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Α. ΕΛΛΗΝΟ-ΡΟΥΜΑΝΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ-

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 

1. Webinar με τίτλο “The presence of Greek 

companies in Romania : A Successful paradigm 

of extroverted entrepreneurship. “ (6 Ιουλίου 

2021, 14.00)      

Στις 6.7 τ.έ. έλαβε χώρα με ιδιαίτερη επιτυχία το 

Webinar του Γραφείου ΟΕΥ Βουκουρεστίου για 

την παρουσίαση της εν θέματι μελέτης σχετικά με 

την παρουσία και δραστηριοποίηση των 

επιχειρήσεων ελληνικών συμφερόντων στην 

Ρουμανία. 

 

    Στο webinar, το οποίο ξεκίνησε με χαιρετισμό 

της Πρέσβεως της Ελλάδος στη Ρουμανία κας 

Σ.Γραμματά, ομιλητές ήταν οι : 

 - κ. Paul Ene, State Secretary Ministry of Economy, 

Entrepreneurship and Tourism of Romania  

- κ. Κων/νος Φραγκογιάννης, ΥΦΥΠΕΞ  

- κ. Γεδεών Βούλης, Αντιπρόεδρος ΣΕΒΕ, CEO 

Voulis Chemicals 

- κ. Χριστόδουλος Σεφέρης, Πρόεδρος Ελληνο-

Ρουμανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου  

ενώ η παρουσίαση της Μελέτης έγινε από τον 

υπογράφοντα και το στέλεχος του Γραφείου  

κα Α.Λιακοπούλου, Γραμ.ΟΕΥ Α΄. 

 

   Άπαντες οι ομιλητές, τόνισαν το εξαιρετικό 

επίπεδο των διμερών οικονομικών και εμπορικών 

σχέσεων, τη σημασία και τις δυνατότητες της 

στενότερης διμερούς συνεργασίας. 

    

   Σημαντική ήταν η συμμετοχή των 

επιχειρηματιών από ένα ευρύ φάσμα 

δραστηριοτήτων (κατασκευές, τρόφιμα- ποτά, ΙΤ, 

τράπεζες, λογιστικά- δικηγορικά γραφεία, δομικά 

υλικά, ιατρικός εξοπλισμός, consulting κλπ) 

Περαιτέρω και όσον αφορά στον αριθμό των 

δηλωμένων συμμετοχών στο webinar, 

σημειώνεται ότι έφθασε στον αριθμό των 135, ενώ 

την εκδήλωση παρακολούθησαν δημοσιογράφοι 

από τον ρουμανικό ηλεκτρονικό και έντυπο 

οικονομικό τύπο. 

     Στον ελληνικό τύπο πραγματοποιήθηκε τις 

μέρες που ακολούθησαν σειρά σχετικών 

αφιερωμάτων. 

Αναφέρονται ενδεικτικά: 

https://www.capital.gr/epixeiriseis/3558694/i-

ellada-stin-8i-thesi-ton-ependuton-sti-roumania  

https://www.sofokleousin.gr/i-ellada-stin-8i-

thesi-ton-ependyton-sti-roumania  

 

https://www.tovima.gr/2021/07/10/finance/ella

da-stin-8i-thesi-ton-ependyton-sti-roumania/  

 

https://www.newmoney.gr/roh/palmos-

oikonomias/ependyseis/roumania-stin-8i-thesi-i-

ellinikes-ependisis-i-tomis-drastiriotitas/  

 

Η μελέτη στην ελληνική γλώσσα είναι αναρτημένη 

στον ιστότοπο Agora στον ακόλουθο σύνδεσμο: 

 

https://www.newmoney.gr/roh/palmos-

oikonomias/ependyseis/roumania-stin-8i-thesi-i-

ellinikes-ependisis-i-tomis-drastiriotitas/  

2.  Ελληνικές επενδύσεις στη Ρουμανία.     

     Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία του Εθνικού 

Μητρώου Εμπορικών Εταιριών της Ρουμανίας, η 

Ελλάδα καταλαμβάνει πλέον την 7η θέση ανάμεσα 

στους ξένους επενδυτές στη Ρουμανία έναντι της 

8ης  που κατείχε προ μηνός. Το συνολικό 

επενδεδυμένο κεφάλαιο ανέρχεται σε 1,758 

δισ.ευρώ, καταλαμβάνοντας μερίδιο 3,85% στο 

σύνολο των ξένων επενδύσεων στη χώρα. Οι 

ελληνικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες 

στο  ρουμανικό Μητρώο εταιριών ανέρχονται σε 

7.961. 

 

Β. ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 

1. Ισοζύγιο πληρωμών. 

    Σύμφωνα με  στοιχεία της Κεντρικής 

Τράπεζας (BNR), από τον Ιανουάριο έως τον Μάιο 

του 2021, το ισοζύγιο πληρωμών παρουσίασε 

έλλειμμα 5,94 δισ. ευρώ, σε σύγκριση με 3,2 δισ. 

ευρώ την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους. Η 

ανάλυση δείχνει ότι το έλλειμμα στο εμπόριο 

https://www.capital.gr/epixeiriseis/3558694/i-ellada-stin-8i-thesi-ton-ependuton-sti-roumania
https://www.capital.gr/epixeiriseis/3558694/i-ellada-stin-8i-thesi-ton-ependuton-sti-roumania
https://www.sofokleousin.gr/i-ellada-stin-8i-thesi-ton-ependyton-sti-roumania
https://www.sofokleousin.gr/i-ellada-stin-8i-thesi-ton-ependyton-sti-roumania
https://www.tovima.gr/2021/07/10/finance/ellada-stin-8i-thesi-ton-ependyton-sti-roumania/
https://www.tovima.gr/2021/07/10/finance/ellada-stin-8i-thesi-ton-ependyton-sti-roumania/
https://www.newmoney.gr/roh/palmos-oikonomias/ependyseis/roumania-stin-8i-thesi-i-ellinikes-ependisis-i-tomis-drastiriotitas/
https://www.newmoney.gr/roh/palmos-oikonomias/ependyseis/roumania-stin-8i-thesi-i-ellinikes-ependisis-i-tomis-drastiriotitas/
https://www.newmoney.gr/roh/palmos-oikonomias/ependyseis/roumania-stin-8i-thesi-i-ellinikes-ependisis-i-tomis-drastiriotitas/
https://www.newmoney.gr/roh/palmos-oikonomias/ependyseis/roumania-stin-8i-thesi-i-ellinikes-ependisis-i-tomis-drastiriotitas/
https://www.newmoney.gr/roh/palmos-oikonomias/ependyseis/roumania-stin-8i-thesi-i-ellinikes-ependisis-i-tomis-drastiriotitas/
https://www.newmoney.gr/roh/palmos-oikonomias/ependyseis/roumania-stin-8i-thesi-i-ellinikes-ependisis-i-tomis-drastiriotitas/
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αγαθών διευρύνθηκε κατά 1,13 δισ. ευρώ, το 

πλεόνασμα δευτερογενών εσόδων και υπηρεσιών 

μειώθηκαν κατά 287 εκατομμύρια ευρώ και 72 

εκατομμύρια ευρώ αντίστοιχα, ενώ το πλεόνασμα 

πρωτογενούς εισοδήματος μετατράπηκε σε 

έλλειμμα. 

Οι άμεσες επενδύσεις μη κατοίκων στη Ρουμανία 

ανήλθαν συνολικά σε 2,43 δισ. ευρώ (σε σύγκριση 

με 758 εκατ. ευρώ που ήταν το πεντάμηνο 

Ιανουαρίου - Μαΐου 2020), εκ των οποίων τα ίδια 

κεφάλαια (συμπεριλαμβανομένης της εκτιμώμενης 

καθαρής επανεπένδυσης των κερδών) και ο 

ενδοεταιρικός δανεισμός κατέγραψαν καθαρές 

αξίες 2,3 δισ. ευρώ και 92 εκατομμύρια ευρώ 

αντίστοιχα. 

 

2. Εξωτερικό χρέος. 

      Το διάστημα Ιανουαρίου - Μαΐου 2021, το 

συνολικό εξωτερικό χρέος αυξήθηκε κατά 1,057 

δισ. ευρώ, εκ των οποίων: 

• το μακροπρόθεσμο εξωτερικό χρέος στα τέλη 

Μαΐου 2021 ανήλθε σε 92,2 δισ. ευρώ (72,6% του 

συνολικού εξωτερικού χρέους), μειωμένο κατά 

0,7% έναντι τέλους 2020 · 

• το βραχυπρόθεσμο εξωτερικό χρέος στα τέλη 

Μαΐου 2021 ανήλθε σε 34,8 δισ. εκατομμύρια ευρώ 

(27,4%  του συνολικού εξωτερικού χρέους), 

αύξηση 5,1%  από τα τέλη του 2020. 

Ο δείκτης μακροπρόθεσμης εξυπηρέτησης 

εξωτερικού χρέους διαμορφώθηκε στο 17,4% τον 

Ιανουάριο - Μάιο 2021 έναντι 20,1% το 2020. Στα 

τέλη Μαΐου 2021. 

3. Ετήσιος Πληθωρισμός - Ανεργία. 

Άνοδος του πληθωρισμού κατά 3,94% 

παρατηρήθηκε κατά το μήνα Ιούνιο στη Ρουμανία 

(έναντι 3,75% το Μάιο). Η άνοδος αυτή οφείλεται 

κατά κύριο λόγο στην αύξηση των τιμών των 

καυσίμων κατά 11,8%, στην αύξηση της 

ηλεκτρικής ενέργειας κατά 17% και στην άνοδο 

της τιμής του καπνού κατά 7%. 

Η ανεργία, αντιθέτως, σημείωσε πτωτικές τάσεις, 

αγγίζοντας το 5,5% το Μάιο, έναντι 5,9% το α’ 

τετράμηνο του 2021. 

4. Επίσκεψη Αντιπροέδρου Παγκόσμιας 

Τράπεζας Anna Bjerde - Εκτιμήσεις για την 

οικονομία της Ρουμανίας. 

 

    Κατά την πρώτη επίσημη επίσκεψή της στη 

Ρουμανία, η Anna Bjerde, Αντιπρόεδρος της 

Παγκόσμιας Τράπεζας για την Ευρώπη και την 

Κεντρική Ασία, αναγνώρισε την πρόσφατη 

ανάπτυξη της χώρας και την αποτελεσματική της 

ανταπόκριση στην οικονομική και υγειονομική 

κρίση του COVID-19. Αυτές οι προσπάθειες 

αναμένεται να επιτρέψουν, όπως σημείωσε, την 

επιστροφή στα προ-πανδημικά επίπεδα ανάπτυξης 

το 2021. 

  

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής της, η κα Bjerde 

επιβεβαίωσε τη δέσμευση της Παγκόσμιας 

Τράπεζας να στηρίξει τη Ρουμανία στην 

οικοδόμηση μιας πράσινης, ανθεκτικής και χωρίς 

αποκλεισμούς ανάνηψης μετά την πανδημία. Η κα 

Bjerde τόνισε την ανάγκη να εφαρμοστούν 

τολμηρές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και 

δημοσιονομική εξυγίανση, διασφαλίζοντας 

παράλληλα την προστασία των πιο ευάλωτων και 

την ενίσχυση των θεσμών της χώρας. Η 

Αντιπρόεδρος της Παγκόσμιας Τράπεζας τόνισε 

επίσης τη συνεχή υποστήριξη της Παγκόσμιας 

Τράπεζας για την εφαρμογή της Εθνικής 

Στρατηγικής για την Ένταξη των Ρομά. 

  

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε μεταξύ 12-14 

Ιουλίου και περιελάμβανε συναντήσεις υψηλού 

επιπέδου και σε βάθος συζητήσεις με κυβερνητικές 

αρχές, την κοινωνία των πολιτών, τον ιδιωτικό 

τομέα και τους αναπτυξιακούς εταίρους. Η κα 

Bjerde συναντήθηκε με τον Πρόεδρο Klaus 

Iohannis για να συζητήσει τις συνεχιζόμενες 

προσπάθειες ανάκαμψης της Ρουμανίας, 

συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευτικών 

μεταρρυθμίσεων μετά τις προκλήσεις μετά την 

πανδημία. Συναντήθηκε επίσης με τον 

Πρωθυπουργό Florin Citu και άλλα μέλη του 

υπουργικού συμβουλίου για να συζητήσουν το 

Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 

(NRRP) τις προτεραιότητες που υποστηρίζουν μια 

οικονομικά βιώσιμη, πράσινη και χωρίς 

αποκλεισμούς ανάκαμψη στη χώρα. 
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 "Η Ρουμανία έχει μια άνευ προηγουμένου ευκαιρία 

να προωθήσει την ανάπτυξη και τις 

μεταρρυθμίσεις σε βασικούς τομείς μέσω των 

κεφαλαίων που θα ξεκλειδωθούν μέσω του NRRP 

και των 2021-2027 Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών 

και Επενδυτικών Ταμείων", δήλωσε ο Ρουμάνος 

Πρωθυπουργός. "Θα συνεχίσουμε να 

συνεργαζόμαστε με την Παγκόσμια Τράπεζα για 

την ολοκλήρωση μιας επιτυχημένης ατζέντας 

μεταρρυθμίσεων." 

 

Γ. ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

1. Οι εισαγωγές αργού πετρελαίου της 

Ρουμανίας αυξήθηκαν κατά 30,5% τους 

πρώτους 5 μήνες του 2021. 

 

Η Ρουμανία εισήγαγε, κατά τους πρώτους 5 μήνες 

του 2021, 3,338 εκατ.τόνους αργού πετρελαίου, 

ποσότητα κατά 30,5% μεγαλύτερη από την 

ποσότητα που εισήχθη κατά την αντίστοιχη 

περίοδο του 2020, σύμφωνα με στοιχεία του 

Εθνικού Ινστιτούτου Στατιστικής (INS). 

Η παραγωγή αργού πετρελαίου ανήλθε συνολικά 

σε 1,304 εκατ. toe, μειωμένη κατά 5,5% σε σχέση 

με το αντίστοιχο διάστημα του 2020. Σύμφωνα με 

Έκθεση της Εθνικής Επιτροπής Πρόγνωσης της 

Ρουμανίας, η παραγωγή φέτος δεν αναμένεται να 

ξεπεράσει τα 3,275 εκατ. toe ως το τέλος του 

έτους. 

Σύμφωνα με Έκθεση του Υπουργείου Ενέργειας, 

εκτιμάται ότι η παραγωγή αργού πετρελαίου θα 

συνεχίσει την  πτωτική πορεία μεταξύ 2030 και 

2050 αγγίζοντας ως και 1,15 εκατ. toe. 

2. Αναστολή εργασιών στο διυλιστήριο 

Petromidia μετά την έκρηξη της 2.7. 

      Το μεγαλύτερο διυλιστήριο της Ρουμανίας 

Petromidia, που ελέγχεται από τον κρατικό 

καζαχικό όμιλο KMG (48,1%), με μεγάλο μερίδιο 

συμμετοχής και του ρουμανικού κράτους (44,7%), 

θα παραμείνει κλειστό για τρεις έως έξι μήνες μετά 

την έκρηξη σε μία από τις μονάδες της στις 2 

Ιουλίου τ.έ , όπως αναφέρεται σε άρθρο στην 

οικονομική εφημερίδα Ziarul Financiar. 

 

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η εταιρεία 

συνεργάζεται με τις αρχές για να εντοπίσει τις 

αιτίες του ατυχήματος, αλλά δεν είναι σε θέση να 

παράσχει χρονοδιάγραμμα για την επανεκκίνηση 

του διυλιστηρίου. Δεσμεύεται, ωστόσο, να 

εκπληρώσει όλες τις συμβατικές υποχρεώσεις 

προς τους πελάτες της με παραδόσεις είτε από τα 

δικά της αποθεματικά είτε από το τμήμα 

συναλλαγών του KMG International Group. 
 

3. Επέκταση του δικτύου διανομής φυσικού 

αερίου στη Ρουμανία τις τρεις τελευταίες 

δεκαετίες.  

    Το δίκτυο διανομής φυσικού αερίου της 

Ρουμανίας έχει αυξηθεί 4 φορές τα τελευταία 

τριάντα χρόνια , από 10.772 χιλιόμετρα το 1990 σε 

43.563 χιλιόμετρα το 2020, σύμφωνα με στοιχεία 

που δημοσίευσε πρόσφατα το Εθνικό Ινστιτούτο 

Στατιστικής (INS). 

Ο μέσος ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης του δικτύου 

είναι 4,8%. 

Εντυπωσιακό παραμένει, ωστόσο, το γεγονός ότι 

περισσότερο από το ήμισυ του πληθυσμού της 

Ρουμανίας χρησιμοποιεί ακόμα καυσόξυλα για 

θέρμανση. 

 

4. Χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή 

Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης 

επενδύσεων βελτίωσης της ενεργειακής 

απόδοσης σε δημόσια κτήρια του Ιασίου. 

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και 

Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ), σύμφωνα με δηλώσεις 

στελεχών της,  εξετάζει το ενδεχόμενο να 

χορηγήσει δάνειο έως και 21 εκατ. ευρώ στο Δήμο 

Ιασίου για τη χρηματοδότηση επενδύσεων 

βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια 

κτίρια. 

 

Τα έσοδα από το δάνειο θα χρηματοδοτήσουν την 

αποκατάσταση 15 δημόσιων κτιρίων και την 

ανακατασκευή ενός νέου σταθμού λεωφορείων 

και τραμ, σχεδιασμένο και εξοπλισμένο για 32 

τραμ και 44 ηλεκτρικά λεωφορεία. 

 

Το έργο προτείνεται στο πλαίσιο του 

προγράμματος Green City Framework 2 της ΕΤΑΑ 
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και οι προτεινόμενες επενδύσεις στοχεύουν στη 

βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, στη μείωση 

της ρύπανσης και στην εξοικονόμηση πόρων ως 

και άνω του 20% με την υλοποίηση βασικών 

επενδύσεων σε ένα σύνολο 15 δημόσιων κτιρίων, 

καθώς επίσης και στον εκσυγχρονισμό μιας 

αποθήκης λεωφορείων και τραμ, προετοιμάζοντας 

τον για τον νέο στόλο ηλεκτρικών λεωφορείων, 

βελτιώνοντας τελικά το περιβάλλον και το βιοτικό 

επίπεδο στο Δήμο Ιασίου, μια από τις μεγαλύτερες 

πόλεις της Ρουμανίας, με πληθυσμό περίπου 

400.000. 

 

Δ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 

1. Αγορά ακινήτων: Πτώση των συναλλαγών 

κατά 23% το α’ εξάμηνο του 2021.  

 

Η συνολική αξία των συναλλαγών με εμπορικά 

ακίνητα στη Ρουμανία άγγιξε τα 298 εκατ. ευρώ 

τους πρώτους έξι μήνες του έτους, μειωμένη κατά 

23% σε σχέση την αντίστοιχη περίοδο του 

προηγούμενου έτους, σύμφωνα με έκθεση που 

δημοσιεύθηκε της εταιρίας συμβούλων ακινήτων 

Cushman & Wakefield Echinox. 

 

Οι τρεις μεγαλύτερες συναλλαγές κατά το πρώτο 

εξάμηνο πραγματοποιήθηκαν στον τομέα των 

γραφείων, από αυστριακούς επενδυτές, οι οποίοι 

αγόρασαν τα κτίρια Campus 6.2 και Campus 6.3 (S 

Immo), The Light One (Uniqa RE) και Bucharest 

Financial Plaza (Immofinanz) . 

 

Το συγκρότημα Light One, έκτασης 22.000 τ.μ, 

κόστισε 56 εκατομμύρια ευρώ και το Bucharest 

Financial Plaza,  26.000 τ.μ, πωλήθηκε για 36 

εκατομμύρια ευρώ. Και τα τρία κτίρια βρίσκονται 

στο Βουκουρέστι. 

Συνολικά, οι τρεις αυτές συναλλαγές 

αντιπροσωπεύουν το 63% του όγκου συναλλαγών 

κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, όπως αναφέρει 

η έκθεση Ρουμανίας Investment Marketbeat. 

 

Η επόμενη κατηγορία ακινήτων που προσέλκυσαν 

το ενδιαφέρον των επενδυτών ήταν βιομηχανικοί 

χώροι. 

 

Εταιρίες που επέκτειναν τις σχετικές επενδύσεις 

τους είναι η CTP, η Globalworth και ο σουηδικός 

όμιλος Oresa Ventures, ο οποίος εξαγόρασε το έργο 

Solo Parc, το μεγαλύτερο υλικοτεχνικό πάρκο στο 

Iasi. 

 

Σε ό, τι αφορά τον ξενοδοχειακό τομέα, έλαβαν 

χώρα δύο μεγάλες αγοραπωλησίες στο 

Βουκουρέστι με συνολική αξία περίπου 21 εκατ. 

ευρώ (7% του συνόλου), με σημαντικότερη εξ 

αυτών την πώληση του ξενοδοχείου Ramada 

Majestic στη λεωφόρο Victory, η οποία 

προσέλκυσε έναν νέο επενδυτή στην τοπική αγορά 

- την εταιρεία Swiss Visionapartments. 

     

2.  Εκτιμήσεις για άνοδο ρεκόρ της παραγωγής 

σιταριού στη Ρουμανία. 

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Υπουργείου Γεωργίας 

της Ρουμανίας, η παραγωγή σιταριού της 

Ρουμανίας ενδέχεται να αγγίξει τα 12 εκ. τόνους 

φέτος, παραγωγής αποτιμώμενη σε 2,3 δισ ευρώ. 

Αν επαληθευτεί η πρόβλεψη, θα πρόκειται για 

ιστορικό υψηλό παραγωγής. 

Το Υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ αναθεώρησε επί 

τα βελτίω την εκτίμησή του για την παραγωγή 

σιταριού της Ρουμανίας σε 9,5 εκατομμύρια 

τόνους, ενώ η τελευταία έκθεση της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής κάνει λόγο για 9,7 εκατ.τόνους ως το 

τέλος του έτους. 

 

Η συνολική έκταση που εσπάρη με σιτάρι το 

περασμένο φθινόπωρο ήταν σχεδόν 2,2 εκ. 

εκτάρια, με τη Ρουμανία να βρίσκεται στην 

τέταρτη θέση στην ΕΕ, μετά τη Γαλλία, τη 

Γερμανία και την Πολωνία. 

3. Αύξηση του κύκλου εργασιών των 

φαρμακευτικών εταιριών στη Ρουμανία.  

    Ο κύκλος εργασιών των ρουμανικών εταιριών 

παρασκευής και διανομής φαρμάκων ανήλθε σε 

66,6 δισ. Ron1 το 2020, αυξημένος κατά 2,6% σε 

σχέση με το 2019 και υπερδιπλασιασμένος σε 

σύγκριση με το 2010, σύμφωνα με έρευνα της 

εταιρίας KeysFin. 

                                                           
1
 EUR/Ron: 4,92 
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Το 2020, το καθαρό αποτέλεσμα των 

φαρμακευτικών εταιρειών (καθαρό κέρδος μείον 

καθαρή ζημιά) αυξήθηκε κατά σχεδόν 19% σε 

σύγκριση με το προηγούμενο έτος και πάνω από 

346% σε σύγκριση με το 2010, φτάνοντας έτσι στο 

ιστορικό υψηλό των 3,2 δισ. Ron. 

 

Η Terapia βρίσκεται στην κορυφή της τοπικής 

παραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων, με κύκλο 

εργασιών 791 εκατ. Ron το 2020, ακολουθούμενη 

από τη Zentiva (με κύκλο εργασιών 558 εκατ. Ron 

και καθαρό κέρδος περίπου 66 εκατ. Ron) και 

Sandoz (κύκλος εργασιών 427 εκατ. Ron. 

 

Στην κατάταξη των αλυσίδων φαρμακείων με 

κριτήριο τον κύκλο εργασιών του 2020, η Sensiblu 

καταλαμβάνει την 1η θέση με κύκλο εργασιών 

περίπου 2 δισ. Ron, ακολουθούμενη από την Dona 

με κύκλο εργασιών περίπου 1 δισ. την Farmacia 

Tei με 448 εκατ. Ron. 

 

Ηγετική θέση συνεχίζει να καταλαμβάνει η 

αλυσίδα φαρμακείων CATENA, διαθέτοντας ένα 

δίκτυο περισσότερων από 100 καταστήματα. 

 

 

 


