα 

σημαντικότερα πλεονεκτήματα είναι τα εξής: 

 Η επιχείρηση είναι σε θέση να  ελέγχει και να προσαρμόζει το ύψος των επενδύσεων που 

πραγματοποιεί στην ξένη χώρα, χωρίς όμως να είναι απαραίτητη η δέσμευση μεγάλων 

ποσοτήτων κεφαλαίων. 

 Η πώληση αγαθών και υπηρεσιών σε ξένες αγορές έχει ως συνέπεια την αύξηση της 

κερδοφορίας της επιχείρησης και κατ’ επέκταση την κάλυψη του κόστους ανάπτυξης των 

εξαγωγών. 

 Τα εγχώρια προϊόντα έχουν τη δυνατότητα να βελτιωθούν αφού πρώτα δοκιμαστούν σε 

ξένες αγορές και προσδιοριστεί η δυναμική και η ανταγωνιστικότητά τους. 

 Η επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να εισέλθει σταδιακά στις διεθνείς αγορές αφού η 

εξαγωγική της δραστηριότητα τη βοηθάει να κατανοήσει τις ανάγκες και τις 

ιδιαιτερότητες των νέων αγορών και να προσαρμόσει καλύτερα τα χαρακτηριστικά των 

προϊόντων της. 

 Τα γενικά έξοδα της επιχείρησης μειώνονται όπως επίσης και το κόστος προμήθειας 

πρώτων υλών με ταυτόχρονη αύξηση του τζίρου της. 

 Το ισοζύγιο πληρωμών βελτιώνεται. 

 Οι επιχειρήσεις εκμεταλλεύονται στο μέγιστο τους εθνικούς πόρους και τις οικονομίες 

κλίμακας . 

 Η ροή ξένου συναλλάγματος αυξάνεται. 

 Ο επιχειρηματικός κίνδυνος που αναλαμβάνει η εξαγωγική επιχείρηση είναι ελάχιστος 

γιατί χρησιμοποιεί τις υπάρχουσες παραγωγικές εγκαταστάσεις. 

 Δημιουργούνται νέες πολύτιμες ιδέες και πληροφορίες σχετικά με τις τεχνικές 

μάρκετινγκ, τις τεχνολογίες και τις ιδιαιτερότητες των ξένων αγορών και των ξένων 

ανταγωνιστών. 
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Μειονεκτήματα εξαγωγικής δραστηριότητας  

Οι εξαγωγές μπορεί να είναι ωφέλιμες για την επιχείρηση και για το σύνολο της οικονομίας, 

παρουσιάζουν όμως και κάποια σημαντικά μειονεκτήματα η κατανόηση των οποίων έχει ιδιαίτερη 

σημασία για την άσκηση μίας επιτυχημένης εξαγωγική δραστηριότητας. Μερικά από τα πιο βασικά 

μειονεκτήματα είναι τα εξής: 

 Η εταιρεία, για την προώθηση και την διακίνηση των εξαγόμενων προϊόντων 

επιβαρύνεται  με ένα επιπρόσθετο κόστος το οποίο έχει ως αποτέλεσμα  την αύξηση της 

τιμής τους και επηρεάζει αρνητικά την ανταγωνιστικότητα σε σύγκριση με άλλα προϊόντα 

του χώρου. 

 Οι εκάστοτε κυβερνήσεις, θέτουν διάφορους έμμεσους και άμεσους φραγμούς και 

περιορισμούς στα εισαγόμενα προϊόντα καθιστώντας τις εξαγωγές ευάλωτες. 

Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι: οι υψηλοί δασμοί, οι ποσοστώσεις, οι 

συναλλαγματικοί περιορισμοί, οι χρονοβόρες κρατικές διαδικασίες, αλλά και ο κρατικός 

προστατευτισμός. 

 Οι μη αναμενόμενες μεταβολές στην πολιτική και κοινωνική κατάσταση δημιουργούν 

τους νέους επιχειρηματικούς κινδύνους καθώς και τους κινδύνους που προέρχονται από 

τις απροσδόκητες διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών. 

 Η δυσκολία εύρεσης πελατών, η έλλειψη στελεχών με τις κατάλληλες γνώσεις εξαγωγών 

αλλά και με έλλειψη γνώσης  της γλώσσας των χωρών που έχουν στόχο να εξάγουν. 

 Κάποιες φορές επειδή το μέγεθος της παραγωγής είναι μικρό απουσιάζει ο ποιοτικός 

έλεγχος στα διάφορα στάδια της παραγωγής καθώς επίσης και οι κατάλληλες υποδομές. 

Αυτό καθιστά πολλές επιχειρήσεις ανίσχυρες στο να οργανωθούν σωστά και να 

επεκταθούν σε αγορές του εξωτερικού. 

 οι μικρές και οι μεσαίες επιχειρήσεις δεν έχουν εύκολη πρόσβαση στην οποιαδήποτε 

χρηματοδότηση προκειμένου να αναπτύξουν τις εξαγωγικές τους δραστηριότητες. 

Επιπλέον, πολλές φορές, δεν υπάρχει το κατάλληλο πλαίσιο για τη χρηματοδότηση των 

εξαγωγών και φυσικά ούτε και το κατάλληλο συμβουλευτικό περιβάλλον. 

 η γεωγραφική θέση της χώρας αλλά και η απόσταση από πολλές αγορές φαίνεται να 

αποτελούν ακόμη ένα εμπόδιο στο στόχο προς τις εξαγωγές. Αναλυτικότερα, οι δύο αυτές 

παράγοντες δρουν περιοριστικά στις μεταφορικές δυνατότητες των αγαθών.  
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 Το διαφορετικό κοινωνικό, πολιτιστικό και νομικό περιβάλλον. Αν η επιχείρηση δεν έχει 

τις σωστές γνώσεις για το περιβάλλον της χώρας στην οποία θέλει να επεκταθεί μπορεί να 

κάνει λάθη που θα την οδηγήσουν στη μη έκβαση του εγχειρήματός της.
15
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ 

ΡΟΥΜΑΝΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ  

 

Εικόνα 1:  Χάρτης της Ρουμανίας 

                               

 

Η Ρουμανία είναι ενιαία ημιπροεδρική δημοκρατία στη Νοτιοανατολική-Κεντρική Ευρώπη, 

που συνορεύει με τη Μαύρη Θάλασσα, μεταξύ Βουλγαρίας και Ουκρανίας. Συνορεύει επίσης 

με την Ουγγαρία, τη Σερβία και τη Μολδαβία. Έχει έκταση 238.391 τ.χλμ. και εύκρατο-

ηπειρωτικό κλίμα. Με τα 19.861.000
 
 κατοίκους της είναι η έβδομη πολυπληθέστερη χώρα 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πρωτεύουσα και μεγαλύτερη πόλη της, το Βουκουρέστι, είναι 

η έβδομη μεγαλύτερη πόλη της ΕΕ. 16
 

3.1  Γενικές Παρατηρήσεις 

 

H Ρουμανία είναι χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την 01.01.2007, αλλά δεν είναι μέλος 

της Ευρωζώνης. Έχει έκταση 238 τ. χλμ (9
η
 σε μέγεθος μεταξύ των κρατών μελών) και 

περίπου 22 εκατ. κατοίκους (επίσης 9
η
 θέση). Κατέχει το προνόμιο της εκμετάλλευσης των 

εκβολών του Δούναβη που συνδέει την Μαύρη Θάλασσα με την Βαλτική και την Κεντρική 

                                                           
16
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Ευρώπη διασχίζοντας 10 κράτη (Γερμανία, Αυστρία, Σλοβενία, Ουγγαρία, Κροατία, Σερβία, 

Ρουμανία, Βουλγαρία, Μολδαβία, Ουκρανία). 

 Ο πληθυσμός είναι κατά 40% αστικός και κατά 60% αγροτικός και ημιαστικός. Η 

μορφολογία του εδάφους είναι κατά 60% πεδινή και κατά 40% ορεινή. Διακρίνεται για τον 

ορυκτό πλούτο με σημαντικά αποθέματα πετρελαίου, φυσικού αερίου, χαλκού, χρυσού κ.λ.π. 

 Ο ρυθμός ανάπτυξης της χώρας από το 2000 έως το 2008 ήταν πολύ θετικός με μέσο 

όρο 6,3%. Ακολούθησε η οικονομική κρίση, η οποία επέφερε αρνητικό ρυθμό ανάπτυξης (-

7,1% το 2009), ενώ τα μέτρα που ελήφθησαν, εν συνεχεία, από την κυβέρνηση και την 

Κεντρική Τράπεζα της χώρας επέφεραν επανεκκίνηση της οικονομίας και θετικό ρυθμό 

ανάπτυξης. 

 Το 2010, στο πλαίσιο χρηματοδότησης από διεθνείς δανειστές, εφαρμόστηκε 

πρόγραμμα λιτότητας (μείωση των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων κατά 25%, μείωση των 

ασφαλιστικών εισφορών κατά 15%, αύξηση του ΦΠΑ από 19% σε 24%). Το 2011 υπήρξε 

θετική μεταβολή του ΑΕΠ στο επίπεδο +2,3%. Το 2012, επίσης, σημειώθηκε θετική 

μεταβολή κατά +0,6%, ενώ το 2013 αύξηση κατά +3,5%, που αποτέλεσε την δεύτερη 

καλύτερη επίδοση μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. To 2015, με 

βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του Εθνικού Ινστιτούτου Στατιστικής της Ρουμανίας 

(Institutul National de Statistica -INS) ο ρυθμός ανάπτυξης της ρουμανικής οικονομίας για το 

2015 ανήλθε σε 3,7% που αποτελεί την δεύτερη καλύτερη επίδοση μεταξύ των χωρών της 

Ε.Ε. μετά την Σλοβακία. Η θετική μεταβολή του ΑΕΠ που καταγράφεται τα τελευταία 4 έτη, 

μπορεί να οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι η οικονομία της χώρας δύναται να 

αυτοχρηματοδοτηθεί, κυρίως λόγω του χαμηλού ελλείμματος προϋπολογισμού, του χαμηλού 

δημόσιου χρέους ως ποσοστού του ΑΕΠ καθώς και του μικρού ελλείμματος στο ισοζύγιο 

πληρωμών. Η θετική αύξηση του ΑΕΠ κατά το 2015 οφειλόταν, επίσης, στην θετική αύξηση 

της εσωτερικής κατανάλωσης και σε άλλα γεγονότα, όπως στην κατάλληλη νομισματική 

πολιτική της Κεντρικής Τράπεζας της χώρας. Οι ρουμανικές εξαγωγές, το 2015, με βάση τα 

στοιχεία του Ινστιτούτου Στατιστικής της Ρουμανίας INS, σημείωσαν αύξηση κατά +4,1% 

και ανήλθαν σε 54,6 δισ. ευρώ (52,5 δισ. ευρώ το 2014), ενώ οι εισαγωγές κατά το ίδιο 

διάστημα έφθασαν τα 63,0 δισ. ευρώ (58,5 δισ. ευρώ το 2014), αυξημένες κατά 7,6% σε 

σχέση με το 2014. Το εμπορικό έλλειμμα σημείωσε αύξηση το 2015 φθάνοντας τα 8,4 δισ. 

ευρώ, έναντι 6 δισ. ευρώ το 2014. Επιπλέον, κατά το 2015, συνεχίσθηκε η σημαντική 
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βελτίωση του ρυθμού απορρόφησης ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων, καίριου τομέα 

οικονομικής πολιτικής, ο οποίος ανήλθε σε 60% από 52% το 2014 και 42% το 2013. Έτσι, 

κατά την περίοδο 2013-2014, η Ρουμανία έλαβε 6,42 δισ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, έναντι μόλις 2,2 δισ. ευρώ κατά το διάστημα 2007-2012. Βραδείς, ωστόσο, 

εξακολουθούν να είναι οι ρυθμοί σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη έργων υποδομών (κυρίως στον 

τομέα των μεταφορών) και την πορεία των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Αναλυτικότερα, 

η πορεία των μακροοικονομικών μεγεθών της Ρουμανίας για το έτος 2015 είχε ως 

ακολούθως: 

 Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) - Σύνθεση  

 Ο ρυθμός ανάπτυξης διατηρήθηκε σε σχετικά υψηλό επίπεδο και διαμορφώθηκε σε 

ποσοστό +3,7% έναντι +2,8% το 2014 και 3,5% το 2013. Η θετική μεταβολή κατά +2,2% 

του 2011 περιορίσθηκε στο +0,7% το 2012, ένεκα κυρίως της ξηρασίας και της 

μειωμένης γεωργικής παραγωγής. Τα μέτρα της ρουμανικής κυβέρνησης και της 

κεντρικής τράπεζας (BNR), σε συνδυασμό με το μικρό δημόσιο χρέος και το μικρό 

έλλειμμα προϋπολογισμού έφεραν την αναμενόμενη ανάκαμψη. Σημειώνουμε ότι για το 

2015, παρά το γεγονός ότι η βιομηχανία παραμένει ο σημαντικότερος τομέας της 

ρουμανικής οικονομίας, η μεγαλύτερη συμβολή στην αύξηση του ΑΕΠ προήλθε από το 

εμπόριο, κυρίως λόγω της μείωσης του συντελεστή ΦΠΑ για τα τρόφιμα από 24% σε 9% 

που εφαρμόστηκε από 1.6.2015. Η εν λόγω μείωση οδήγησε σε αύξηση της κατανάλωσης 

των νοικοκυριών κατά 6,2%, η οποία συνέβαλε στην αύξηση του ΑΕΠ κατά μια 

ποσοστιαία μονάδα. Επιπλέον, τα κοινοτικά προγράμματα περιόδου 2014-2020 θα 

φέρουν στην Ρουμανία κονδύλια ύψους 40 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 18% έναντι της 

προηγούμενης περιόδου.  

 Η αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής κατά 2.7% το 2015 συνέβαλε στη θετική 

μεταβολή του ρυθμού ανάπτυξης.  

 Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών, το δημοσιονομικό έλλειμμα το 2015 

διαμορφώθηκε σε 1,47% του ΑΕΠ έναντι 1,9% το 2014 και 2,3% το 2013, που αποτελεί 

στόχο του Μάαστριχτ.  
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 Τα συναλλαγματικά αποθέματα της χώρας ήταν σημαντικά και έφθασαν τα 32,2 δις € 

περίπου.  

 Η κατανάλωση νοικοκυριών παρουσίασε σταθερότητα παρά την οικονομική κρίση, που 

έπληξε την χώρα από το τέλος του 2009, αυξανόμενη κατά 6,25%.  

 Το εξωτερικό εμπόριο της Ρουμανίας παρέμεινε σταθερό με μικρή αύξηση κατά 5,95% 

περίπου το 2015 έναντι του 2014. Οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 4,1%, ανερχόμενες σε 

54,597 δισ. ευρώ, ενώ οι εισαγωγές διατήρησαν την αυξητική τους τάση (7,6%) 

ανερχόμενες σε 62,966 δισ. ευρώ. 

 Το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών το 2015 αυξήθηκε σημαντικά και έφθασε στα 1,758 

δισ. ευρώ, έναντι 696 εκατ. ευρώ του 2014 και 1,168 δισ. Ευρώ το 2013. Εξετάζοντας το 

έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών ως ποσοστό του ΑΕΠ, παρατηρούμε ότι ανήλθε στο 

2,3%, έναντι 0,5% το 2014 , 1,1% το 2013, 4,4% το 2012 και 4,5 % το 2011 δεδομένων 

και των εξελίξεων παγκοσμίως.  

 Σήμερα, οι Άμεσες Ξένες Επενδύσεις, παρότι δεν παρέμειναν στα επίπεδα των ετών 2002-

2007, χαρακτηρίζονται από σταθερότητα, φθάνοντας τα 2,426 το 2014 έναντι 2,712 δις 

ευρώ το 2013, 2,489 δις το 2012, 1,700 δις ευρώ το 2011 και 2,263 το 2010.  

 Η διεθνής οικονομική κρίση μετά τον Σεπτέμβριο του 2008 είχε, όπως είναι επόμενο, 

σημαντικές επιπτώσεις στον τραπεζικό τομέα και στη ρευστότητα. Για την αντιμετώπιση 

των προβλημάτων υιοθετήθηκε σχέδιο στήριξης με προϋπολογισμό ύψους 19,5 δις $ από 

το ΔΝΤ, το οποίο οδήγησε στην επανεκκίνηση της οικονομίας.  

 Η Ρουμανία παραμένει μία από τις πλέον πλούσιες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, 

κατέχοντας μεγάλες καλλιεργήσιμες εκτάσεις, με αποθέματα ξυλείας, πληθώρα 

αποθεμάτων ορυκτών, ήτοι καλά αποθέματα φυσικού αερίου και πετρελαίου, καθώς και 

πλούσια αποθέματα σε χρυσό, σε χάλυβα, σε άργυρο, κλπ.  

 Εξετάζοντας το εξωτερικό εμπόριο της Ρουμανίας, παρατηρούμε ότι το 2015 άνω του 

70% των εμπορικών συναλλαγών πραγματοποιείται με τις χώρες της Ε.Ε. Αν όμως 



 

 

 

19 

 

συμπεριληφθούν η Τουρκία και η Ρωσία, το εξωτερικό εμπόριο αντιπροσωπεύει περίπου 

το 80%.  

Πίνακας 1: Η οικονομία της Ρουμανίας (βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες) 

                

 

ΠΗΓΗ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ INS 

*Εκτιμήσεις Εθνικής Επιτροπής Προβλέψεων Ρουμανίας 
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Εικόνα 2:  Εξέλιξη του ρυθμού ανάπτυξης της Ρουμανικής οικονομίας 2004-2015 

                  

ΠΗΓΗ: Eurostat, Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστκής Ρουμανίας (INS) 

 

3.2 Φορολογία 

 

Το 2005 η κυβέρνηση εφάρμοσε ενιαίο φορολογικό συντελεστή (Flat Tax) επί του 

εισοδήματος και επί των κερδών των επιχειρήσεων ύψους 16%. 

Επίσης, τον Ιούλιο του 2010 και μετά από πιέσεις του ΔΝΤ αυξήθηκε το ποσοστό ΦΠΑ από 

19% σε 24%, αλλά πρόσφατα υπήρξαν μειώσεις του ποσοστού ΦΠΑ από 24% σε 20%. Έτσι 

δημιουργήθηκαν οι εξής συντελεστές ΦΠΑ: 

 20%, ο κανονικός συντελεστής 

 0%, ο μηδενικός συντελεστής, που αφορά τα εξαγόμενα προϊόντα, αλλά η συναλλαγή 

πρέπει να γίνει μέσω τραπεζικού λογαριασμού, από τράπεζα αναγνωρισμένη από την 

Κεντρική Τράπεζα της χώρας. 

 9%, ο μειωμένος συντελεστής, για τα φαρμακευτικά, τις εφημερίδες, τον τύπο, τα 

ξενοδοχεία, τον τουρισμό, την ψυχαγωγία και από 01.09.2013 και για το ψωμί, τα 

αρτοσκευάσματα και τα άλευρα. 

 9%, ο μειωμένος συντελεστής για τα τρόφιμα, φρούτα και λαχανικά, από 24% σε 9%, 

που τέθηκε σε ισχύ από 1.6.2015 
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 5%, ο ειδικός συντελεστής για κοινωνικές κατοικίες και εκτάσεις χρησιμοποιούμενες για 

κοινωνικούς σκοπούς καθώς και για την αγορά νέων ακινήτων έως 120 τμ. και αξίας 

μέχρι 380.000Λέι (περίπου 103.000€). 

 

3.2.1 Φορολογία  Νομικών Προσώπων 

 

H φορολογία επιχειρήσεων στην Ρουμανία είναι 16% επί των κερδών. Για τα κέντρα 

διασκέδασης (ντισκοτέκ και κέντρα παιχνιδιών) η φορολογία είναι 5% επί του κύκλου 

εργασιών.  

 Όλες οι επιχειρήσεις, σύμφωνα με το ρουμανικό δίκαιο, υπόκεινται στο ίδιο 

φορολογικό καθεστώς, ως προς την πληρωμή του φόρου, για όλες τις δραστηριότητες και 

μορφές επιχειρήσεων. 

 Συγκεκριμένα, επιβαρύνονται με φόρο τα κέρδη: 

 των νομικών προσώπων ρουμανικού δικαίου και οι εταιρείες, που έχουν την έδρα τους 

στην Ρουμανία και δημιουργήθηκαν σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, για τα κέρδη 

που πραγματοποιήθηκαν είτε στην Ρουμανία είτε στο εξωτερικό. 

 των ξένων νομικών προσώπων, τα οποία διαθέτουν στην Ρουμανία μία σταθερή έδρα, για 

τα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν από αυτή την εταιρεία στη Ρουμανία. 

 των ξένων νομικών προσώπων και των φυσικών προσώπων, που δεν είναι μόνιμοι 

κάτοικοι Ρουμανίας, αλλά ασκούν στην Ρουμανία δραστηριότητες, στο πλαίσιο μιας 

συνεργασίας με ένα άλλο νομικό πρόσωπο και για τα κέρδη που εισπράχθηκαν. 

 των ξένων νομικών προσώπων για τα έσοδα από τα ακίνητα τα οποία βρίσκονται στην 

Ρουμανία και τα κέρδη που προέρχονται από παραχωρήσεις μετοχών ρουμανικών 

εταιρειών. 

 οι δαπάνες αφαιρούνται από την φορολογία εάν και μόνο τα έξοδα αυτά είναι 

συνδεδεμένα με  την απόκτηση φορολογητέων εσόδων. 

Ωστόσο υπάρχουν και κατηγορίες, που δεν υπόκεινται σε φορολόγηση και είναι οι εξής:  
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 Έσοδα από μερίσματα που εισπράχθηκαν από μία ρουμανική εταιρεία, από μία άλλη 

ρουμανική εταιρεία, η οποία εδρεύει σε τρίτη χώρα (εκτός Ε.Ε) με την οποία η Ρουμανία 

έχει υπογράψει συμφωνία αποφυγής διπλής φορολογίας. 

 Έσοδα τα οποία αποκτήθηκαν από ρουμανική εταιρεία από την πώληση ή μεταβίβαση 

μετοχών άλλης ρουμανικής εταιρείας η οποία βρίσκεται σε μία χώρα με την οποία η 

Ρουμανία έχει υπογράψει συμφωνία αποφυγής διπλής φορολογίας. 

 Κατασκευές: μέθοδος γραμικής απόσβεσης. 

 Τεχνολογικός εξοπλισμός (μηχανήματα, εργαλεία, ηλεκτρονικοί υπολογιστές: δυνατότητα 

επιλογής της γραμμικής απόσβεσης και της επιταχυνόμενης απόσβεσης).  

3.2.2 Φορολογία  μικρό – επιχειρήσεων 

 

Τα νομικά πρόσωπα που κατά την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους πληρούν τις 

ακόλουθες προϋποθέσεις, έχουν την υποχρέωση να εφαρμόσουν το καθεστώς φορολόγησης 

των μικροεπιχειρήσεων: 

 Ετήσια εισοδήματα  λιγότερο των 65.000 ευρώ. 

 Εισοδήματα που αποκτήθηκαν από δραστηριότητες εκτός των τραπεζικών, ασφάλισης και 

επανασφάλισης, χρηματοδοτικές υπηρεσίες σχετικές με τις αγορές κεφαλαίων. 

 Οι δραστηριότητες του συμβούλου διαχείρισης ‘council of management’, όταν δεν 

υπερβαίνουν το 20% των συνολικών εσόδων. 

 Το ποσοστό φορολογίας  ορίζεται σε 3% του κύκλου εργασιών. 

 

3.2.3 Φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) 

 

Στην Ρουμανία υπάρχουν τα εξής ποσοστά ΦΠΑ που επιβαρύνουν τον καταναλωτή. 

 20% ο κανονικός συντελεστής, που αφορά, όλες τις συναλλαγές των αγαθών και 

υπηρεσιών. 

 9% για την προμήθεια βιβλίων και εφημερίδων, ψωμιού και αρτοπαρασκευασμάτων, 

αλεύρων, ιατρικών προϊόντων, φαρμακευτικών προϊόντων, υπηρεσιών τουρισμού 

(διαμονή) και τέλη εισόδου σε μουσεία, μνημεία και άλλες τουριστικές εκδηλώσεις 
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 9% για τα τρόφιμα-φρούτα και λαχανικά μετά την μείωση του συντελεστή 24% από 

1.6.2015 

 5% για την διανομή κοινωνικών κατοικιών και τα οικόπεδα για την εν λόγω χρήση και 

ιδιαίτερα τις προοριζόμενες για άγαμους και οικογένειες, που δεν έχουν επιφάνεια άνω 

των 230 τ.μ / 120 τ.μ. και η αξία τους δεν υπερβαίνει τα 380.00 λέι ήτοι 85.000 ευρώ / 

450.000Λέι (περίπου 103.000€), αντίστοιχα.  

Επιπλέον, ισχύουν τα παρακάτω: 

Το καθεστώς του ΦΠΑ κατά την είσπραξη έγινε προαιρετικό από το 2014. Τα 

φορολογούμενα άτομα, των οποίων ο κύκλος εργασιών δεν ξεπερνάει τα 2.250.000 λέι 

μπορούν να συνεχίζουν να εφαρμόζουν αυτό το σύστημα. 

Οι εισαγωγές,  υπόκεινται σε ΦΠΑ που υπολογίζεται επί της τελωνειακής αξίας του 

προϊόντος από τις χώρες της Ε.Ε,  ενώ για τα προϊόντα από τις τρίτες χώρες 

συμπεριλαμβάνονται οι τελωνειακοί δασμοί και άλλα τελωνειακά τέλη. Οι τελωνειακοί 

δασμοί κυμαίνονται αναλόγως του προϊόντος. 

Τα προϊόντα που παράγονται ή συναρμολογούνται στην Ρουμανία, από ρουμανική ή ξένη 

εταιρεία και ακολούθως εξάγονται, δεν υπόκεινται σε Φ.Π.Α.. Αν τα προϊόντα εξήχθησαν, 

χωρίς πληρωμή, ο ΦΠΑ δεν καταβάλλεται. Αντίθετα, αν η πληρωμή έχει γίνει πριν την 

φόρτωση εμπορευμάτων, το ποσοστό Φ.Π.Α καταβάλλεται και ακολουθεί η αίτηση 

επιστροφής του εν λόγω φόρου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

24 

 

Εικόνα 3: Τροποποιήσεις στον φορολογικό κώδικα 
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3.3  Μορφές Εταιριών στη Ρουμανία 

 

3.3.1 Προσωπικές εταιρείες 

 

Ομόρρυθμη εταιρεία (SNC, societate in nume colectiv, general partnership) 

Η ομόρρυθμη εταιρεία συστήνεται από δύο ή περισσότερα άτομα, τα οποία ευθύνονται 

απεριόριστα και εις ολόκληρον έναντι τρίτων. Συνεπώς, ο ομόρρυθμος εταίρος ευθύνεται και 

με την ατομική του περιουσία και όχι μέχρι ενός συγκεκριμένου ποσού, αλλά για όλο το ποσό 

της οφειλής της εταιρείας. Δεν πρόκειται για συνήθη μορφή εταιρείας στην Ρουμανία. Όταν 

επιλέγεται, αφορά κυρίως οικογενειακές επιχειρήσεις. 

Ετερόρρυθμη εταιρεία (SCS, societate in comandita simpla, limited partnership) 

Η ετερόρρυθμη εταιρεία είναι ένωση δύο ή περισσοτέρων προσώπων, των λεγόμενων 

ετερορρύθμων και ομορρύθμων εταίρων. Οι ετερόρρυθμοι έχουν περιορισμένη ευθύνη μέχρι 

του ύψους της αξίας της  εταιρικής τους εισφοράς. Η συγκεκριμένη μορφή δεν είναι συνήθης 

στην Ρουμανία, όπως και η ομόρρυθμη. 

Eτερόρρυθμη κατά μετοχές (SCΑ, societate in comandita pe actiuni, limited partnership 

by shares  

Συστήνεται από τουλάχιστον δύο πρόσωπα εκ των οποίων ένα ευθύνεται απεριόριστα και εις 

ολόκληρον για τα χρέη της εταιρείας. Απεριόριστη ευθύνη έχουν και οι διαχειριστές της 

εταιρείας. Το κεφάλαιο της εν λόγω εταιρείας διαιρείται σε μετοχές. Οι ετερόρρυθμοι εταίροι 

ευθύνονται περιορισμένα μέχρι του ύψους της αξίας των μετοχών τους. Ούτε αυτή η μορφή 

είναι συνήθης στην Ρουμανία, όπως και οι δύο προηγούμενες. 

 

3.3.2 Κεφαλαιουχικές εταιρείες 

   

Ανώνυμη Εταιρεία (S.A. societate pe actiuni, joint-stock company) 

Ιδρύεται από 2 τουλάχιστον νομικά ή φυσικά πρόσωπα, ενώ το ελάχιστο εγγεγραμμένο 

κεφάλαιο ανέρχεται στα 90.000 Lei (περίπου 20.000 ευρώ). Το κεφάλαιο διαιρείται σε 

μετοχές (ονομαστικές ή ανώνυμες), με ελάχιστη ονομαστική αξία καθεμίας 0,1 Lei.  Με  
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την εγγραφή στο Εμπορικό Μητρώο,  κάθε μέτοχος οφείλει να προκαταβάλλει το 30% του 

μεριδίου του, ενώ το υπόλοιπο 70% καταβάλλεται σε διάστημα 12 μηνών για μετοχές που 

εκδίδονται σε αντάλλαγμα χρηματικής εισφοράς και 24 μήνες για μετοχές που εκδίδονται σε 

αντάλλαγμα εισφοράς σε είδος. 

 

Eταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (S.R.L.  societate cu răspundere limitată, Limited 

Liability Company) 

Πρόκειται για την πιο συνηθισμένη εταιρική μορφή στην Ρουμανία, η οποία προτιμάται από 

τους ξένους επενδυτές. Συστήνεται από 1 μέχρι 50 φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή 

αλλοδαπά χωρίς περιορισμό. Το ελάχιστο εταιρικό κεφάλαιο ανέρχεται στα 200 Lei (περίπου 

45 €), το οποίο καταβάλλεται εξ ολοκλήρου κατά την εγγραφή της εταιρείας στο Εμπορικό 

Μητρώο. Η ελάχιστη αξία κάθε εταιρικού μεριδίου είναι 10 Lei. Η ευθύνη των εταίρων είναι 

περιορισμένη, υπό την έννοια ότι δεν ευθύνονται με την ατομική τους περιουσία. Οι 

αποφάσεις λαμβάνονται από την πλειοψηφία στην Γενική Συνέλευση των Εταίρων. 

 

3.4  Θεσμικό Πλαίσιο Διμερών Οικονομικών Σχέσεων Ελλάδος – Ρουμανίας 

 

Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις οικονομικές σχέσεις των δύο χωρών περιλαμβάνει: 

 Συμφωνία για την αποφυγή της διπλής φορολογίας σχετικά με τους φόρους εισοδήματος 

και κεφαλαίου, Αθήνα 17/9/1991, (ισχύει από 7/4/1995, Νόμος 2279/1995, ΦΕΚ υπ’ 

αριθμ. 9/26.01.1995). 

 Συμφωνία Απαλλαγής Διπλής Φορολογίας εξ Αεροπορικών Κερδών, Αθήνα (ΦΕΚ 

99/Α/30.05.1967, Α.Ν. 24/1967 έναρξη ισχύος 17.06.1967). 

 Συμφωνία Απαλλαγής Διπλής Φορολογίας Ναυτιλίας και αεροπορικών  κερδών (ΦΕΚ 

99/Α/30.05.1967, Α.Ν. 24/1967 έναρξη ισχύος 17.06.1967). 

 Συμφωνία για την Προώθηση και την Αμοιβαία Προστασία των Επενδύσεων, παράταση 

ισχύος, Βουκουρέστι 18/10/95 Ν. 2494/ 02.04.1997 ΦΕΚ 85/16.09.1997  (ίσχυε από  

07.7.1997). Ο αρχικός νόμος Ν. 2067/1991 (ΦΕΚ 117/Α/01.01.1991 ίσχυε από 

07.08.1992). Η εν λόγω συμφωνία δεν ισχύει πλέον, καθώς τα θέματα επενδύσεων 

καλύπτονται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία. 
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 Συμφωνία ‘περί τηλεπικοινωνιών’ (Α.Ν. 55/2.4.1966,  ΦΕΚ 133/Α/03.08.1967, έναρξη 

ισχύος 06.07.1967). 

 Συμφωνία για συνεργασία στον τομέα του Τουρισμού (Ν. 2138/09.06.1993, ΦΕΚ 

84/28.05.1995, έναρξη ισχύος 21.05.1994) 

 Συμφωνία περί τακτικών Εμπορικών Αεροπορικών Μεταφορών (ισχύει από 2.9.1996) 

 Συμφωνία μεταξύ των κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ρουμανίας για 

την             Συνεργασία και Αμοιβαία Διοικητική Συνδρομή μεταξύ των Τελωνειακών 

τους Διοικήσεων             (ισχύει από 1.12.2000). 

  Πρωτόκολλο της 18
ης

 ΜΔΕ, Βουκουρέστι, 22.02.2006, ΦΕΚ 204/Α/02.10.2006  κύρωση             

14/09/2006.  

 Συμφωνημένα πρακτικά διαβουλεύσεων επί οικονομικών θεμάτων σε επίπεδο Γενικών 

Δ/ντών            Ελλάδος – Ρουμανίας, Βουκουρέστι, 31/10/2013. 

  Πρωτόκολλο της  5
ης

 συνόδου μικτής Επιτροπής Επιστημονικής και Τεχνικής 

συνεργασίας Ελλάδος - Ρουμανίας , Βουκουρέστι 14/10/2005,  ΦΕΚ 113/Α/18.05.2006, 

ισχύει από 08.06.2006. 

 Ναυτιλιακή Συμφωνία, Α.Ν. 55/1967, ΦΕΚ 133/Α/03.08.1967, έναρξη ισχύος 

06.07.1968. 

 Συμφωνία Συνεργασίας στον τομέα της ενέργειας, Βουκουρέστι  07/2/2008 Νο 3739 , 

03/02/2009 (ΦΕΚ 18/Α/15.02.2009 ισχύει από 09/09/2009) 

 Μνημόνιο Συνεργασίας στον αγροτικό τομέα υπεγράφη από ΥΠΕΞ δύο χωρών στο 

πλαίσιο              επισήμου επισκέψεως κ. ΠΔ στην Ρουμανία (28-29.8.2011) και έχει τεθεί 

σε ισχύ από τον Ιούνιο 2014. 

3.5  Επενδυτικά Κίνητρα 

 

Το βασικό νομικό πλαίσιο για τις άμεσες ξένες επενδύσεις στην Ρουμανία τελεί, μετά την 

δεκαετία του 1990, υπό συνεχή αναθεώρηση. Οι μεγαλύτερες αναθεωρήσεις 

πραγματοποιήθηκαν στον Αστικό Κώδικα τον Οκτώβριο του 2011, με την αντικατάσταση 

των διατάξεων του εμπορικού κώδικα και την εναρμόνιση της Ρουμανικής νομοθεσίας με τις 

διεθνείς πρακτικές. Μεταξύ των αλλαγών, ο νέος κώδικας εισάγει την αρχή των καλών ηθών 

και τονίζει ότι κάθε διαπραγμάτευση συμβολαίου δεν πρέπει να συνεχίζεται με κακά ήθη. Η 
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Ρουμανία ανέλαβε προσπάθεια να βελτιώσει την Φορολογική της  Διοίκηση, να ενισχύσει την 

διαφάνεια και να δημιουργήσει ένα σταθερό νομικό καθεστώς για την επίλυση των 

εμπορικών διαφορών. Η είσοδος  της Ρουμανίας στην Ε.Ε. από 01.01.2007 συνέβαλε στην 

ενίσχυση της σταθερότητας του θεσμικού πλαισίου. 

Οι βασικές εγγυήσεις έχουν ως ακολούθως: 

 Οι ξένοι επενδυτές έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους Ρουμάνους 

 Ελεύθερη πρόσβαση στην εγχώρια αγορά 

 Δυνατότητα ξένων επενδυτών να έχουν το 100% της εταιρείας 

 Δυνατότητα να έχουν την διοίκηση και το ‘management’ της ρουμανικής εταιρείας 

 Εθνικοποιήσεις και κατασχέσεις επιτρέπονται μόνο  στα πλαίσια του νόμου 

 Εγγύηση αποζημιώσεως σε περίπτωση παρανόμων ενεργειών κρατικών οργάνων 

 Ελευθερία διάθεσης και επαναπατρισμού καθαρών επιχειρηματικών κερδών 

 Ελευθερία συμμετοχής ξένου επιχειρηματικού κεφαλαίου στην διαδικασία 

ιδιωτικοποίησης της ρουμανικής οικονομίας 

 Φορολογικές απαλλαγές: Παρατηρούμε ότι τελωνειακά και φορολογικά κίνητρα δίδονται 

σε ξένους επενδυτές στις 6 ελεύθερες ζώνες. Οι κρατικές βοήθειες  είναι διαθέσιμες για τις 

επενδύσεις στις ελεύθερες ζώνες υπό την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την 

περιφερειακή ανάπτυξη. Μεγάλες εταιρείες μπορούν να λάβουν κίνητρα, για το 50% των 

επιλεγμένων δαπανών (40% στην περιφέρεια Βουκουρεστίου), ενώ οι ΜΜΕ δύνανται να 

λάβουν 65% των επιλεγμένων δαπανών.  

3.6  Πλεονεκτήματα της Ρουμάνικης Αγοράς 

 

Με την ολοκλήρωση του θεσμικού πλαισίου Ελλάδας– Ρουμανίας δίνεται η δυνατότητα και 

στις δύο χώρες να προχωρήσουν στην υιοθέτηση νέων πρωτοβουλιών και μορφών 

συνεργασίας, με στόχο την αξιοποίηση των ιστορικών δεσμών των δύο λαών και την 

θεμελίωση της συνεργασίας σε διάφορα επίπεδα. Η Ρουμανία, ως γνωστόν, παρουσιάζει 

σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα για τους Έλληνες επιχειρηματίες στους τομείς της 

γεωργίας, της μεταποίησης, των καναλιών διανομής, του τουρισμού και της παροχής ευρέος 

φάσματος υπηρεσιών. 

 Ειδικότερα: 
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 Αποτελεί από το 2007 χώρα της Ε.Ε  με αποτέλεσμα την κατάργηση των τελωνειακών 

δασμών και την θέσπιση κοινού εξωτερικού δασμολογίου, 

 Λόγω γειτνίασης αποτελεί αγορά στόχο για πολλές εξαγωγικές επιχειρήσεις. 

 Αποτελεί την 2
η
 σε σημασία αγορά της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης μετά την 

Πολωνία  για τους δυτικοευρωπαίους. 

 Παρουσιάζει θετικούς ρυθμούς  ανάπτυξης  τα τελευταία χρόνια περίπου 3% ετησίως, 

 Ο Ρουμάνος καταναλωτής έχει συνήθως ροπή προς την υπερκατανάλωση και δεν 

αποταμιεύει. 

 Το 2014 επισκέφθηκαν περίπου την χώρα μας άνω των 800.000 ατόμων για τουρισμό 

και γνωρίζουν την ποιότητα των ελληνικών προϊόντων. 

 Η κατανάλωση των νοικοκυριών αυξάνεται ετησίως κατά 10% περίπου, 

 Για την Ελλάδα και τη Ρουμανία, η συνεργασία στον εμπορικό και οικονομικό τομέα 

αποτελεί φυσικό επακόλουθο της γεωγραφικής εγγύτητας των δύο χωρών και της 

ιδιότητας της Ελλάδας και της Ρουμανίας ως μέλη της Ε.Ε. και βαλκανικών χωρών, 

 Η Ρουμανία είχε και έχει παραδοσιακές εμπορικές σχέσεις με την Ελλάδα. Ένα 

σημαντικό ποσοστό των Ρουμάνων καταναλωτών γνωρίζει την ποιότητα των ελληνικών 

προϊόντων, 

 Οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις οδηγούν στη δημιουργία μίας νέας μεσαίας τάξης 

καταναλωτών, που αναζητούν ποιοτικά και επώνυμα προϊόντα, 

 Η ελληνική επενδυτική παρουσία είναι σημαντική στην Ρουμανία και μπορεί να 

ισχυροποιηθεί περισσότερο και σε άλλους τομείς οικονομικής δραστηριότητας, ενώ η 

αύξηση των εξαγωγών είναι δυνατόν να ενισχυθεί με τη διεύρυνση των εξαγωγών μας 

σε άλλες κατηγορίες προϊόντων και από μεγαλύτερο αριθμό επιχειρήσεων.
17
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3.7  SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ  για το επιχειρηματικό περιβάλλον της Ρουμανίας 

 

STRENGTHS (ΔΥΝΑΜΕΙΣ) 

 Η ύπαρξη και η αυξανόμενη τάση των πολύ μικρών επιχειρήσεων 

 Τοπική οικονομία με υψηλό βαθμό εξειδίκευσης στον τομέα της βιομηχανίας  και καλά 

αναπτυγμένη επιχειρηματική υποδομή 

 Υψηλή ελκυστικότητα για τους ξένους επενδυτές από τις μεγάλες πόλεις 

 Ανοδικές τάσεις στις εξαγωγές 

 Καθορισμένη βιομηχανική παράδοση λόγω της διαφοροποίησης στον βιομηχανικό τομέα 

 Καλά ανεπτυγμένο δίκτυο έρευνας στις μεγάλες πόλεις 

 Προσανατολισμός της βιομηχανίας στην επεξεργασία των τοπικών πόρων και την 

κατασκευή προϊόντων 

 Εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό προσελκύει νέους ενδιαφερόμενους φορείς 

 Ανοδική τάση στην νεοσύστατες επιχειρήσεις 

 Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις είναι ένα σημαντικό τμήμα της βορειοανατολικής 

περιοχής της οικονομίας, απορροφώντας ένα σημαντικό μέρος των εργαζομένων 

 Το 2007 οι άμεσες ξένες επενδύσεις στο Βουκουρέστι ανήλθαν σε 27,516 εκατομμύρια 

ευρώ, το οποίο αντιπροσωπεύει το 64,3% του συνόλου των άμεσων επενδύσεων 

 Το επιχειρηματικό περιβάλλον παίζει σημαντικό ρόλο στην προώθηση μιας βιώσιμης 

οικονομικής ανάπτυξης, τόσο στη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης ευκαιριών όσο 

και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας  

 Σταθερή αύξηση του ιδιωτικού εμπορίου και των υπηρεσιών(συμβολή τους 

αντιπροσωπεύει περίπου το 50% της προστιθέμενη αξία που δημιουργείται) 

 Το Βουκουρέστι, κατέχει τις πρώτες θέσεις στις καινοτομικές δυνατότητες  

 Το Βουκουρέστι, αποτελεί, τον πιο σημαντικό κόμβο μεταφορών 
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WEAKNESSES (ΑΔΥΜΑΜΙΕΣ) 

 Χαμηλό περιφερειακό ΑΕΠ ανά κάτοικο 

 Μικρός αριθμός επιχειρήσεων 

 Άνιση κατανομή των επιχειρήσεων  και των βιομηχανικών πάρκων, τα οποία είναι οποία 

είναι συγκεντρωμένα κυρίως στις αστικές περιοχές 

 Η Μεγαλύτερη αύξηση των εισαγωγών σε σχέση με τις εξαγωγές δημιουργεί ένα 

αρνητικό εμπορικό ισοζύγιο 

 χαμηλή προστιθέμενη αξία της παραγωγής 

 Αρνητική τάση των επενδύσεων στον βιομηχανικό τομέα 

 Ανισορροπία μεταξύ του αριθμού των ΜΜΕ που ιδρύθηκαν στις αστικές και αγροτικές 

περιοχές  

 Χαμηλή προσφορά συμβουλευτικών υπηρεσιών για την εκπόνηση μελετών μάρκετινγκ, 

τη διαχείριση του έργου, δημοσιονομικούς ελέγχους, κλπ 

 Ο τομέας έρευνας και ανάπτυξης βρίσκεται σε ύφεση 

 Ο τομέας έρευνας και ανάπτυξης τεχνολογικών υπηρεσιών έχουν αναπτυχθεί ελάχιστα ή 

ανύπαρκτα 

 Οι σχέσεις συνεργασίας μεταξύ της ακαδημαϊκής έρευνας και της επιχείρησης είναι 

φτωχοί, ιδιαίτερα σε εκείνες τις περιοχές όπου δεν υπάρχουν ισχυρά ακαδημαϊκά κέντρα 

 Δεν υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για την ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 

 Το νότιο τμήμα της Περιφέρειας είναι μια αγροτική ζώνη, με φτωχό περιβάλλον 

επιχειρηματικότητας 

 Χαμηλή αξία των άμεσων ξένων επενδύσεων 

 Υπάρχουν κάποιες ζώνες στον βιομηχανικό κλάδο, που βρίσκονται σε αναδιάρθρωση και 

αντιμετωπίζουν έντονα κοινωνικά προβλήματα 

 Κακή συμμετοχής του εργατικού δυναμικού στην επιχείρηση, χαμηλές αποδοχές  χαμηλοί 

μισθοί και χαμηλή απόδοση εργασίας 

 Η διαθεσιμότητα της πληροφορικής σε ρουμάνικες επιχειρήσεις εξακολουθεί να είναι 

περιορισμένη σε σύγκριση με το μέσο όρο της ΕΕ, 

 Υψηλά ποσοστά ανεργίας 
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OPPORTUNITIES (ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ) 

 Προώθηση ενός καινοτόμου περιβάλλοντος και ανάπτυξη των τεχνολογικών κλάδων  που 

ενθαρρύνονται μέσω των χρηματοδοτικών προγραμμάτων της ΕΕ 

 Εφαρμογή των μέτρων που προορίζονται για την προώθηση των επενδύσεων και για τη 

στήριξη των επιχειρήσεων στο επίπεδο της ανάπτυξης των περιφερειών, με στόχο την 

αύξηση του ενδιαφέροντος των ξένων επενδυτών 

 Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας  

 Βελτίωση της ικανότητας των νομών να ανταγωνιστούν στις διεθνείς αγορές, μέσω 

κατάλληλων παρεμβάσεων 

 Η γεωγραφική της θέση αποτελεί πλεονέκτημα από την άποψη των ευρωπαϊκών έργων 

υποδομής μεταφορών 

 Ενδιαφέρον για μεγέθυνση των βιομηχανικών πάρκων και δημιουργία νέων τεχνολογικών 

πάρκων 

 Η καινοτομική ικανότητα των ΜΜΕ πρέπει να ενισχυθεί, προκειμένου να διατηρηθεί το 

σημερινό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 

 Δυνατότητα να συνάπτουν συμφωνίες συνεργασίας στους τομείς της έρευνας και της 

τεχνολογικής καινοτομίας, με ινστιτούτα σε κράτη μέλη της ΕΕ 

 Η τρέχουσα κρίση θα έχει διαρθρωτικές επιπτώσεις τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και  για 

τους καταναλωτές. Αυτό συνεπάγεται νέα μέτρα για τη μείωση των δαπανών.  

 Η σχέση μεταξύ των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων είναι ένα πολυδιάστατο θέμα. 

Είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί καλύτερη συνεργασία στις εγχώριες και διεθνείς 

αγορές. 

 Ανάπτυξη των επιχειρηματικών υποδομών στην Βορειοανατολική περιφέρεια 

προκειμένου να βελτιωθεί η πρόσβαση στο επιχειρηματικό περιβάλλον 

 Η ανταγωνιστικότητα και η τεχνογνωσία λαμβάνουν υπόψη τους, τις αναλογίες: 

ποιότητα-λειτουργικότητα, ποιότητα-τιμή, ποιότητα-ασφάλεια, το σχεδιασμό, και τη 

μάρκα 

 Δάνεια με χαμηλό επιτόκιο που προσφέρονται σε ΜΜΕ, για την πρόσληψη ανέργων 

 Η διαφήμιση των επιχειρηματικών ευκαιριών, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων στις 

μειονεκτούσες περιοχές 
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 Ενίσχυση της οικονομικής ανταγωνιστικότητας 

 

THREATS (ΑΠΕΙΛΕΣ) 

 Απώλεια της ανταγωνιστικότητας στη βιομηχανία ως αποτέλεσμα της παγκοσμιοποίησης 

 Οι συχνές τροποποιήσεις στη φορολογική νομοθεσία (σε εθνικό επίπεδο) 

 Έλλειψη επενδυτικών στρατηγικών που θα λαμβάνουν υπόψη τις τοπικές - περιφερειακές 

αλλαγές των δημογραφικών δεδομένων 

 Η άνιση κατανομή των κονδυλίων για τις εκπαιδευτικές και κοινωνικές υποδομές 

 Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του αναπτυγμένου κέντρου της περιφέρειας όσον αφορά 

το σύστημα παραγωγής εξακολουθεί να είναι σημαντικό για τους νέους ανταγωνιστές, 

αλλά το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα χρειάζεται υποστήριξη, δεδομένου ότι υπόκειται σε 

συνεχή διάβρωση 

 Το ανεπαρκές επίπεδο της καινοτομίας, όσον αφορά τα προϊόντα και τις ξένες αγορές - 

μπορεί να διαβρώσει το σημερινό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 

 Υψηλή εξάρτηση από τις μεγάλες εταιρείες όσον αφορά την τεχνολογία και τον κύκλο 

εργασιών - μπορεί να έχει δυσμενείς επιπτώσεις στις ΜΜΕ, που τους καθιστά εξαιρετικά 

ευάλωτους 

 Το εμπορικό ισοζύγιο συνεχίζει να επιδεινώνεται 

 Μειονεκτήματα που προκύπτουν από τις φτωχές δυνατότητες στην αγορά των τελικών 

προϊόντων, λαμβάνοντας υπόψη την εμπορία των προϊόντων στις κορεσμένες αγορές 

 Παραγωγή προϊόντων που είναι μη ανταγωνιστικά τόσο στην εγχώρια όσο και στις 

διεθνείς αγορές, ως αποτέλεσμα της μη τήρησης των ανωτέρων προτύπων ποιότητας και 

ευρωπαϊκών απαιτήσεων 

 Αστάθεια του βιομηχανικού τομέα σε σχέση με την οικονομία της αγοράς, λόγω της 

χρήσης ξεπερασμένης τεχνολογίας, χαμηλής παραγωγικότητας και οικονομικής 

αποδοτικότητας 

 Έλλειψη βιομηχανικών πάρκων 

 Η έλλειψη μιας συνεκτικής πολιτικής για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ 

επιχειρήσεων και ερευνητικών κέντρων 

 Έλλειψη κινήτρων για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των ΕΑΚ και των ΜΜΕ 
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 Μετανάστευση ειδικευμένου / εκπαιδευμένου εργατικού δυναμικού προς τις 

ανεπτυγμένες χώρες στην ΕΕ 

  Κίνδυνος κλεισίματος πολλών επιχειρήσεων λόγω της χαμηλής ανταγωνιστικότητας μετά 

την ένταξη στην ΕΕ 

 Λόγω της φύσης των δραστηριοτήτων τους, οι μικρές επιχειρήσεις έχουν αμελητέα 

συμβολή στην αγορά των προϊόντων εξαγωγής.
18

 

 

3.8  Ξένες Άμεσες Επενδύσεις στη Ρουμανία ανά Χώρα 2015 

 

Ο κυριότερος ξένος επενδυτής στην Ρουμανία και για το 2015 ήταν η Ολλανδία με 21,17% 

του συνόλου των επενδύσεων (11,7δισ.$) σε τομείς όπως οι τράπεζες, οι ασφάλειες, τα 

καταναλωτικά αγαθά και τα τρόφιμα. Ακολούθησαν οι Αυστρία με 12,73% (7,05 δισ.$) σε 

τράπεζες, ασφάλειες, οικοδομικά υλικά και Γερμανία με 11,7% (6,47 δισ.$) σε τομείς όπως οι 

ασφάλειες, τα τρόφιμα, τα αυτοκίνητα, τα μηχανήματα, τα οικοδομικά υλικά, τα χημικά και 

το τσιμέντο. Στην τέταρτη πλέον θέση βρίσκεται η Κύπρος με συνολικές επενδύσεις ύψους 

5,07 δισ. $ που αντιστοιχεί στο 9,17% των συνολικών ΑΞΕ στη χώρα  και οι οποίες 

επικεντρώνονται στις τράπεζες και τις υπηρεσίες. Η Γαλλία με 6,19% (3,42 δισ.$) επένδυσε 

σε τομείς όπως ΙΤ, αυτοκίνητα, τσιμέντο, βιομηχανικά προϊόντα, γεωργία, τράπεζες και 

ασφάλειες, σούπερμάρκετ κ.λ.π. Η Ελλάδα με 4,58% (2,54 δισ.$) επένδυσε στις τράπεζες, τα 

τρόφιμα, τα καταναλωτικά αγαθά και την λιανική πώληση. Η Ιταλία με 4,09% (2,26 δισ. $) 

προσανατολίστηκε κυρίως στα  υποδήματα και ενδύματα, τις τράπεζες και τις ασφάλειες. Η 

Ισπανία με 4% (2,22 δισ.$) επένδυσε σε βιομηχανικά και καταναλωτικά προϊόντα καθώς και 

σε τράπεζες. Ακολουθούν οι: Λουξεμβούργο με 3,38% (1,9 δισ. $), Μεγ. Βρετανία με 2,6% 

(1,4 δισ.$), Ελβετία με 2,41% (1,33 δισ.$), ΗΠΑ με 2,41% (1,33 δισ.$), και η Ουγγαρία με 

2,15% (1,19 δισ.$).  
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Πίνακας 2: Οι ξένες επενδύσεις στη Ρουμανία κατά χώρα προέλευσης στις 31.12.2015 

              

 

ΠΗΓΗ: Εθνικό Εμπορικό Μητρώο - ONRC, Δεκέμβριος 2015 

 

Το Βουκουρέστι και η περιφέρειά του κατέχουν το μεγαλύτερο μέρος του συνόλου των ΑΞΕ. 

Παρότι πολλές μονάδες παραγωγής βρίσκονται στην επαρχία, η έδρα των ξένων εταιρειών 

παραμένει στο Βουκουρέστι. 

Οι σημαντικότεροι τομείς που προσελκύουν ξένες επενδύσεις στη Ρουμανία είναι οι 

ακόλουθοι: 

 η αυτοκινητοβιομηχανία και τα μέρη αυτοκινήτων (Renault, Daimler Benz, Ford, 

Siemens, Continental Alcoa, Delpi Packard, Michelin, Pirelli) 

 ο τραπεζικός και ο χρηματοοικονομικός τομέας (Citibank, Societe generale, Royal bank 

of Scotland, Ing, GeneralVolsbank, Raffeisen, National Bank of Greece, Alpha Bank, 

Intesa, Garanti Bank, Erste Bank, Unicredit, Credit Agricole, Piraeus Bank, Alianz) 

 ο τομέας πληροφορικής  (Ηewlett Packard, Intel, Microsoft, Oracle, Cisco). 
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 ο τομέας τηλεπικοινωνιών (OTE, Orange, Telesystem International services, Vodafone). 

 ο τομέας ξενοδοχείων (Sheraton, Hilton, Marriot, Sofitel, Ramada, Radosson, Accor). 

 η βαριά βιομηχανία (timken, lafarge, heidelberg, plexuw, lufkin, toro). 

 ο τομέας των καταναλωτικών αγαθών (Procter and Gamble, Unilever, Henkel, Coca Cola, 

Pepsico, Parmalat, Smithfield Foods) 

 ο τομέας του λιανεμπορίου (Metro, Delhaize, Dm Drogerie, Carrefour, Cora, Selgros, 

Auchan, Kaufland)
19
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Η ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ 

 

4.1 Πρόσφατες εξελίξεις στην διανομή τροφίμων στην Ρουμανία 

 

 Μετά την οικονομική κρίση, η οποία έγινε αισθητή στην Ρουμανία κατά την περίοδο 2009 – 

2010, ο κύκλος εργασιών των αλυσίδων καταστημάτων τροφίμων, παρουσίασε αύξηση. 

Παρόλα αυτά, η οικονομική κρίση είχε αρνητικό αποτέλεσμα στην αγοραστική δύναμη του 

Ρουμάνου καταναλωτή, υπό την έννοια ότι ο τελευταίος κατέστη περισσότερο προσεκτικός 

στην διαχείριση του προϋπολογισμού του, δίνοντας προβάδισμα στην ικανοποίηση των 

τρεχουσών αναγκών του, περιορίζοντας συγχρόνως την υπερκατανάλωση τροφίμων και 

απομακρυσμένος από την αρχή του «αναλίσκειν τα πάντα».  

  Αυτή η νέα προσέγγιση οδήγησε σε μία διευρυμένη αγορά τροφίμων και σε αυξημένη 

επισκεψιμότητα των καταστημάτων της γειτονιάς, τα οποία διαθέτουν πλέον προϊόντα, 

σύμφωνα με τις νέες ανάγκες του καταναλωτή, επιτρέποντάς του καλύτερη διαχείριση του 

χρόνου και των χρημάτων του. Από την πλευρά τους, οι έμποροι υποχρεώθηκαν να προβούν 

σε περισσότερες προωθητικές προσφορές, που έχουν καταστεί σύνηθες φαινόμενο. Η πίεση 

στις τιμές δημιούργησε το φαινόμενο της αύξησης των «προϊόντων λευκής ετικέτας» (white 

label products), που αποτελούν πλέον το 17% των τροφίμων και το 12% των προϊόντων 

ευρείας κατανάλωσης. Η εξέλιξη αυτή είχε ως αποτέλεσμα το σύγχρονο εμπόριο, το οποίο 

στις αρχές της χιλιετίας ήταν σχεδόν ανύπαρκτο, να καλύπτει σήμερα το 53% του λιανικού 

εμπορίου και στο επίπεδο του κέντρου των πόλεων το 75%.   

Η σημαντική αύξηση των καταστημάτων της γειτονιάς, που έχουν το πλεονέκτημα 

των διαθεσίμων προϊόντων και της γειτνίασης, οδήγησε τις μεγάλες αλυσίδες καταστημάτων 

(πχ Shop&Go της Mega Image, Carrefour Express, Metro, Auchan) να προχωρήσουν σε 

‘franchising’, προκειμένου να ανταγωνιστούν τα παραδοσιακά μαγαζιά τροφίμων. Οι 

γαλλικές αλυσίδες καταστημάτων AUCHAN, CARREFOUR και CORA έφθασαν σήμερα να 

κατέχουν μεγάλο μερίδιο του σύγχρονου εμπορίου λιανικής πώλησης τροφίμων. Επιπλέον, τα 

καταστήματα ‘discount’, μετά την ανάπτυξη του LIDL (παρουσία του από το 2010), έφθασαν 

να κατέχουν το 10% του σύγχρονου λιανεμπορίου τροφίμων.  
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Βάσει στοιχείων του 2014, η γερμανικών συμφερόντων αλυσίδα καταστημάτων 

τροφίμων, ‘Kaufland’, κατέχει την πρώτη θέση με κύκλο εργασιών ύψους 1,8 δις ευρώ και με 

δίκτυο 100 καταστήματα «Hypermarket», ακολουθούμενη από τις αλυσίδες καταστημάτων 

‘Carrefour’ και ‘Metro Cash and Carry’ με κύκλο εργασιών 1 εκ. ευρώ κάθε μία. Στη 

συνέχεια, βρίσκονται οι αλυσίδες ‘Auchan’ με 0,9 δις ευρώ,  ‘Lidl’, με 0,8 δις και ‘Μega 

Image’ με 0,7 δις ευρώ κ.λ.π. Πάντως, οι πρώτες 5 μεγάλες αλυσίδες καταστημάτων 

τροφίμων πραγματοποιούν  ετήσιο κύκλο εργασιών ύψους 5,5 δις ευρώ περίπου.  

 

4.2 Τα δίκτυα διανομής στην Ρουμανία 

 

Το σύστημα διανομής καταναλωτικών προϊόντων στην Ρουμανία παρουσίασε σημαντικές 

αλλαγές μετά την μετάβαση της οικονομίας από την σχεδιαζόμενη, στην οικονομία της 

αγοράς. Τα πρώτα σούπερ-μάρκετ δυτικού τύπου εμφανίσθηκαν στην ρουμανική αγορά  μετά 

το 1990, με περιορισμένες αρχικώς επιφάνειες και απευθύνονταν κυρίως στους καταναλωτές 

υψηλών εισοδημάτων. 

Ωστόσο, σήμερα, το μοντέρνο εμπόριο των μεγάλων αλυσίδων καταστημάτων 

αντιπροσωπεύει το 53% της λιανικής πώλησης και στις αστικές περιοχές το 75%. Τα δίκτυα 

διανομής αναπτύχθηκαν ξαφνικά και έτσι, ενώ ορισμένοι τομείς παρουσιάζουν ανεπτυγμένα 

δίκτυα διανομής, σε άλλους βρίσκονται σε πρωτογενή μορφή. Κυρίως στις μεγάλες πόλεις, 

όπως Βουκουρέστι, Κωνστάντζα, ClujNapoca, Craiova, Τιμισοάρα και Ιάσιο, έχουν 

δημιουργηθεί καλά οργανωμένα κανάλια διανομής στον τομέα της λιανικής πώλησης, μεγάλα 

εμπορικά καταστήματα και εμπορικά κέντρα, ενώ η ανάπτυξή τους συντελείται με ταχείς 

ρυθμούς. 

 Σημειώνεται, ότι στην ρουμανική αγορά έχουν κάνει την εμφάνισή τους μεγάλες ξένες 

αλυσίδες καταστημάτων, δραστηριοποιούμενες σε διάφορους τομείς, π.χ. ηλεκτρικών 

συσκευών, οικιακού εξοπλισμού (Brico stores, IKEA), καλλυντικών (Body Shop, Sephora, 

Douglas), αθλητικών ειδών (Intersport), κινητών – τηλεπικοινωνιών (Vodafone, Orange, 

Germanos), φαρμακευτικών ειδών (Sensi Blu), τροφίμων (Metro, Selgros, Kaufland, 

Carrefour, Cora, Mega Image, Auchan, Artima, Lidl).  

Γενικά, παρατηρούμε ότι οι μεγάλες αλυσίδες καταστημάτων διαθέτουν σήμερα στην 

Ρουμανία 1.000 σημεία πώλησης, ενώ αυτός ο αριθμός ολοένα και αυξάνεται. Ιδιαίτερα στον 
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τομέα των φαρμακευτικών προϊόντων, 7 αλυσίδες φαρμακείων διαθέτουν περίπου 1.200 

σημεία πώλησης που αντιπροσωπεύουν το 20% του συνολικού αριθμού των φαρμακείων, ο 

οποίος ανέρχεται σε περίπου 5.500 – 6.000. Αναφορικά με τον τομέα των ειδικών καναλιών 

διανομής, όπως των καλλυντικών,  η εταιρεία SEPHORA διαθέτει 27 καταστήματα, η 

Marrionaud 27 και η Douglas 15. Υφίστανται ακόμη και άλλες εγχώριες αλυσίδες, όπως η 

Madison και η Beaulik, με μεγάλο αριθμό καταστημάτων. 

 

4.3 Τα Εμπορικά Κέντρα στην Ρουμανία 

 

Η επέκταση των εμπορικών κέντρων δεν φαίνεται ότι θα σταματήσει τα επόμενα χρόνια. 

Υπάρχει, προς το παρόν τουλάχιστον, ανταγωνισμός μεταξύ των ‘developpers’ για την 

απόκτηση των προϊόντων μάρκας και επωνύμων ευρωπαϊκών και αμερικανικών προϊόντων.  

 Οι τιμές των εμπορικών χώρων στην Ρουμανία σήμερα είναι αρκετά υψηλές,  

ιδιαίτερα στο Βουκουρέστι, το οποίο αποτελεί και το εμπορικό κέντρο της χώρας. 

Τα κυριότερα εμπορικά κέντρα στο Βουκουρέστι είναι τα ακόλουθα:  Mall Βaneasa, 

AFI Palace Cotroceni,  Bucuresti Mall (ή Mall Vitan), Mall Sun Plaza, Promenade Mall, 

Mega Mall, Mall Plaza Romania, Park Lake Mall, Jollie Ville, κ.ά.  

Το κύμα αυτό ανεγέρσεως νέων εμπορικών κέντρων στην Ρουμανία παρατηρείται και στην 

περιφέρεια ιδιαίτερα στο Ιάσιο (Julius Mall), την Timisoara, (Julius Mall Timisoara) και την 

Constanţa.  

Στην Ρουμανία, τα εμπορικά κέντρα είναι πιο επιτυχημένα από τα καταστήματα της 

γειτονιάς και ο Ρουμάνος καταναλωτής αρέσκεται να ακολουθεί τον αμερικανικό και 

δυτικοευρωπαϊκό τρόπο ζωής, αφού συνδυάζει τις αγορές με την διασκέδαση και άλλες 

δραστηριότητες. 20
 

 

 

 

                                                           
20

ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: Πρεσβεία της Ελλάδας στο Βουκουρέστι-Γραφείο Οικονομικών & εμπορικών 

υποθέσεων embassy of greece in bucharest office for economic and commercial affairs  
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4.4 Τομέας λιανικής πώλησης τροφίμων 

 

Είναι γεγονός ότι στο σύνολο της χώρας οι μεγάλες αλυσίδες δεν καλύπτουν ακόμη το 70%, 

όπως στις άλλες δυτικοευρωπαϊκές χώρες. Ωστόσο, το μερίδιό τους (53%) συνεχώς 

αυξάνεται και αναμένεται σε λίγα χρόνια να αποκτήσουν ακόμη υψηλότερο ποσοστό.  

Επίσης, σε μερικές κατηγορίες προϊόντων, π.χ. φρούτων και λαχανικών, το ποσοστό 

των ανοιχτών και λαϊκών αγορών είναι υψηλότερο από αυτό των μεγάλων αλυσίδων 

καταστημάτων. 

 Παρά την οικονομική κρίση, πολλές αλυσίδες καταστημάτων τροφίμων συνέχισαν να 

επενδύουν στην επέκτασή τους και πολλές από αυτές εγκατέστησαν καθεστώς e-commerce 

προς διευκόλυνση των πελατών τους. Παράλληλα, λόγω της ενδυνάμωσης των 

καταστημάτων της γειτονιάς με συχνότερες αγορές του καταναλωτή, μερικές αλυσίδες 

καταστημάτων, όπως οι Carrefour και Metro, έδωσαν το δικαίωμα σε τοπικούς επενδυτές να 

χρησιμοποιήσουν την μορφή ‘franchising’. 

To 2012, οι αλυσίδες καταστημάτων CARREFOUR και METRO υποχώρησαν έναντι 

της γερμανικής KAUFLAND, η οποία κατέλαβε την πρώτη θέση με βάση τον κύκλο 

εργασιών της. 

 Τα πρώτα σούπερ-μάρκετ δυτικού τύπου εμφανίσθηκαν στην ρουμανική αγορά μετά το 

1990, με περιορισμένες αρχικά επιφάνειες και απευθύνονταν κυρίως στους καταναλωτές 

υψηλών εισοδημάτων. Μετά το 2000, παρατηρήθηκε μία μεγάλη ανάπτυξη των αλυσίδων. 

Έτσι, εισήλθαν στην ρουμανική αγορά τα καταστήματα Cash and Carry, Metro, Selgros, 

καθώς και άλλες μεγάλες αλυσίδες όπως Carrefour, Kaufland, Auchan (η οποία εξαγόρασε τα 

σουπερ-μάρκετ Real), Mega Image (τα οποία εξαγόρασε ο όμιλος Delhaize Group), Lidl, 

Cora  κ.λ.π.  

Οι μεγάλες δυτικοευρωπαϊκές αλυσίδες επέβαλαν, επίσης, και έναν διαφορετικό 

τρόπο εργασίας, αφού για κάθε είσοδο ενός κωδικού προϊόντος απαιτούνται δικαιώματα 

εισόδου ‘entrance fee’, το ύψος των οποίων εξαρτάται από κάθε σουπερμάρκετ, όπως και από 

τον αριθμό των καταστημάτων που διαθέτει η κάθε αλυσίδα. Έτσι, η είσοδος ενός προϊόντος 

πραγματοποιείται μετά από καταβολή «entrance fee» καθώς και επιπλέον ποσού για κάθε 

κατάστημα της συγκεκριμένης αλυσίδας.  
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Εκτός όμως από τα δικαιώματα εισόδου σε ένα σουπερμάρκετ, απαιτείται και η 

στήριξη του προϊόντος εντός του καταστήματος με γευσιγνωσίες, δειγματισμό, διαφήμιση. 

Σημαντικό είναι η θέση του προϊόντος να είναι στο επίπεδο του ματιού του καταναλωτή. Αν 

δεν έχει ζήτηση, κατεβαίνει σε άλλο επίπεδο στο ράφι και μπορεί να κατέβει στο τελευταίο 

επίπεδο και μετά να εξέλθει από το ράφι.  

Επόμενος στόχος των εταιρειών του κλάδου στην Ρουμανία, αποτελεί η επέκταση των 

δικτύων διανομής στην επαρχία. Ωστόσο, η επέκταση απαιτεί μεγάλες επενδύσεις ιδιαίτερα 

στον τομέα ‘logistics’, πράγμα που ευνοεί τις περιφερειακές επιχειρήσεις. Προς το παρόν, οι 

μητρικές των αλυσίδων ελέγχουν την ρευστότητα στην χώρα τους και είναι ιδιαίτερα 

προσεκτικές σε νέες επεκτάσεις στην ρουμανική αγορά. 

 

 

4.5 Οι παραδοσιακές μορφές λιανικής πώλησης 

 

Ως παραδοσιακές μορφές πώλησης θεωρούνται:  

Περίπτερα, τα οποία προσφέρουν στον καταναλωτή διάφορα προϊόντα, κυρίως τρόφιμα και 

ανταγωνίζονται τα μαγαζιά  της γειτονιάς λόγω της κοντινής απόστασης αλλά και του ότι 

είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Τα περίπτερα είναι πολυάριθμα στους δρόμους.  

Καταστήματα της γειτονιάς: Μετά την ιδιωτικοποίησή τους, έγινε προσπάθεια βελτίωσης 

της ποικιλίας προϊόντων που διαθέτουν, αλλά η γκάμα τους παραμένει περιορισμένη. Οι 

ιδιοκτήτες τους  κατέχουν συνήθως πολλά καταστήματα, τα οποία καταλαμβάνουν μεγάλο 

μερίδιο της αγοράς.  

Οι ανοιχτές αγορές προσφέρουν κυρίως τρόφιμα και άλλα καταναλωτικά προϊόντα. Οι 

ανοιχτές αγορές, οι αγορές χονδρεμπορίου, ημι-χονδρεμπορίου και οι ειδικές αγορές 

(ενδυμάτων, τροφίμων, ηλεκτρονικών) είναι συνήθως εγκατεστημένες στην περιφέρεια, στα 

περίχωρα μεγάλων πόλεων και προσφέρουν στους καταναλωτές ποικιλία προϊόντων χαμηλής 

κυρίως τιμής.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Η ΑΓΟΡΑ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΗ 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 

 

5.1 Γενικές πληροφορίες 

 

Η Ρουμανία έχει έκταση 238.391 τ. χλμ. Εξ αυτών, το 39,5% περίπου αποτελεί 

καλλιεργήσιμη γη, γεγονός που κατατάσσει την χώρα στον τομέα αυτό στην 5η θέση στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση μετά την Ισπανία, τη Γαλλία, τη Γερμανία και την Πολωνία. Ωστόσο, η 

Ρουμανία είναι μία από τις χώρες με τη λιγότερο αποτελεσματική χρήση της καλλιεργήσιμης 

γης, κυρίως λόγω του μεγάλου κατακερματισμού της γαιοκτησίας. 

Η Ρουμανία κατέχει μία μακρά γεωργική παράδοση. Παρά τη μείωση του ποσοστού 

συμμετοχής του τομέα της γεωργίας στη σύνθεση του ΑΕΠ της χώρας κατά τα τελευταία έτη 

(ενδεικτικά, αναφέρεται ότι το 2015 το ποσοστό συμμετοχής ήταν 4,2%, το 2014 4,4%, ενώ 

το 2011 6,4% του ΑΕΠ), ο εν λόγω τομέας εξακολουθεί να επηρεάζει τη μεταβολή του 

ρυθμού ανάπτυξης της ρουμανικής οικονομίας.  

Περίπου το 80% των εισαγωγών αγροτικών προϊόντων της χώρας προέρχονται από 

κράτη- μέλη της ΕΕ, ενώ τα 2/3 περίπου των αντίστοιχων ρουμανικών εξαγωγών 

κατευθύνονται προς κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το κρέας, τα σάκχαρα, οι σπόροι 

και τα πρωτεϊνούχα γεύματα καλύπτουν περίπου το 1/3 των εισαγωγών τροφίμων, ενώ οι 

εξαγωγές αγροτικών προϊόντων της Ρουμανίας αποτελούνται κυρίως από δημητριακά και 

σπόρους.  

 Η γεωργία συνεχίζει να αποτελεί έναν παράγοντα ανάπτυξης για το μέλλον, αφού 

αξιοποιείται, προς το παρόν, μόνο το ήμισυ των διαθέσιμων αγροτικών εκτάσεων, οι οποίες 

θα μπορούσαν  να χρησιμοποιηθούν για εμπορεύσιμες εκμεταλλεύσεις αγροτικών προϊόντων.  

Η αγορά της Ρουμανίας αποτελεί μία αγορά με μέλλον για τα αγροτικά μηχανήματα, 

δεδομένης της έλλειψης μηχανημάτων στην χώρα. Σήμερα, η Ρουμανία παράγει μόνο μικρά 

μηχανήματα για εργασίες στα χωράφια και μερικά μηχανήματα άρδευσης, με αποτέλεσμα 

όλα τα υπόλοιπα γεωργικά μηχανήματα να εισάγονται.  

Κατά την περίοδο 2014 – 2020, η γεωργία και ο τομέας τροφίμων της Ρουμανίας 

αναμένεται να απορροφήσουν περίπου 1,4 δισ. ευρώ  από τα κοινοτικά ταμεία, με στόχο τις 



 

 

 

43 

 

επενδύσεις στον τομέα παραγωγής. Παράλληλα με τις επενδύσεις σε γεωργικά μηχανήματα, 

κτηνοτροφικές μονάδες και μηχανολογικό εξοπλισμό, οι τομείς που θα επωφεληθούν, στο 

πλαίσιο του νέου προϋπολογισμού, είναι: 

 φρούτα : 260 εκατ. ευρώ για την επαναφύτευση δένδρων και  40εκατ. ευρώ για την 

επεξεργασία 

 Άρδευση : 325 εκατ. ευρώ  

 Βιολογική καλλιέργεια : 200 εκατ. ευρώ   

Η Ελλάδα εξάγει αρκετά αγροτικά προϊόντα στη Ρουμανία. Το 2015 οι ελληνικές εξαγωγές 

οπωροκηπευτικών (νωπών και μεταποιημένων) ανήλθαν σε 106.850.600 ευρώ, 

σημειώνοντας αύξηση κατά 18,82%, σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.  

 

5.2 Δομή της Αγοράς 

 

Τα φρέσκα φρούτα και τα λαχανικά αποτελούν δύο βασικές κατηγορίες τροφίμων που 

καταναλώνονται από τους Ρουμάνους και συγκαταλέγονται ανάμεσα στα πέντε πρώτα 

προϊόντα που αγοράζουν οι καταναλωτές αστικών κέντρων.  

Οι Ρουμάνοι καταναλωτές αγοράζουν φρούτα και λαχανικά τόσο από τα οπωροπωλεία και τις 

ανοικτές (λαϊκές) αγορές, όσο και από τα καταστήματα λιανικής πώλησης τροφίμων 

(supermarkets) ή τις υπεραγορές. Το κύριο κριτήριο για την επιλογή των αγροτικών 

προϊόντων είναι η τιμή τους στο ράφι και δευτερευόντως η ποιότητά τους. Οι υπεραγορές και 

τα supermarkets έχουν καταφέρει να προσφέρουν πιο χαμηλές τιμές, με αποτέλεσμα να 

προσελκύουν περισσότερους καταναλωτές από τις ανοικτές αγορές. Μάλιστα τα μεγάλα αυτά 

καταστήματα πωλούν κυρίως εισαγόμενα φρούτα και λαχανικά, με τα ρουμανικά προϊόντα να 

έχουν πολλές φορές υψηλότερες τιμές από ότι τα εισαγόμενα.   

Η πώληση κυρίως εισαγόμενων αγροτικών προϊόντων από τα μεγάλα καταστήματα οφείλεται 

σε τρεις παράγοντες : αδυναμία οργάνωσης των Ρουμάνων παραγωγών σε συνεταιρισμούς, 

μη δυνατότητα διάθεσης μεγάλων απαιτούμενων ποσοτήτων σε προκαθορισμένες περιόδους, 

άμεση εξάρτηση της εγχώριας εσοδείας από τις καιρικές συνθήκες. 
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5.3 Στοιχεία για την παραγωγή φρούτων και λαχανικών 

 

Η Ρουμανία αποτελεί πρόσφορο τόπο ανάπτυξης αγροτικών επιχειρήσεων, καθώς διαθέτει 

ευνοϊκό φορολογικό περιβάλλον, ιδιαίτερα για ορισμένα προϊόντα. Ενδεικτικά, μπορεί να 

γίνει αναφορά στον ενιαίο φόρο 16%. Επίσης, ισχύει ΦΠΑ 9% για το σιτάρι, τη σίκαλη, το 

αλεύρι σίτου, το ψωμί και τα αρτοσκευάσματα, ενώ από την 1η Αυγούστου 2016, τέθηκε σε 

ισχύ η μείωση του ΦΠΑ από 20% σε 9% για αρκετά γεωργικά προϊόντα, όπως λιπάσματα, 

φυτοφάρμακα, σπόρους, ζιζανιοκτόνα και άλλα γεωργικά προϊόντα που προορίζονται για 

σπορά ή φύτευση.  

Η Ρουμανία αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες χώρες παραγωγής σιτηρών στην Ευρώπη και 

χαρακτηρίζεται ως "η σιταποθήκη της Ευρώπης''. Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι η Ρουμανία 

εξήγαγε 5.059 τόνους σιτάρι (υψηλό 5ετίας) παραγωγής 2013-2014,  ποσότητα αυξημένη 

κατά 81% σε σχέση με την προηγούμενη σοδειά.   

Το διεθνές ενδιαφέρον για επενδύσεις στη Ρουμανία αυξήθηκε κατά την τελευταία δεκαετία, 

ιδιαίτερα με την εισδοχή της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2007. Αυτό επέφερε αύξηση 

στις τιμές πώλησης της γης, οι οποίες υπερδιπλασιάστηκαν από το 2007 έως το 2012, 

σύμφωνα με έρευνα της DTZ Echinox. Ωστόσο, οι τιμές που διαμορφώνονται στα 2.000-

6.000 € ανά εκτάριο είναι ακόμα πολύ μικρότερες από εκείνες των δυτικοευρωπαϊκών 

χωρών, ακόμα και από των νεοεισερχόμενων (πχ Πολωνίας). Ως εκ τούτου, μια σταθερή 

αύξησή τους είναι αναμενόμενη.  

Η Ρουμανία, τέλος, διαθέτει μεγάλη ποικιλία καλλιεργειών. Αυτό οφείλεται αφενός στις 

διάφορες κλιματικές ζώνες και αφετέρου στο πολύ εύφορο ''μαύρο'' χώμα (''chernozem''), που 

καλύπτει περίπου το 60% της επιφάνειας του εδάφους. 

 

5.3.1 Καλλιεργούμενες εκτάσεις 

 

Οι εκτάσεις στις οποίες καλλιεργούνται λαχανικά στην Ρουμανία έχουν την τάση να 

μειώνονται τα τελευταία χρόνια και ανέρχονται σε περίπου 239.000 εκτάρια. Παρ' όλα αυτά, 

η συνολική παραγωγή παραμένει σε σχετικά σταθερά επίπεδα, ενώ το 2014 ανήλθε σε 

3.807.000 τόνους λαχανικών. Στην παραγωγή επιμέρους προϊόντων, τόσο στις 

καλλιεργούμενες εκτάσεις όσο και στη συνολική ποσότητα παραγωγής, τις δύο πρώτες θέσεις 
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καταλαμβάνουν διαχρονικά τα λάχανα και οι ντομάτες. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία 

για το έτος 2014, η παραγωγή λάχανου ανήλθε στους 1.123.000 τόνους, ενώ η αντίστοιχη 

ποσότητα ντομάτας ανήλθε στους 711.000 τόνους. Ακολουθούν τα κρεμμύδια (387.000 

τόνοι) και οι πιπεριές (229.000 τόνοι), ενώ η συνολική παραγωγή όλων τα υπόλοιπων 

προϊόντων, εκτός των προαναφερθέντων κυρίων τεσσάρων, κυμάνθηκε το 2014 στους 

1.357.000 τόνους λαχανικών. 

 

5.4  Η διανομή φρούτων και λαχανικών στην Ρουμανία 

 

Το κύκλωμα διακίνησης φρούτων και λαχανικών στη ρουμανική αγορά έχει την κλασική 

μορφή ''Εισαγωγέας - Χονδρέμπορος - Λιανοπωλητής''. Οι χονδρέμποροι, βέβαια, αρχίζουν 

βαθμιαία να περιορίζουν τη δραστηριότητά τους, προς όφελος των εισαγωγέων και των 

λιανοπωλητών.   

Οι εισαγωγείς φρούτων και λαχανικών είναι εγκατεστημένοι κυρίως στην αγορά ''Su Market'', 

στο Βουκουρέστι. Πρόκειται για μια άρτια οργανωμένη αγορά, τουρκικών συμφερόντων, 

στην οποία όμως δραστηριοποιούνται και ελληνικών συμφερόντων επιχειρήσεις.  

Παράλληλα, στο Βουκουρέστι λειτουργεί επίσης και μια άλλη, γειτονική αγορά, αραβικών 

συμφερόντων. Η αγορά αυτή ονομάζεται ''ProFruct'' και εκεί δραστηριοποιούνται μικρότερες 

επιχειρήσεις. 

 Όσον αφορά στο κύκλωμα των λιανοπωλητών, το 70% περίπου της κατανάλωσης διακινείται 

από τα μεγάλα σούπερ μάρκετ. Παράλληλα, υπάρχουν και μικρά οπωροπωλεία, μέσω των 

οποίων διακινούνται μικρότερες ποσότητες στην αγορά. Συνήθως, τα μεγάλα σούπερ μάρκετ 

εισάγουν απευθείας τα προϊόντα τους από ξένους εισαγωγείς, σε ορισμένες περιπτώσεις, 

όμως, προτιμούν να αγοράζουν τα φρούτα και τα λαχανικά από τους εδώ εισαγωγείς, κυρίως 

από τη Su Market. Αυτό συμβαίνει κυρίως με μερικές κατηγορίες ευπαθών φρούτων και 

λαχανικών, επιθυμούν να συναλλάσσονται με εγχώριους συνεργάτες, προκειμένου να 

εξασφαλίζουν την κατά το δυνατόν βέλτιστη ποιότητα των προϊόντων αυτών. 21
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5.5  Η προώθηση φρούτων και λαχανικών 

 

Η Ρουμανία είναι για τη χώρα μας η πρώτη αγορά εξαγωγών σε φρούτα και λαχανικά, με 

περίπου 186.000 τόνους ετησίως. Τα ελληνικά προϊόντα υφίστανται ανταγωνισμό από την 

Τουρκία, την Ισπανία, την Ιταλία και άλλες χώρες. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να δοθεί 

ιδιαίτερη προσοχή στην ποιότητα των εξαγόμενων ελληνικών προϊόντων, προκειμένου η 

χώρα μας να παραμείνει ανταγωνιστική στη ρουμανική αγορά στον συγκεκριμένο κλάδο. 

Αξίζει να σημειωθεί πως οι Ρουμάνοι καταναλωτές προτιμούν τα ελληνικά φρούτα και 

λαχανικά από τα αντίστοιχα τουρκικά, λόγω της μικρότερης χρήσης λιπασμάτων και 

φυτοφαρμάκων.   

Προκειμένου να διασφαλισθεί η αξιοπιστία των ελληνικών προϊόντων, θα πρέπει να 

αποφεύγονται οι πωλήσεις στους αγρούς, σε μη τυποποιημένη μορφή και ιδιαίτερα σε μικρά 

φορτηγά αυτοκίνητα. Άξια αναφοράς, δε, αποτελεί η μείωση του Φ.Π.Α. στα αγροτικά 

προϊόντα από 24% σε 9%, που ισχύει από 01.06.2015. Το γεγονός αυτό μπορεί να ενισχύσει 

την περαιτέρω προώθηση των ελληνικών φρούτων και λαχανικών στη ρουμανική αγορά.  

Ένας άλλος τρόπος, με τον οποίο θα μπορούσαν να ενισχυθεί η παρουσία των ελληνικών 

προϊόντων στη Ρουμανία, είναι η θέσπιση προγραμμάτων στον τομέα της προώθησης, σε 

συνεργασία με σούπερ μάρκετ ή η προβολή των εν λόγω προϊόντων σε τηλεοπτικές εκπομπές 

μαγειρικής. Η δράση αυτή θα είχε αποτελέσματα, καθώς αυτός ο τρόπος διαφήμισης 

ενδείκνυται κυρίως κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, οπότε και τα τηλεοπτικά 

προγράμματα έχουν υψηλή τηλεθέαση. 

 

5.6  Τα επιμέρους προϊόντα της κατηγορίας φρούτων και λαχανικών στην 

Ρουμανία 

 

Αν και γενικώς τα ελληνικά φρούτα και λαχανικά έχουν σημαντική παρουσία στη ρουμανική 

αγορά, ορισμένα εξ αυτών υπερτερούν ως προς τις εξαγωγές, όπως  για παράδειγμα τα 

πορτοκάλια, τα μανταρίνια, τα ροδάκινα, τα ακτινίδια και οι φράουλες. Μελλοντικά, θα 

πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες έτσι, ώστε να αυξηθεί το εύρος των ελληνικών 
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προϊόντων που εξάγονται στη Ρουμανία. Ειδικά για φρούτα, όπως πρώιμα ροδάκινα και 

βερίκοκα, ρόδια, σύκα, μύρτιλλα και λαχανικά (όπως αγγουράκια και ντομάτες), κρίνεται 

σκόπιμη η αύξηση των εξαγωγών και η απόκτηση μεγαλύτερου μεριδίου στην αγορά, αφού 

στη Ρουμανία υπάρχει αντίστοιχη ζήτηση. 

 

5.7  Έλεγχος παραστατικών μεταφοράς χρημάτων ‘SWIFT’ από Έλληνες 

εξαγωγείς νωπών φρούτων, λαχανικών και τροφίμων γενικότερα 

 

Στη ρουμανική αγορά παρατηρείται το φαινόμενο αποστολής πλαστών ‘SWIFT’, μέσω e-

mail, ως αποδεικτικό πληρωμής εμπορικής συναλλαγής. Η αποστολή του SWIFT γίνεται, 

κατά κύριο λόγο, την ημέρα της Παρασκευής, προκειμένου τα εμπορεύματα να ταξιδέψουν 

εντός του Σαββατοκύριακου. Τη Δευτέρα, δε, ο λογαριασμός του εξαγωγέα δεν περιλαμβάνει 

το αντίτιμο της αξίας των εμπορευμάτων.  

Λόγω της εξάπλωσης του φαινομένου αυτού, συνιστάται υπογραφή συμβολαίου μεταξύ των 

μερών και έλεγχος της ταυτότητος του ‘SWIFT’. Ειδικότερα, η διαδικασία που ακολουθείται, 

σύμφωνα με δηλώσεις Ελλήνων εξαγωγέων, είναι η εξής:  

 Συμφωνία μεταξύ ρουμανικής εισαγωγικής εταιρείας, (την οποία ενδεχομένως 

εκπροσωπεί κάποιος Έλληνας) και ελληνικής εξαγωγικής εταιρείας. Πραγματοποίηση 

παραγγελίας, συνήθως προφορικώς, με συμφωνία προπληρωμής του εμπορεύματος πριν 

τη φόρτωση.   

 Στη συνέχεια, ο εισαγωγέας, επικαλούμενος έκτακτες ανάγκες της αγοράς ή ανάγκη 

άμεσης παράδοσης του προϊόντος, ή ακόμη επιθυμία αποφυγής καθυστέρησης του 

φορτίου στα σύνορα εν όψει Σαββατοκύριακου ή γιορτών, αποστέλλει μέσω email 

αποδεικτικό τραπεζικής εντολής (SWIFT) (συνήθως Πέμπτη ή Παρασκευή).  

 Ο εισαγωγέας ασκεί πίεση για άμεση φόρτωση του εμπορεύματος (συνήθως Πέμπτη ή 

Παρασκευή απόγευμα), προτού επιβεβαιωθεί το έμβασμα του χρηματικού ποσού στον 

τραπεζικό λογαριασμό της ελληνικής εξαγωγικής εταιρείας. Η μεταφορά στις περιπτώσεις 

αυτές γίνεται συνήθως με μεταφορικό μέσο που έχει επιλέξει ο εισαγωγέας.  

 Συχνά, στις περιπτώσεις αυτές, το φορτίο δεν φθάνει στη Ρουμανία με τον αρχικό 

μεταφορέα, ο οποίος υπογράφει και το CMR, αλλά ενδεχομένως μεταφορτώνεται σε 
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κάποιο σημείο της διαδρομής. Συνεπώς, είτε εντός είτε εκτός Ρουμανίας, το φορτίο δεν 

παραδίδεται κανονικά (στον αρχικό παραλήπτη) και δεν υπάρχουν πλήρη παραστατικά 

παράδοσης - παραλαβής του εμπορεύματος (υπογεγραμμένο - σφραγισμένο CMR).  

Σημειώνεται, ότι, σε αρκετές περιπτώσεις, οι φερόμενες ως αγοράστριες ρουμανικές εταιρείες 

δεν υφίστανται ή παρουσιάζουν ασαφή στοιχεία. Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις όπου 

γίνεται χρήση στοιχείων υφιστάμενων εταιρειών από τρίτους.    

Στο σημείο αυτό, επισημαίνεται ότι το Γραφείο ΟΕΥ Πρεσβείας Βουκουρεστίου, στο πλαίσιο 

των αρμοδιοτήτων του, δύναται να ελέγξει τη λειτουργία και ενδεχομένως τη μετοχική 

σύνθεση οποιασδήποτε εταιρείας είναι εγγεγραμμένη στο Εμπορικό Μητρώο Ρουμανίας 

(ONRC), μέσω της διαθέσιμης ηλεκτρονικής εφαρμογής. Επίσης, με βάση τις διαθέσιμες 

ανοιχτές πηγές πληροφόρησης (ιστοσελίδα Υπουργείου Οικονομικών Ρουμανίας, Εμπορικού 

Μητρώου-ONRC, Εφορίας-ANAF), μπορεί να διαπιστωθεί η ύπαρξη, η λειτουργία, αλλά και 

η εγγραφή  στο σύστημα VIES κάθε ρουμανικής εταιρείας, όχι όμως η εγκυρότητα ενός 

SWIFT.  Ως εκ τούτου,  συνιστάται, πριν την αποστολή του εμπορεύματος, κάθε Έλληνας  

εξαγωγέας να ελέγχει την κατάθεση του ‘SWIFT’ στην ελληνική τράπεζα, με την οποία 

συνεργάζεται.
22

 

 

5.8  Ευρωπαϊκά κονδύλια – Προγράμματα Κρατικής Ενίσχυσης 

 

Η πρόσβαση και η απορρόφηση ευρωπαϊκών κονδυλίων για τη γεωργία είναι η μεγαλύτερη 

πρόκληση για τη ρουμανική δημόσια διοίκηση, για το επιχειρηματικό περιβάλλον και τους μη 

κυβερνητικούς οργανισμούς, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του Τμήματος Αγροτικής 

Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Γεωργικών Επιστημών και Κτηνιατρικής του Banat. 

Κάνοντας χρήση των ευρωπαϊκών κονδυλίων, στόχος είναι να ενισχυθεί η οικονομική 
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ανάπτυξη της χώρας, δεδομένου ότι αυτό θα σήμαινε ετήσια εισροή κεφαλαίου μέχρι 5% του 

ΑΕΠ, όπως επισημαίνεται από την ίδια πηγή.  

Το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (PNDR) για την περίοδο 2014-2020 

προβλέπει χρηματοδότηση έργων, που υλοποιούνται στο πλαίσιο 14 μέτρων, όπως αυτά 

παρουσιάζονται συνοπτικά στον πίνακα που ακολουθεί:  

Πίνακας 3 

 

Από το εν λόγω πρόγραμμα θα διατεθούν συνολικά 9,363 δισ. ευρώ, εκ των οποίων άνω των 

8 δισεκατομμυρίων προέρχονται από ευρωπαϊκά κονδύλια και 1,347 δισ. ευρώ από τον 

κρατικό προϋπολογισμό. Ήδη, σύμφωνα με στοιχεία του Οργανισμού Χρηματοδότησης 

Αγροτικών Επενδύσεων (AFIR), έχουν υποβληθεί 1.215 αιτήσεις για ανάληψη έργων αξίας 

87 εκ. ευρώ.  Μεταξύ άλλων, προβλέπεται η χρηματοδότηση - έως 50.000 ευρώ - νέων 

ελευθέρων επαγγελματιών για περίοδο πέντε ετών.  Σημειώνεται ότι κατά την προηγούμενη 

περίοδο 2007-2013, υλοποιήθηκαν 85.608 έργα, συνολικής αξίας 5,7 δισεκατομμυρίων ευρώ, 

απορροφώντας το 92% των κεφαλαίων που είχαν χορηγηθεί στη Ρουμανία για το 

συγκεκριμένο πρόγραμμα. 
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5.9 Διμερές εμπόριο οπωροκηπευτικών 

 

5.9.1 Διμερές εμπόριο λαχανικών 

 

Όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα, οι ρουμανικές εξαγωγές λαχανικών ανήλθαν για το 2015 

σε 90,6 εκατ. €, καταγράφοντας μικρή αύξηση της τάξεως του 2,5% ενώ οι εισαγωγές 

προϊόντων ανήλθαν σε 274,4 εκατ. € αυξημένες κατά 20,6%, σε σχέση με το 2014. 

Συγκεκριμένα, η Ελλάδα, βρίσκεται 8η στη σειρά ως χώρα-προμηθευτής της Ρουμάνικής 

Αγοράς λαχανικών, κατέχοντας το 5,64% του συνόλου. 

 

Πίνακας 4: Οι κυριότεροι προμηθευτές και πελάτες λαχανικών 

    

Πηγή: Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής Ρουμανίας - INS - Επεξεργασία στοιχείων: Γραφείο ΟΕΥ 
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5.9.2 Διμερές εμπόριο φρούτων 

 

Ακόμη μεγαλύτερη αύξηση, κατά 39,4%, σημείωσαν το 2015 οι εισαγωγές φρούτων  η αξία 

των οποίων ανήλθε στα 477 εκατ. €, ενώ αντιθέτως οι ρουμανικές εξαγωγές φρούτων 

μειώθηκαν κατά -14,7%, με την αξία τους να ανέρχεται σε μόλις 81,4 εκατ. €.  Συγκεκριμένα, 

η Ελλάδα, βρίσκεται 1η στη σειρά ως χώρα-προμηθευτής της Ρουμάνικής Αγοράς φρούτων 

κατέχοντας το 15,3 % του συνόλου. 

 

Πίνακας 5: Οι κυριότεροι προμηθευτές και πελάτες φρούτων 

 

Πηγή: Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής Ρουμανίας - INS - Επεξεργασία στοιχείων: Γραφείο ΟΕΥ 
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5.9.3 Οι κυριότεροι προμηθευτές και πελάτες επεξεργασμένων φρούτων και          

λαχανικών 

 

Πίνακας 6: Οι κυριότεροι προμηθευτές και πελάτες επεξεργασμένων φρούτων και          

λαχανικών 

 

Πηγή: Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής Ρουμανίας - INS - Επεξεργασία στοιχείων: Γραφείο ΟΕΥ 

 

Οι ελληνικές εξαγωγές οπωροκηπευτικών (νωπών & μεταποιημένων) ανήλθαν  το 2015 σε 

106.850.600 €, σημειώνοντας αξιόλογη αύξηση της τάξεως του 18,82% σε σχέση με το 2014. 

Τα φρούτα αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μερίδιο των ελληνικών εξαγωγών νωπών & 

μεταποιημένων οπωροκηπευτικών (65%), με την αξία των εξαγωγών για το 2015 να 

ανέρχεται σε 70.235.434 €, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 13,21%, σε σχέση με το 

προηγούμενο έτος. Η εν λόγω αύξηση οφείλεται, κατά κύριο λόγο, στην αύξηση των 

εξαγωγών των φρούτων με κουκούτσια (ροδάκινα, νεκταρίνια, βερίκοκα, κεράσια κ.α.), των 

μανταρινιών και των ακτινιδίων, ενώ οι εξαγωγές πορτοκαλιών κατέγραψαν μείωση κατά 12, 

91%. Αξιοσημείωτη είναι και η αύξηση των εξαγωγών νωπών σταφυλιών κατά 160% αξίας 

άνω των 3,4 εκατ. €.  
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Όσον αφορά στην κατηγορία των φρέσκων λαχανικών, οι ελληνικές εξαγωγές στη Ρουμανία 

σημείωσαν το 2015 οριακή αύξηση, σε σχέση με το 2014. Πιο συγκεκριμένα, η συνολική 

αξία των εν λόγω εξαγωγών ανήλθε σε 7.452.377 €, αυξημένη κατά 4,40%, σε σχέση με το 

προηγούμενο έτος. Σημαντικό ρόλο στην αγορά των φρέσκων λαχανικών παίζουν οι 

εξαγωγές των αγγουριών, νωπών ή διατηρημένων σε απλή ψύξη, η αξία των οποίων 

ανέρχεται σε 3.426.325 €, σημειώνοντας μάλιστα αύξηση κατά 48,54%, σε σχέση με το 2014. 

Τα νωπά λαχανικά, δε, αντιπροσωπεύουν το 6,97% των ελληνικών εξαγωγών νωπών & 

μεταποιημένων οπωροκηπευτικών. 

 Μεγαλύτερο ποσοστό εξαγωγών κατέχουν τα παρασκευασμένα ή διατηρημένα  λαχανικά, 

που ξεπερνά το 23% των συνολικών εξαγωγών, ενώ η αξία τους στα 25.194.225 €, 

σημειώνοντας υψηλή αύξηση, της τάξεως του 40,22%, σε σχέση με το 2014. Η κυριότερη 

υποκατηγορία στον ανωτέρω τομέα είναι αυτή που αναφέρεται ως ''Άλλα λαχανικά, 

παρασκευασμένα ή διατηρημένα αλλιώς παρά με ξύδι ή οξικό οξύ, όχι κατεψυγμένα'', της 

οποίας οι εξαγωγές ανήλθαν σε  19.647.448 €, αυξημένες μάλιστα κατά σχεδόν 40% σε 

σχέση με το προηγούμενο έτος.  

Επίσης, αυξημένες κατά 44,87%, σε σχέση με το 2014 ήταν και οι εξαγωγές σε φρούτα 

παρασκευασμένα ή διατηρημένα. Κατέχοντας ποσοστό της τάξεως μόλις 3,46% των 

συνολικών ελληνικών εξαγωγών νωπών & μεταποιημένων οπωροκηπευτικών, η αξία των 

εξαγωγών στην εν λόγω κατηγορία διαμορφώθηκε το 2015 στα 70.235.434 €.  

Τέλος, οι εξαγωγές χυμών φρούτων και λαχανικών σημείωσαν αύξηση κατά 16,56% σε 

σχέση με το 2014, με τη συνολική αξία των προϊόντων της συγκεκριμένης κατηγορίας να 

ανέρχεται σε 268.063 €.
23
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ 

  

Η μεγάλη ελληνική επενδυτική παρουσία αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό των οικονομικών 

και εμπορικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών. Οι ιστορικοί και πολιτιστικοί δεσμοί, καθώς 

και η γεωγραφική εγγύτητα και το μέγεθος της αγοράς συνέβαλαν σημαντικά στην απόφαση 

πολλών  Ελλήνων επιχειρηματιών να επενδύσουν  στη Ρουμανία. 

Ως προς τις ελληνικές επενδύσεις, η Ρουμανία  είναι πιθανότατα σε παγκόσμια κλίμακα 1
η
 ή 

2
η
 ως χώρα αποδέκτης ελληνικών επενδύσεων. 

 

6.1 Διμερείς εμπορικές σχέσεις Ελλάδας- Ρουμανίας 

 

Το 2015 το διμερές εμπόριο Ελλάδος -Ρουμανίας παρουσιάζει νέα δυναμική, με αύξηση του 

όγκου εμπορίου κατά 6,3% , και ειδικότερα με τις ελληνικές εξαγωγές να σημειώνουν 

αύξηση κατά 16,6% και τις ρουμανικές εξαγωγές προς τη χώρα μας μείωση κατά -2,4%, 

σύμφωνα με τα ρουμανικά στατιστικά στοιχεία.   

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, παρατηρείται η ίδια τάση, με αύξηση των ελληνικών 

και των ρουμανικών εξαγωγών κατά 10,36% και 16,66% αντιστοίχως και αύξηση του όγκου 

εμπορίου κατά 13,44%. Η χώρα μας φαίνεται να διατηρεί αξιόλογο εμπορικό πλεόνασμα.  

Παρακάτω εμφανίζονται στατιστικά στοιχεία για την πορεία του διμερούς εμπορίου μεταξύ 

Ελλάδος και Ρουμανίας έτους 2015, με βάση στοιχεία τόσο της Ελληνικής Στατιστικής 

Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) όσο και του Εθνικού Ινστιτούτου Στατιστικής της Ρουμανίας (INS). 
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Πίνακας 7 : Εξέλιξη εμπορικών ανταλλαγών Ελλάδας- Ρουμανίας κατά τα έτη 2008-

2015 σε εκατ € 

 

 

 

Πηγή : Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής της Ρουμανίας (INS)  

           

Πίνακας 8: Εμπορικές σχέσεις Ελλάδας – Ρουμανίας σε εκατ € 

 

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

56 

 

Εικόνα 4: Πορεία διμερούς εμπορίου Ελλάδας – Ρουμανίας 

             

Στον τομέα του εξωτερικού εμπορίου, οι δύο χώρες πέτυχαν την υψηλότερη, μέχρι σήμερα, 

επίδοση εντός του 2008. Το 2009, η παγκόσμια χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση είχε 

αρνητικές επιπτώσεις στο διμερές μας εμπόριο. Ιδιαιτέρως η κρίση στην οποία εισήλθε η 

ρουμανική οικονομία, ήδη από τα τέλη 2008, είχε άμεση επίπτωση στις εισαγωγές ελληνικών 

προϊόντων στην ρουμανική αγορά, εξέλιξη  η οποία μπορεί να αποδοθεί, κατά κύριο λόγο, 

στην πτώση της βιομηχανικής ζήτησης και παραγωγής στη Ρουμανία αλλά και στη 

γενικότερη επιδείνωση του οικονομικού κλίματος και τη σημαντική πτώση της κατανάλωσης, 

τα τελευταία χρόνια. Το 2015, η ρουμανική οικονομία, κατόπιν τριετούς σταδιακής 

σταθεροποίησης (2011-2012),  ανακάμπτει, επιτυγχάνοντας  αύξηση του ΑΕΠ κατά 3,7%, 

σημαντική αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής και οριακή αύξηση της ζήτησης για δεύτερη  

φορά μετά το 2009. 

Πάντως, η θετική εξέλιξη και εκ νέου αυξητική πορεία του διμερούς εμπορίου το 2015 

έχει ιδιαίτερη σημασία εάν ληφθεί υπόψη ότι και οι δύο χώρες επιδιώκουν με συστηματικό 

τρόπο την μείωση των ελλειμμάτων τους, ιδιαιτέρως δε του εμπορικού ελλείμματος, δίνοντας 

έμφαση στην αύξηση των εξαγωγών τους ως κύριο μοχλό ανάκαμψης της οικονομίας. 

Η Ρουμανία αποτελεί σημαντική αγορά για τα ελληνικά προϊόντα στις παρακάτω 

κατηγορίες: «Σύρματα από χαλκό» «Εσπεριδοειδή», «ράβδοι από σίδηρο», «χονδρόσυρμα», 

«Προϊόντα χημικών βιομηχανιών και συναφών βιομηχανιών», «καλλυντικά», «πλαστικά», 

άλλα φρούτα, τρόφιμα κλπ. 
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Ειδικότερα, στον τομέα φρούτων και λαχανικών, η Ρουμανία αποτελεί την δεύτερη αγορά 

εξαγωγών μας με 186.000 τόνους. Ως προς τις ρουμανικές εξαγωγές προς τη χώρα μας, η 

κατηγορία «Λάδια και πετρελαιοειδή» βρίσκεται στην πρώτη θέση, καταλαμβάνοντας το ¼ 

του συνόλου των εισαγωγών μας από Ρουμανία (από 10% του συνόλου των εισαγωγών μας 

που ήταν το 2014).
24

 

6.2 Αναλυτικά στοιχεία διμερούς εμπορίου Ελλάδας- Ρουμανίας 2014-2015  

 

Πίνακας 9: Ελληνικές εξαγωγές : 722.505.254 € 

 

                                                           
24

 Πρεσβεία της Ελλάδας στο Βουκουρέστι γραφείο οικονομικών και εμπορικών υποθέσεων 
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Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Εισαγωγές-Αφίξεις, Εξαγωγές-Αποστολές κατά χώρα & Επεξεργασία στοιχείων: Γραφείο 

ΟΕΥ Πρεσβείας Βουκουρεστίου 

Η αύξηση των ελληνικών εξαγωγών κατά +10,45% οφείλεται κυρίως στην αύξηση των 

εξαγωγών των ακόλουθων κατηγοριών: - παιχνίδια, αύξηση κατά 89,15% κυρίως λόγω της 

παρουσίας στην ρουμανική αγορά της μεγάλης αλυσίδας καταστημάτων ‘Jumbo’ - ράβδοι 

από αργίλιο, αύξηση κατά 115% περίπου. Τα προϊόντα της εν λόγω κατηγορίας εμφανίζονται 

και πάλι μεταξύ των σημαντικότερων προϊόντων που εξάγονται στην Ρουμανία, λόγω και της 

ανάκαμψης του τομέα των κατασκευών. - μηχανήματα επεξεργασίας δεδομένων, αύξηση 

κατά 62% - εξαγωγές λιπασμάτων, αύξηση κατά 85%.  

Ενθαρρυντική είναι και η αύξηση των εξαγωγών για τα φαρμακευτικά προϊόντα 

(16,76%) καθώς και των καλλυντικών κατά (+47,32%) εξαιτίας κυρίως της παρουσίας 

αλυσίδας ελληνικών συμφερόντων καλλυντικών αλλά και των μεγάλων πωλήσεων γνωστής 

εταιρείας ελληνικών καλλυντικών σε αλυσίδα φαρμακείων της χώρας. 

Επισημαίνεται, ακόμη, η αύξηση των εξαγωγών μας σε ελληνικά τρόφιμα, όπως τα 

προϊόντα ιχθυοκαλλιέργειας, παρασκευασμένων λαχανικών, γλυκών του κουταλιού καθώς 

και ρυζιού. 

Όσον αφορά στα φρέσκα φρούτα, σημειώνουμε ότι, παρά την μικρή μείωση των 

εξαγωγών που κατέγραψαν τα εσπεριδοειδή (-1,97%), τα υπόλοιπα φρούτα και ειδικά τα 

βερίκοκα, κεράσια, ροδάκινα και τα ακτινίδια παρουσίασαν σημαντική αύξηση (+54,06%), 

γεγονός που ενισχύει το ενδεχόμενο για μεγαλύτερη διείσδυση των φρούτων και λαχανικών 

στην ρουμανική αγορά. Επίσης οι εξαγωγές φράουλας παρουσίασαν αύξηση κατά +15% 

περίπου, ενώ αύξηση κατά 25% σημείωσαν και οι εξαγωγές μπανάνας. 

Είναι γεγονός, ότι η Ρουμανία καταλαμβάνει, βάσει στοιχείων, την δεύτερη θέση 

παγκοσμίως ως προς την απορρόφηση ελληνικών φρούτων με 186.000 τόνους περίπου, αλλά 

στην πραγματικότητα αποτελεί την πρώτη αγορά παγκοσμίως για τα φρούτα και λαχανικά. 
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Παράλληλα, αναμένονται να ενισχυθούν οι εξαγωγές μας από την μείωση του ποσοστού 

ΦΠΑ από 24% σε 9% που εφαρμόστηκε στην Ρουμανία από 1.6.2015. 

 Εκτός των ανωτέρω, τα ενδύματα "Τι-σερτ" παρουσίασαν σημαντική αύξηση κατά 

15,85%, ένεκα κυρίως της παρουσίας δικτύων καταστημάτων ελληνικών συμφερόντων. 

Επιπλέον, τα ελληνικά προϊόντα ιχθυοκαλλιέργειας σημείωσαν και το 2015 αξιόλογη 

αύξηση κατά 9,37% λόγω της συνήθειας που έχει αποκτήσει πλέον ο ρουμάνος καταναλωτής 

να αγοράζει ελληνικά ψάρια αλλά και λόγω της προτίμησης που δείχνει για την ελληνική 

κουζίνα, ιδίως μετά από κάποια επίσκεψη στη χώρα μας (υπολογίζεται ότι το 2015 την 

Ελλάδα επισκέφθηκαν περίπου 1.100.000 ρουμάνοι τουρίστες). 

Ο συνολικός όγκος του διμερούς εμπορίου σημείωσε αύξηση κατά 13,5%, σε σχέση με το 

προηγούμενο έτος και ανήλθε σε 1,45 δισ. ευρώ, ενώ το εμπορικό ισοζύγιο είναι 

ελλειμματικό για την χώρα μας κυρίως λόγω της ραγδαίας αύξησης των ρουμανικών 

εξαγωγών πετρελαίου (+230%), οι οποίες αντιπροσωπεύουν, όπως προαναφέραμε, σχεδόν το 

1/4 του συνόλου των εξαγωγών της Ρουμανίας. Εάν εξαιρεθούν τα εν λόγω προϊόντα, το 

εμπορικό ισοζύγιο είναι σαφώς θετικό για την χώρα μας κατά 148,7 εκατ. ευρώ. 

 

6.3  Αριθμός Ελληνικών Εταιριών και Ύψος Επενδυμένου Κεφαλαίου στη 

Ρουμανία 

 

 Σύμφωνα με τα στοιχεία  που δημοσίευσε πρόσφατα το Εμπορικό Μητρώο Ρουμανίας 

(ONRC), ο αριθμός των εταιρειών με ελληνική συμμετοχή και τα επενδυμένα ελληνικά 

κεφάλαια παρουσιάζουν την κάτωθι διαχρονική εξέλιξη: 
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Πίνακας 10: Αριθμός ελληνικών εταιρειών και ύψος  επενδυμένου κεφαλαίου στη 

Ρουμανία 

    

 Πηγή: Εθνικό Εμπορικό Μητρώο – ONRC 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, εντός του 2015 και παρά την κρίση, ιδρύθηκαν 256 νέες εταιρίες 

ελληνικών συμφερόντων στη Ρουμανία. Ακολούθως προς τα στοιχεία του ONRC, στις 

30.12.2015 υπήρχαν εγγεγραμμένες στη Ρουμανία 6.278 εταιρείες ελληνικών συμφερόντων, 

έναντι 6.022 στις 31.12.2014. 

Με στοιχεία που έχει συγκεντρώσει το Γραφείο ΟΕΥ Βουκουρεστίου, οι ενεργές επιχειρήσεις 

ελληνικών συμφερόντων - με ελληνική συμμετοχή στο μετοχικό τους κεφάλαιο τουλάχιστον 

20% - ανέρχονταν σε περίπου 1.250. 
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6.4 Ύψος Ελληνικών Επενδύσεων στη Ρουμανία 

Πίνακας 11 : Συνολικό ύψος ξένων επενδύσεων στη Ρουμανίας και ύψος Ελληνικών 

επενδύσεων  

 

Πηγή:  Κεντρική Τράπεζα Ρουμανίας (Banca Nationala a Romaniei - BNR) 

 

Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων εκτιμά ότι η αξία των ελληνικών 

επενδύσεων στη Ρουμανία -εάν σε αυτές συνυπολογισθούν και οι επενδύσεις των θυγατρικών  

των ελληνικών οίκων  που εδρεύουν σε τρίτες χώρες (πχ. στην Κύπρο, Ολλανδία και αλλού)-  

αγγίζει και ενδεχομένως υπερβαίνει τα 4 δισ. €, κατατάσσοντας τη χώρα μας στην 4
η
 ή 5

η
 

θέση μεταξύ των ξένων επενδυτών. 
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6.5 Συμμετοχή Ελληνικού Επενδυμένου Κεφαλαίου στο Συνολικό 

Επενδυμένο Κεφάλαιο ανά Τομέα Οικονομικής Δραστηριότητας  

Πίνακας 12 : Συμμετοχή ελληνικού επενδυμένου κεφαλαίου στο συνολικό επενδυμένο 

κεφάλαιο ανά τομέα οικονομικής δραστηριότητας 

 

Πηγή: Εθνικό Εμπορικό Μητρώο – ONRC 

Επεξεργασία στοιχείων: Γραφείο ΟΕΥ Πρεσβείας Βουκουρεστίου 
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6.6 Κυριότερα Εξαγόμενα Προϊόντα από την Ελλάδα 

  

Στον παρακάτω πίνακα, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, εμφανίζονται ανά έτος από το 

2009 μέχρι το 2015 τα κυριότερα εξαγόμενα προϊόντα από την Ελλάδα στη Ρουμανία: 

Πίνακας 13 : Τα κυριότερα εξαγόμενα προϊόντα από την Ελλάδα 

 

Πηγή: EΛΣΤΑΤ 

 

Οι ελληνικές επενδύσεις, που καλύπτουν ένα ευρύτατο φάσμα οικονομικών δραστηριοτήτων, 

είναι ιδιαίτερα ορατές στον τραπεζικό τομέα (Alpha Bank, Bancpost, Piraeus Bank, Banca 

Romaneasca). 

 Σημαντική είναι η ελληνική επενδυτική παρουσία στους τομείς παραγωγής 

τροφίμων και ποτών (Chipita, Olympos Dairy, Ifantis, KB Karamolegos, Best foods, Coca-

Cola HBC, Alexandrion Group, Valvis Holding κ.α.), στον τομέα χονδρεμπορίου και 

λιανεμπορίου και δικτύων διανομής  (Genco Trade, Elgeka Ferfelis, Marinopoulos Group, 

Sarantis, Jumbo κ.α.), στον τομέα της παραγωγής προϊόντων από σιδηρούχα και μη 

σιδηρούχα μέταλλα (ICME-ECAB, Alumil, Etem, Siderom κ.α.), την υαλουργία (STIROM),  

στον τομέα δομικών υλικών (Black Sea Suppliers, Isomat,  Atlas Corporation κ.α.) καθώς και 
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στον τομέα υπηρεσιών υγείας και ιατρικών μηχανημάτων (Medsana, Sofmedica, Euromedics, 

Genocyte, Imedica κ.α.) στον τομέα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και της κτηνοτροφίας 

(FATROM, Ellada κ.α.), των υπηρεσιών συμβούλων και υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις 

(ICAP, TPG Group, νομικά γραφεία Rokkas, E. Navridis, Drakopoulos  κ.α.).  

 Οι ελληνικές κατασκευαστικές εταιρείες, με επενδύσεις και στην κτηματαγορά, 

διατηρούν στο Βουκουρέστι ιδιόκτητο εξειδικευμένο τεχνικό εξοπλισμό και συμμετέχουν 

στους μειοδοτικούς διαγωνισμούς μεγάλων έργων υποδομής που προκηρύσσει το Ρουμανικό 

Δημόσιο (Aktor, Octagon κ.α). Οι ρουμανικοί οίκοι με ελληνική συμμετοχή στο κεφάλαιο 

τους, απασχολούν περί τους 35.000 εργαζομένους. 

Υφιστάμενες εταιρίες συνέχισαν τα επενδυτικά τους σχέδια το 2015, επενδύοντας 

σημαντικά ποσά στην επέκταση των παραγωγικών τους εγκαταστάσεων (CocaCola HBC, 

υαλουργία STIROM, παραγωγός καλωδίων ICME-ECAB, ALUMIL, ζωοτροφών FATROM 

κ.α.), ενώ δόθηκαν παραγγελίες ναυπήγησης ελληνόκτητων πλοίων στην Κωστάντζα.      

Νέες επενδύσεις τα τελευταία έτη πραγματοποιήθηκαν στον τομέα των γεωργικών 

εκμεταλλεύσεων και της κτηνοτροφίας (Fatrom κ.α), τη δημιουργία μονάδων παραγωγής και 

συσκευασίας τροφίμων (π.χ. γαλακτοκομικά προϊόντα, συσκευασία ξηρών φρούτων κλπ), την 

κατασκευή φωτοβολταϊκών πάρκων και παραγωγής αιολικής ενέργειας (EGNATIA ROM, 

Papagiannakis, E-Power κ.α), τη δημιουργία υποδομών αναψυχής (Divertiland), τις υπηρεσίες 

υγείας, την εκδοτική δραστηριότητα / ενημέρωση (Focus Saptamanal κ.α).
25
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Ένας από τους λόγους για τη στροφή των ελληνικών επιχειρήσεων σε ξένες γειτονικές 

αγορές, είναι  η σημερινή οικονομική κατάσταση που έχει δημιουργήσει μία πληθώρα 

ανακατατάξεων στο εσωτερικό της χώρας. Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι ένα σημαντικό 

εργαλείο για την έξοδο από αυτή την οικονομική κατάσταση είναι η εξαγωγική 

δραστηριότητα η οποία παρουσιάζει σημαντική βελτίωση και οι προβλέψεις για το μέλλον 

εμφανίζονται ακόμη πιο αισιόδοξες. 

Την  τελευταία δεκαετία παρατηρείται στην περιοχή των Βαλκανίων και ειδικότερα 

στη Ρουμανία ένα δυναμικό και  μαζικό ενδιαφέρον για εξαγωγική δραστηριότητα από τους 

ελληνικούς κλάδους και τις ελληνικές επιχειρήσεις. 

Τα πλεονεκτήματα της γεωγραφικής εγγύτητας, των παραδοσιακών σχέσεων φιλίας 

και πολιτιστικής συνάφειας καθώς και έλλειψη επενδυτικού ενδιαφέροντος από άλλες χώρες 

της δυτικής Ευρώπης οδήγησαν στην ανάδειξη της Ελλάδας ως μία από τις σημαντικότερες 

γειτονικές χώρες οι οποίες επενδύουν εκεί. Από την ανάλυση του περιβάλλοντος της 

Ρουμανίας προκύπτει το συμπέρασμα ότι οι οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες στις 

χώρες αυτές είναι ευνοϊκές για την εξωστρέφεια των ελληνικών κλάδων.  Οι φιλικοί και 

θρησκευτικοί δεσμοί, το ευνοϊκό φορολογικό σύστημα, , τα επενδυτικά κίνητρα και οι 

ευνοϊκές οικονομικές συνθήκες αποτελούν θετικά στοιχεία για συνέχιση των προσπαθειών 

τους. 

Η Ρουμανία,, αποτελεί ένα πρόσφορο περιβάλλον για ελληνικές επενδύσεις και 

εξαγωγές προϊόντων και υπηρεσιών ειδικότερα μετά τις αλλαγές και αναθεωρήσεις που 

πραγματοποιήθηκαν στο νομικό καθεστώς, στη φορολογική διοίκηση και στα επενδυτικά 

κίνητρα που πλέον προσφέρονται. 

Ο όγκος του διμερούς εμπορίου Ελλάδος-Ρουμανίας έφθασε τα 863,39 εκατ. Ευρώ 

παρουσιάζοντας αξιόλογη αύξηση κατά +9,39% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. 

Η περαιτέρω ενίσχυση της ελληνικής οικονομικής παρουσίας στη Ρουμανία απαιτεί,  

 Ενίσχυση της συνεργασίας στο γεωργικό τομέα και, συγκεκριμένα, σε θέματα 

εκσυγχρονισμού της γεωργικής παραγωγής, κτηνιατρικής, επιστημονικής συνεργασίας, 

εγγείων βελτιώσεων και αλιείας. 
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 Συνέχιση της ενίσχυσης των επενδύσεων, κάτι που αποτελεί βασικό συντελεστή για την 

επιδιωκόμενη ανάπτυξη και είναι δοκιμασμένος τομέας της διμερούς συνεργασίας των 

δύο χωρών. 

 Συνέχιση της ενίσχυσης των ελληνικών εξαγωγών στη Ρουμανία, με συμμετοχή μας σε 

κλαδικές εκθέσεις, διοργάνωση εκδηλώσεων ελληνικών τροφίμων στις ρουμανικές 

αλυσίδες καταστημάτων, διοργάνωση γευσιγνωσιών καθώς και με διοργάνωση 

αποστολών Ρουμάνων εισαγωγέων στην Ελλάδα. 

 Ενίσχυση της συμμετοχής ελληνικών επιχειρήσεων σε επιχειρηματικές αποστολές στη 

Ρουμανία, με προκαθορισμένες συναντήσεις ανά κλάδο. 

 Συντονισμένες προσπάθειες από αρμόδιους ελληνικούς Συνδέσμους, Επιμελητήρια και 

λοιπούς φορείς της Ελλάδος για την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών 

επιχειρήσεων. 

Η ελληνική επενδυτική παρουσία είναι σημαντική στην Ρουμανία και μπορεί να 

ισχυροποιηθεί περισσότερο και σε άλλους τομείς οικονομικής δραστηριότητας, ενώ η αύξηση 

των εξαγωγών είναι δυνατόν να ενισχυθεί με τη: 

 Διεύρυνση των εξαγωγών μας σε άλλες κατηγορίες προϊόντων και από μεγαλύτερο 

αριθμό επιχειρήσεων 

 Διεύρυνση των δαπανών που σχετίζονται με τον εξωστρεφή προσανατολισμό των 

επιχειρήσεων, όπως: συμμετοχή σε εκθέσεις σε χώρες του εξωτερικού, δημιουργία ή 

ενίσχυση δικτύων διανομής στις διεθνείς αγορές, δικτύωση μέσω δημιουργίας ειδικών 

συναντήσεων ή εταιρικών γεγονότων, ειδικών καταχωρήσεων, δημιουργία διαφημιστικών 

προγραμμάτων στα δικτυακά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ειδικότερα σε χώρες εκτός 

Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 Δυνατότητα ενίσχυσης προπαρασκευαστικών ενεργειών (μελέτες ερευνών αγοράς, 

κατοχυρώσεις δικαιωμάτων, δημιουργία εμπορικών  συμφωνιών διάθεσης και 

υποστήριξης, προσαρμογή στις ιδιαίτερες συνθήκες των τοπικών αγορών, λοιπές μελέτες 

που είναι αναγκαίες για την υλοποίηση των επιχειρηματικών σχεδίων των εταιρειών, 
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κ.ά.), για την προώθηση των συγκεκριμένων προϊόντων/υπηρεσιών, σε αγορές του 

εξωτερικού, καθώς και των δαπανών εκπόνησης επενδυτικών σχεδίων και αμοιβές 

συμβουλευτικών υπηρεσιών για το σχεδιασμό δράσεων. 

 Δυνατότητα ενίσχυσης δαπανών για μετάδοση γνωστικής εμπειρίας και την παροχή 

τεχνογνωσίας και επίβλεψης, από ειδικούς (του ίδιου ή όμορων κλάδων), με στόχο τη 

βελτίωση του ενδο-επιχειρησιακού περιβάλλοντος και την βελτίωση των εξαγωγικών 

επιδόσεων. 

Τέλος για τον συγκεκριμένο κλάδο των οπωροκηπευτικών που γίνεται η μελέτη 

συμπεραίνουμε ότι κατά το α΄ τρίμηνο του 2016, οι ελληνικές εξαγωγές παρουσίασαν αύξηση 

κατά,10,71% 

Σχεδόν όλα τα ελληνικά φρούτα και λαχανικά παρουσιάζουν θετική εξέλιξη κατά το α΄ 

τρίμηνο 2016, γεγονός που επιβεβαιώνει την ύπαρξη περιθωρίου περαιτέρω ενίσχυσης των 

εξαγωγών μας στη ρουμανική αγορά. Παρά το γεγονός ότι οι ρουμάνοι εισαγωγείς αγοράζουν 

κυρίως τα φρούτα τους στους αγρούς στην Ελλάδα προς επίτευξη ανταγωνιστικότερης τιμής 

και η κεντρική λαχαναγορά της χώρας ελέγχεται από επιχειρήσεις τουρκικών συμφερόντων, 

εν τούτοις παρουσιάζονται μεγάλες δυνατότητες αύξησης των εξαγωγών μας ιδίως σε νέα 

φρούτα, όπως φράουλες, ακτινίδια, κεράσια κ.λ.π.  

Εν κατακλείδι, υπάρχουν περιθώρια ενίσχυσης των εξαγωγών μας στη ρουμανική αγορά. Ως 

εκ τούτου, η πραγματοποίηση επιχειρηματικών αποστολών, καθώς και η συμμετοχή σε 

κλαδικές εκθέσεις και εκδηλώσεις στη χώρας είναι οι πλέον ενδεδειγμένες δράσεις. 
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Πίνακας 16: Εξαγωγές λαχανικών παρασκευασμένων ή διατηρημένων προς Ρουμανία κατά τα έτη 2013-2015 
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Πίνακας 17: Εξαγωγές φρούτων παρασκευασμένων ή διατηρημένων προς Ρουμανία κατά τα έτη 2015 έναντι 2014-2013 
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