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Μεθοδολογία Έρευνας 
 
Η έρευνα βασίσθηκε στην ανάλυση από την εταιρεία ICAP των στοιχείων ισολογισμών των 
εγγεγραμμένων στο Ρουμανικό Εμπορικό Μητρώο 7.648 εταιρειών με ελληνική συμμετοχή 
τουλάχιστον 10%. 
Οι πηγές της έρευνας ήταν το αρχείο της εταιρείας ICAP, το Ρ/Υπουργείο Οικονομικών/ National 
Agency for Fiscal Administration (ANAF) και το Ρ/Εμπορικό Μητρώο. 
Τα οικονομικά στοιχεία αφορούν στον Δεκέμβριο του 2019, ενώ εταιρείες που δεν 
περιλαμβάνονται στην μελέτη είναι αυτές που δεν έχουν υποβάλει ισολογισμούς το 2019. 
Επίσης δεν περιλαμβάνονται οι Τράπεζες, καθώς έχουν διαφορετική μέθοδο financial reporting. 
 
Σημειώνεται ότι ως εταιρείες ελληνικών συμφερόντων στη Ρουμανία (ή οπουδήποτε αλλού) 
καταγράφονται αυτές που η χώρα προέλευσης των κεφαλαίων είναι η Ελλάδα.  
Ως αποτέλεσμα εάν χώρα προέλευσης των κεφαλαίων είναι π.χ. η Ολλανδία, το Βέλγιο, το 
Λουξεμβούργο, η Κύπρος, η Αυστρία, το Ην. Βασίλειο κ.α., οι επενδύσεις συμπεριλαμβάνονται και 
λογίζονται ως ολλανδικές, βελγικές κυπριακές, αγγλικές κλπ. 
 
Κατά συνέπεια τα αναφερόμενα ελληνικά επενδεδυμένα ονομαστικά ποσά στη Ρουμανία 
είναι σαφώς μικρότερα από τα πραγματικά, καθώς ελληνικές εταιρείες με έδρα στο εξωτερικό ή 
θυγατρική στο εξωτερικό από την οποία έγινε η επένδυση στην Ρουμανία, στην περίπτωση που 
ιδρύουν υποκατάστημα/θυγατρική στην Ρουμανία, εμφανίζονται ως εταιρείες από χώρες από τις 
οποίες προήλθε το επενδεδυμένο κεφάλαιο, όπως π.χ. οι εταιρείες (αναφέρονται δειγματοληπτικά) : 
Coca Cola HBC, Steelmet, ICME ECAB, SIDMA, ETEM / Ομίλου Βιοχάλκο, Kleeman , Chipita,  Vista 
Bank, ALPLA PACKAGING, Maillis, ELGEKA–FERFELIS, INFORM LYKOS SA, ALPHA LEASING 
ROMANIA, K-BOX CONSTRUCTION κ.α. 
Σημειώνεται παράλληλα ότι ο κύκλος εργασιών μόνο των παραπάνω προαναφερομένων 
εταιρειών κατά το 2019 στη Ρουμανία, υπερέβη το 1 δισ. Ευρώ ενώ ο αριθμός των 
απασχολουμένων υπερβαίνει τους 2.500.   
 
 

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ 
  
Η Ρουμανία βρίσκεται στην περιοχή της ΝΑ Ευρώπης, βρέχεται από την Μαύρη Θάλασσα και 
συνορεύει με τις Βουλγαρία, Ουκρανία, Μολδαβία, Ουγγαρία και Σερβία. Έχει έκταση 238.391 τ. χλμ 
(9η σε μέγεθος μεταξύ των κ-μ της ΕΕ) και περίπου 20 εκ. κατοίκους βάσει της τελευταίας 
απογραφής του 2011. Από την 01.01.2007 αποτελεί κ-μ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς όμως να 
αποτελεί μέλος της Ευρωζώνης -εθνικό νόμισμα το Leu, 1 Ευρώ περίπου 4,8 Lei-.  
Η χώρα διακρίνεται για τον ορυκτό πλούτο της, με σημαντικά αποθέματα πετρελαίου, φυσικού 
αερίου, χαλκού, χρυσού κλπ ενώ κατέχει το προνόμιο της εκμετάλλευσης των εκβολών του Δούναβη 
που συνδέει την Μαύρη Θάλασσα με την Κεντρική Ευρώπη, διασχίζοντας 10 κράτη (Γερμανία, 
Ρουμανία, Ουγγαρία, Σερβία, Βουλγαρία, Σλοβακία, Κροατία, Ουκρανία, Μολδαβία, Αυστρία).  
Πρωτεύουσα της χώρας και το εμπορικό της κέντρο είναι το Βουκουρέστι, ενώ άλλες σημαντικές 
οικονομικά πόλεις είναι η Κωνστάντζα, το Ιάσιο, η Τιμισοάρα, το Μπρασόβ, το Κλουζ, η Κραϊόβα, το 
Πιτέστι, το Σιμπίου κλπ. 
 
H παγκόσμια πανδημική κρίση έπληξε και την ρουμανική οικονομία, οικονομία με σταθερά 
ανοδικούς ανάπτυξης τα τελευταία χρόνια (3,8% το 2013, 3,6% το 2014, 3% το 2015, 4,7% το 
2016, 7,3% το 2017, 4,5% το 2018 και 4,2% το 2019 -στοιχεία World Bank-). Συνολικά το Ρ/ΑΕΠ 
και σύμφωνα με στοιχεία του Ινστιτούτου Στατιστικής της Ρουμανίας, μειώθηκε το 2020 κατά 3,9% 
σε ετήσια βάση, παρουσιάζοντας ωστόσο επιδόσεις καλύτερες των προβλέψεων της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής του Νοεμβρίου 2020, σύμφωνα με τις οποίες αναμενόταν να παρουσιάσει συρρίκνωση 
κατά 5% (με την αντίστοιχη μείωση του μ.ο. ρυθμού ανάπτυξης στην ΕΕ να εκτιμάται σε 6,3%). 
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Σημειώνεται ότι οι νεότερες προβλέψεις για το 2021 τοποθετούν το ρυθμό ανάπτυξης του ΑΕΠ 
μεταξύ 5% και 7%. 
Οι τομείς που παρουσίασαν μεγαλύτερη ανάπτυξη κατά τη διάρκεια του 2020, σύμφωνα με 
πρόσφατη παρουσίαση του ΔΝΤ για την πορεία της ρουμανικής οικονομίας ήταν: ηλεκτρονικό 
εμπόριο (+32%), ανάπτυξη ακινήτων (+12%), τομέας έρευνας και τεχνολογίας (+26%), 
φαρμακευτικά (+13%), υπηρεσίες μεταφορών (+20%). Αντίθετα, πτώση παρουσίασαν τομείς όπως 
ο τουρισμός (-59%) και οι υπηρεσίες καφεστίασης (-20%). 

Εξωτερικό Εμπόριο 
Στο πλαίσιο του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής, σταθεροποίησης των 
μακροοικονομικών μεγεθών και μείωσης των διαρθρωτικών ελλειμμάτων που ακολουθήθηκε από 
το 2009, η Ρουμανία στην διάρκεια της προηγούμενης δεκαετίας πέτυχε να αυξήσει τις εξαγωγές 
της και να μειώσει σημαντικά το εμπορικό της έλλειμμα.  
Παρόλα αυτά το 2020 και λόγω πανδημίας,  οι εισαγωγές αγαθών της χώρας μειώθηκαν κατά 6,6% 
ενώ οι εξαγωγές κατέγραψαν μείωση της τάξεως του 9,9%, με αποτέλεσμα το έλλειμμα του 
εμπορικού ισοζυγίου να ανέλθει σε 18,4 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 1,1 δισ. ευρώ σε σχέση με το 
2019. 
Όσον αφορά στις εξαγωγές αγαθών, τα κυριότερα εξαγώγιμα προϊόντα της Ρουμανίας είναι: 
μηχανολογικός εξοπλισμός, αυτοκίνητα, λέβητες, αντιδραστήρες, όργανα και συσκευές οπτικής 
και κινηματογραφίας, έπιπλα, δημητριακά, καουτσούκ, σίδηρος, χάλυβας και ξυλεία. Τα 
κυριότερα αγαθά που εισάγει η χώρα είναι μηχανές, συσκευές, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, 
λέβητες, αυτοκίνητα, ορυκτά καύσιμα, πλαστικά, φαρμακευτικά προϊόντα, σίδηρο, χάλυβα 
όργανα και συσκευές οπτικής και κινηματογραφίας και χημικά προϊόντα. 

Επενδύσεις 
Η Ρουμανία άρχισε να προσελκύει επενδύσεις στις αρχές της δεκαετίας του 1990, με τις πιο 
σημαντικές να πραγματοποιούνται από τα μέσα του ’90 και μετά.  
Οι σημαντικότεροι τομείς προς τους οποίους κατευθύνονται οι ξένες επενδύσεις είναι οι 
ακόλουθοι:  

• Η βαριά βιομηχανία (Timken, Lafarge, Heidelberg, Plexus, Lufkin, Toro).  
• Η αυτοκινητοβιομηχανία και τα μέρη αυτοκινήτων (Renault, DaimlerBenz, Ford, 

Siemens, Continental Alcoa, Delpi Packard, Michelin, Pirelli)  
• Ο τραπεζικός και ο χρηματοοικονομικός τομέας (Citibank, Societe Generale, Royal Βank 

of Scotland, ING, General Volksbank, Raiffeisen, Alpha Bank, Intesa, Garanti Bank, Erste 
Bank, Unicredit, Credit Agricole, Allianz, Vista Bank)  

• Ο τομέας πληροφορικής (Ηewlett Packard, Intel, Microsoft, Oracle, Cisco)  
• Ο τομέας τηλεπικοινωνιών (Τelecom, Orange, Telesystem International services, 

Vodafone).  
• Ο τομέας ξενοδοχείων (Hilton, Marriott, Howard Johnson, Sofitel, Ramada, Radisson, 

Accor).  
• 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)  
 
Το απόθεμα ξένων επενδύσεων υπολογίζεται το Φεβρουάριο του 2021 (τελευταία διαθέσιμα 
στοιχεία του Μητρώου Εμπορικών Εταιριών Ρουμανίας) σε περίπου 49,832 δισ. ευρώ. Η 
Ολλανδία βρίσκεται στην 1η θέση, με ποσοστό 21,1%, ακολουθούμενη από τη Γερμανία, η 
οποία κατέχει 10,94% του συνόλου. Η Αυστρία, στην 3η θέση, αντιπροσωπεύει το 10,86%, η 
Κύπρος βρίσκεται στην 4η θέση με 10,19 %, η Ιταλία στην 5η με 6,26% και ακολουθούν η 
Γαλλία και το Λουξεμβούργο με 5,21% και 4,22% αντίστοιχα. Η Ελλάδα καταλαμβάνει την 
8η θέση με 3,8% και 1,753 δισ. Ευρώ επενδεδυμένο κεφάλαιο.  
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Β. ΕΛΛΗΝΟ-ΡΟΥΜΑΝΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 
 
Βάσει προηγουμένων εγγράφων του Γραφείου τα οποία μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα 
του Υπουργείου Εξωτερικών www.agora.mfa.gr και στο link: 
https://agora.mfa.gr/index.php?option=com_agora&view=search&Itemid=944&list_limit=10&count
ries%5B%5D=179&search_text=&search_type=0&date_from=&date_to=  
προκύπτουν τα εξής :  
 

• η Ρουμανία κατά το 2020, αποτέλεσε τον 16ο κυριότερο εμπορικό εταίρο της χώρας μας. 
• όσον αφορά στις ελληνικές εξαγωγές, ήταν ο 10ος κυριότερος προορισμός, ενώ παράλληλα 

εκτιμάται ότι, περίπου 30% της αξίας των ελληνικών εξαγωγών οφείλεται σε εταιρείες 
ελληνικών συμφερόντων στη Ρουμανία, και περίπου 15% της αξίας των ελληνικών 
εισαγωγών οφείλεται επίσης σε εταιρείες ελληνικών συμφερόντων στη Ρουμανία. 

• όσον αφορά στο σύνολο των εξαγωγών αγροδιατροφικών προϊόντων προς Ρουμανία 
προκύπτει ότι το 2020 ανήλθαν σε αξία στα 267,7 εκ. Ευρώ σημειώνοντας αύξηση κατά 
10% έναντι του 2019, ενώ σημειώνεται επιπλέον ότι το σύνολο της αξίας εξαγωγών 
αγροδιατροφικών προϊόντων αντιπροσωπεύει ποσοστό περίπου στο 24% της συνολικής 
αξίας ελληνικών εξαγωγών προς την Ρουμανία. 

• όσον αφορά στο ισοζύγιο Υπηρεσιών κατά το 2019 έφθασε σε συνολική αξία 786,4 εκ. 
Ευρώ, αντιπροσωπεύοντας ποσοστό 2,2% της αξίας του συνολικού ελληνικού ισοζυγίου 
υπηρεσιών. Σημειώνεται παράλληλα ότι οι δυο σημαντικότεροι τομείς είναι ο τουρισμός, με 
την αξία του ισοζυγίου να ανέρχεται σε  529,2 εκ. ευρώ  και οι μεταφορές με 128,2 εκ. ευρώ 

• όσον αφορά στις Ελληνικές Ξένες Άμεσες Επενδύσεις/Αποθέματα στο εξωτερικό το 2019 
και σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, η Ρουμανία βρίσκεται 5η θέση του 
σχετικού καταλόγου με ποσοστό στο σύνολο 7,3%.  

• Παράλληλα και όπως προαναφέρθηκε, το ελληνικό μερίδιο στις συνολικές άμεσες ξένες 
επενδύσεις στη Ρουμανία, σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Ρουμανίας, 
διαμορφώθηκε στο 3,8% κατατάσσοντας την χώρα μας στην 8η θέση μεταξύ των χωρών 
προέλευσης ξένων άμεσων επενδύσεων, μετά την Ολλανδία, Αυστρία, Γερμανία, Κύπρο, 
Ιταλία, Γαλλία και Λουξεμβούργο. 

• όσον αφορά στις Επενδύσεις Χαρτοφυλακίου, το απόθεμα επενδύσεων χαρτοφυλακίου της 
Ελλάδας στη Ρουμανία έφθασε στα 162 εκ.US$.  
 

 

Γ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΤΗ 
ΡΟΥΜΑΝΙΑ 
 

1.Ελληνικές επενδύσεις στη Ρουμανία. 
 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος και όσον αφορά στο ύψος των επενδεδυμένων 
στη Ρουμανία κεφαλαίων, προκύπτει ότι :  

• το 2005 η συνολική αξία των άμεσων επενδύσεων από Ελλάδα έφθανε περίπου στα 2 δισ. 
Ευρώ,  

• το 2010 έφθανε στα περίπου 3,8 δισ. Ευρώ, 
• το 2015 στα περίπου 2,6 δισ. Ευρώ,  
• ενώ το 2019 η αξία τους βρίσκεται κάτω από 2 δισ. Ευρώ. 

 

http://www.agora.mfa.gr/
https://agora.mfa.gr/index.php?option=com_agora&view=search&Itemid=944&list_limit=10&countries%5B%5D=179&search_text=&search_type=0&date_from=&date_to
https://agora.mfa.gr/index.php?option=com_agora&view=search&Itemid=944&list_limit=10&countries%5B%5D=179&search_text=&search_type=0&date_from=&date_to
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Κύριος λόγος της μείωσης της αξίας των ελληνικών επενδύσεων ήταν η αποχώρηση από την 
Ρουμανία -όπως και από τις περισσότερες χώρες της Βαλκανικής- της πλειοψηφίας των ελληνικών 
συστημικών τραπεζών.  
Αναλυτικότερα από τις 4 ελληνικές συστημικές Τράπεζες, στην παρούσα φάση στη Ρουμανία, 
παραμένουν η ALPHABANK (και η VISTA BANK) ενώ : 

• η θυγατρική της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, Banca Romaneasca SA, έχει περάσει στην 
ιδιοκτησία της Export-Import Bank of Romania, 

• η θυγατρική της Eurobank, Bancpost, έχει περάσει στην ιδιοκτησία της Banca Transilvania, 
• η θυγατρική της Τράπεζας Πειραιώς, Piraeus Bank Romania, έχει περάσει στην ιδιοκτησία 

της First Bank /ΌμιλοςJ.C. Flowers&Co 
 
Σημειώνεται ότι τον Ιούλιο του 2011 και σύμφωνα με στοιχεία της Ρ/Κεντρικής Τράπεζας, οι 
συνολικά 7 ελληνικές τράπεζες,  ανωτέρω 4 συμπεριλαμβανομένων και : της Marfin (η οποία 
στη συνέχεια εξαγοράστηκε από την Vista Bank συμφερόντων οικογένειας Βαρδινογιάννη), η ATE 
Bank (εξαγοράστηκε από την Banca Romana de Credite si Investitii) και η Εμπορική Τράπεζα 
(εξαγοράστηκε από την Credit Agricole Bank Romania), κατείχαν περίπου το 16% του 
συνολικού ενεργητικού των εδώ τραπεζών. 
 
Παράλληλα και σύμφωνα επίσης με τα στοιχεία της Ρ/Κεντρικής Τράπεζας, όσον αφορά στις 
μεγαλύτερες τράπεζες στην Ρουμανία το 2019 σύμφωνα με το ύψος ενεργητικού τους,  

• στην 1 θέση βρίσκεται η Banca Transilvania (όπως προαναφέρθηκε εξαγόρασε την Bancpost 
- Eurobank), με μερίδιο αγοράς 17,7% 

• στην 8η θέση βρίσκεται η ALPHA BANK, με μερίδιο αγοράς 3,6% 
• στην 13η βρίσκεται η Banca Romaneasca (τ. Εθνική Τράπεζα, εξαγοράστηκε από την Export-

Import Bank of Romania),  
• στην 16η βρίσκεται η First Bank (τ. Piraeus Bank Romania), 
• στην 20η θέση η Vista Bank, με μερίδιο αγοράς 0,5% (σημ. τον Ιανουάριο του 2021 

προχώρησε σε εξαγορά της Credit Agricole Bank Romania), 
• στην 22η θέση η Credit Agricole Bank Romania (εξαγόρασε την Εμπορική Τράπεζα), 
• και στην 34η θέση η Banca Romana de Credite si Investitii (εξαγόρασε την ΑΤΕ).  

 
Παράλληλα αναφέρεται ότι μεταξύ των εταιρειών οι οποίες δραστηριοποιούταν παλαιότερα στην 
Ρουμανία και έχουν επίσης διακόψει την λειτουργία τους ήταν και : η Sprider Stores και η 
Stirom/Υαλουργία Γιούλα  η οποία εξαγοράστηκε από την πορτογαλική BA Vidro, ενώ σημειώνεται 
περαιτέρω ότι τον Νοέμβριο του 2020, συμφωνήθηκε η πώληση του μεριδίου 54% που κατείχε ο 
ΟΤΕ στην ρουμανική Telekom Romania Communications (κλάδος σταθερής τηλεφωνίας), στην 
γαλλικών συμφερόντων Orange -ενώ ο όμιλος ΟΤΕ διατηρεί το μερίδιό του στην εταιρεία κινητής 
τηλεφωνίας Telekom Romania Mobile Communications-. 
 

2.Αριθμός εγγεγραμμένων επιχειρήσεων με αλλοδαπή συμμετοχή στη Ρουμανία. 
 
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Εμπορικού Μητρώου Ρουμανίας ONRC στις 31.12.2019 
υπήρχαν εγγεγραμμένες 226.892 εταιρείες με αλλοδαπή συμμετοχή στο μετοχικό τους κεφάλαιο, με 
την συνολική αξία του επενδυμένου κεφαλαίου να ανέρχεται σε 48,636 δις. Ευρώ.  Ακολουθεί η 
κατάταξη των χωρών προέλευσης των ξένων κεφαλαίων καθώς και ο αριθμός εταιρειών ανά χώρα:  
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Θέση Χώρα (Κατάταξη βάσει αξίας 
επενδύσεων) 

Εταιρείες με ξένη 
συμμετοχή  

Αξία επενδυμένου μετοχικού  
κεφαλαίου  

Αριθμός % Χιλ. Ευρώ % 

  Σύνολο 226.892 100 48.635.699,00 100 

1 ΟΛΛΑΝΔΙΑ 5.414 2,4 9.287.822,80 20,6 
2 ΓΕΡΜΑΝΙΑ 23.157 10,3 4.979.638,30 11,0 
3 ΑΥΣΤΡΙΑ 7.761 3,4 4.899.153,00 10,9 
4 ΚΥΠΡΟΣ 6.144 2,7 4.595.114,10 10,2 
5 ΙΤΑΛΙΑ 48.799 21,7 2.755.341,20 6,1 
6 ΓΑΛΛΙΑ 9.570 4,3 2.220.499,70 4,9 
7 ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 1.029 0,5 1.966.536,00 4,4 
8 ΕΛΛΑΔΑ 7.648 3,4 1.904.002,90 4,2 
9 ΙΣΠΑΝΙΑ 6.102 2,7 1.766.240,40 3,9 

10 ΟΥΓΓΑΡΙΑ 13.952 6,2 1.412.680,00 3,1 
11 ΕΛΒΕΤΙΑ 3.106 1,4 1.229.207,60 2,7 
12 ΤΣΕΧΙΑ 1.098 0,5 1.216.909,10 2,7 
13 ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ 5.957 2,7 1.018.771,00 2,3 
14 Η.Π.Α. 7.865 3,5 778.284,80 1,7 
15 ΒΕΛΓΙΟ 4.149 1,9 712.485,30 1,6 
16 ΤΟΥΡΚΙΑ 15.832 7,0 591.343,70 1,3 
17 ΠΟΛΩΝΙΑ 1.187 0,5 424.513,20 0,9 
18 ΔΑΝΙΑ 975 0,4 330.602,30 0,7 
19 ΣΟΥΗΔΙΑ 1.599 0,7 294.432,20 0,6 
20 ΚΙΝΑ 12.847 5,7 286.605,10 0,6 

Πηγή: ONRC, Statistica Participare Straina Ro, Dec 2019, Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Βουκουρεστίου 
 
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του ανωτέρω πίνακα, δεν υπάρχει ευθεία σύνδεση μεταξύ του 
αριθμού των εγγεγραμμένων εταιρειών και του ύψους του επενδεδυμένου κεφαλαίου (ήτοι όσο 
μεγαλύτερος ο αριθμός των εταιρειών, τόσο μεγαλύτερη η αξία των επενδύσεων).  
 

Αριθμός Εταιρειών 
Η Γερμανία βρίσκεται στην δεύτερη θέση του καταλόγου με τις περισσότερες εταιρείες (23.157) και 
βρίσκεται επίσης στην 2η θέση του καταλόγου των κυριότερων στην Ρουμανία επενδυτών, αλλά : 
-η Ιταλία που διατηρεί τον μεγαλύτερο αριθμό εταιρειών (48.799) βρίσκεται στην 5η θέση του 
καταλόγου των κυριότερων στην Ρουμανία επενδυτών,  
-η Τουρκία που βρίσκεται στην τρίτη θέση του καταλόγου με τις περισσότερες εταιρείες (15.832) 
βρίσκεται στην 16η θέση του καταλόγου των κυριότερων στην Ρουμανία επενδυτών,  
-η Ουγγαρία που βρίσκεται στην τέταρτη θέση του καταλόγου με τις περισσότερες εταιρείες 
(13.952) βρίσκεται στην 10η θέση του καταλόγου των κυριότερων στην Ρουμανία επενδυτών. 
 

Ύψος Επενδύσεων 
Στον αντίποδα, η Ολλανδία που βρίσκεται στην 1η θέση του καταλόγου των κυριότερων στην 
Ρουμανία επενδυτών, βρίσκεται στην δέκατη τρίτη θέση του καταλόγου με τις περισσότερες 
εταιρείες (5.414),  
-η Αυστρία που βρίσκεται στην 3η θέση του καταλόγου των κυριότερων στην Ρουμανία επενδυτών, 
βρίσκεται στην έβδομη θέση του καταλόγου με τις περισσότερες εταιρείες (7.761),  
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-το Λουξεμβούργο που βρίσκεται στην 7η θέση του καταλόγου των κυριότερων στην Ρουμανία 
επενδυτών, βρίσκεται στην δέκατη ένατη θέση του καταλόγου με τις περισσότερες εταιρείες 
(1.029). 
 
Η απάντηση για το ανωτέρω γεγονός -βάσει και της έρευνας για τις ελληνικές εταιρείες- έγκειται 
στο ότι η συντριπτική πλειοψηφία των εγγεγραμμένων εταιρειών αφορά μικρές έως πολύ μικρές 
επιχειρήσεις, οι οποίες συμβάλλουν ελάχιστα στην συνολική αξία των επενδύσεων, ενώ η 
συντριπτική πλειοψηφία του επενδεδυμένου στην Ρουμανία κεφαλαίου προέρχεται από τις μεγάλες 
ή πολύ μεγάλες επιχειρήσεις των οποίων ο αριθμός είναι πολύ μικρός σε σύγκριση με τον συνολικό 
αριθμό των εταιρειών. 
 

3. Αριθμός εγγεγραμμένων επιχειρήσεων με ελληνική συμμετοχή στη Ρουμανία. 
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του ανωτέρω πίνακα, η Ελλάδα βρίσκεται στην 8η θέση των 
κυριότερων επενδυτών στην Ρουμανία, ενώ παράλληλα βρίσκεται στην 9η θέση στον 
κατάλογο όσον αφορά στον αριθμό των εταιρειών, καθώς οι καταγεγραμμένες 
επιχειρήσεις ανέρχονται σε 7.648. 
 
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία του Εθνικού Εμπορικού Μητρώου της 
Ρουμανίας που αφορούν στον Μάρτιο του 2021, ήταν εγγεγραμμένες 7.904 εταιρείες με ελληνική 
συμμετοχή, ήτοι από τον Ιανουάριο του 2020 έως και τον Μάρτιο του 2021 και παρά την πανδημία, 
256 νέες εταιρείες με ελληνική συμμετοχή ενεγράφησαν στο Μητρώο. 
 
Παράλληλα και όσον αφορά στον αριθμό των εγγεγραμμένων επιχειρήσεων με ελληνική συμμετοχή 
διαχρονικά, σημειώνεται ότι : 

• Τον Δεκέμβριο του 2001 οι ελληνικές επιχειρήσεις ανερχόταν σε 1.991 
• Τον Σεπτέμβριο του 2004 οι ελληνικές επιχειρήσεις ανερχόταν σε 2.826 
• Τον Δεκέμβριο του 2007 οι ελληνικές επιχειρήσεις ανερχόταν σε 4.102 
• Τον Φεβρουάριο του 2016, οι ελληνικές επιχειρήσεις ανερχόταν σε 6.643 
• Τον Δεκέμβριο του 2019, οι ελληνικές επιχειρήσεις ανερχόταν σε 7.648 
• Τον Μάρτιο του 2021, οι ελληνικές επιχειρήσεις ανερχόταν σε 7.904 

 

 
 
Άρα κατά την περίοδο της προηγούμενης 20ετίας 2001-2021, προκύπτει ότι ο αριθμός των 
εγγεγραμμένων επιχειρήσεων με ελληνική συμμετοχή, σημείωσε αλματώδη άνοδο κατά 
5.913 επιχειρήσεις ή ποσοστό περίπου 297%. 
 
Παρατηρείται ότι η δραστηριοποίηση στην ρουμανική αγορά, προσέλκυσε και συνεχίζει να 
προσελκύει το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων ελληνικών συμφερόντων, καθώς ο αριθμός των 
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Γράφημα 1:  Επιχειρήσεις ελληνικών συμφερόντων
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εγγεγραμμένων επιχειρήσεων σημειώνει διαχρονικά σημαντική αύξηση (δειγματοληπτικά 
αναφέρεται ότι κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021 ξεκίνησαν να δραστηριοποιούνται στην 
ρουμανική αγορά ο Όμιλος Σαρακάκη -αντιπροσωπεία αγροτικών μηχανημάτων-, το ιατρικό κέντρο 
Atena Medical Center και ο Όμιλος διαχείρισης ακινήτων Zeus International με την εξαγορά τριών 
ξενοδοχειακών μονάδων στο Βουκουρέστι). 
 
Σημειώνεται όμως, ότι καθώς στο Ρ/Εμπορικό Μητρώο (έναρξη λειτουργίας 1990), δεν 
διαγράφονται οι εταιρείες οι οποίες έχουν σταματήσει την λειτουργία τους, ήτοι, ο αριθμός των 
7.648 επιχειρήσεων (όπως και των συνολικών 226.892 επιχειρήσεων με αλλοδαπή συμμετοχή) τον 
Δεκέμβριο του 2019, δημιουργείται αθροιστικά από την πρώτη εγγραφή ελληνικής επιχείρησης (ή 
των αλλοδαπών επιχειρήσεων), από την έρευνα και τα στοιχεία της ICAP, προκύπτει ότι 
βρισκόταν σε λειτουργία οι 2.095 εξ αυτών ή ποσοστό περίπου 27% εκ του συνόλου. 
 
 

4. Ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα ρουμανικής αγοράς για τις ελληνικές 
επιχειρήσεις & επενδύσεις. 
 
Καθώς η Ρουμανία βάσει των ανωτέρω προαναφερομένων στοιχείων, συγκαταλέγεται στα 
περισσότερο επιτυχημένα παραδείγματα της ελληνικής επιχειρηματικής εξωστρέφειας, επιχειρείται 
κάτωθι να καταγραφούν τα κύρια ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που προσφέρει η ρουμανική 
αγορά για τις επιχειρήσεις ελληνικών συμφερόντων.  
 
α. Η Ρουμανία αποτελεί κ-μ της ΕΕ από το 2007. 
 
β. Γεωγραφική θέση. Όπως προαναφέρθηκε η Ρουμανία βρέχεται από την Μαύρη Θάλασσα και 
συνορεύει με τις Βουλγαρία, Ουκρανία, Μολδαβία, Ουγγαρία και Σερβία και παράλληλα κατέχει το 
προνόμιο της εκμετάλλευσης των εκβολών του Δούναβη που συνδέει την Μαύρη Θάλασσα -κυρίως 
μέσω του λιμανιού της Κωνστάντζας έχοντας πρόσβαση και στις θαλάσσιες συγκοινωνίες με 
Ουκρανία, Ρωσία, Γεωργία και Τουρκία- με την Κεντρική Ευρώπη, διασχίζοντας 10 κράτη 
(Γερμανία, Ρουμανία, Ουγγαρία, Σερβία, Βουλγαρία, Σλοβακία, Κροατία, Ουκρανία, Μολδαβία, 
Αυστρία). 
 
γ. Μέγεθος πληθυσμού. Ο πληθυσμός της Ρουμανίας ανέρχεται περίπου σε 20 εκ. κατοίκους, ενώ 
παράλληλα σημειώνεται ότι η Ρουμανία είναι η πολυπληθέστερη μετά την Τουρκία βαλκανική 
χώρα. 
 
δ. Ιστορικά φιλικές σχέσεις με την Ελλάδα.  
 
ε. Ύπαρξη δυναμικής ελληνικής ομογένειας.  
 
ζ. Οικονομική ανάπτυξη. Η ρουμανική οικονομία παρουσίαζε όπως προαναφέρθηκε, σταθερά 
ανοδικούς ρυθμούς ανάπτυξης κατά τα τελευταία χρόνια και παρά την παγκόσμια 
πανδημική/οικονομική κρίση που έπληξε (και) την ρουμανική οικονομία το 2020, αναμένεται η 
επιστροφή σε υψηλό θετικό πρόσημο τόσο για το 2021 όσο και για το 2022. 
Αξίζει να σημειωθεί, ότι σύμφωνα με στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας 
(https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD), το ΑΕΠ της Ρουμανίας (τρέχουσες 
τιμές US $) : 
·         το 1991 ανερχόταν στα 29 δισ.US$ 
·         το 1999 ανερχόταν στα 35,9 δισ.US$ 
·         το 2009 ανερχόταν στα 174,1 δισ.US$ 
·         και το 2019 ανερχόταν στα 250 δισ.US$ 
 

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD
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η. Συνεχιζόμενη αύξηση του ρουμανικού κατά κεφαλήν ΑΕΠ. Απόρροια της ανωτέρω αναφερόμενης 
οικονομικής ανάπτυξης, είναι και η συνεχιζόμενη άνοδος του κατά κεφαλήν ΑΕΠ. Σύμφωνα με τα 
στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ το 2012 βρισκόταν στα 8.507$, το 2015 
στα 8.969$, το 2017 στα 10.807$ και το 2019 στα 12.919$. 
 
θ. Εξειδικευμένο και φθηνό εργατικό δυναμικό. Αναφέρεται ότι σύμφωνα με στοιχεία : 
• της Eurostat για τον Ιανουάριου του 2021 ο ελάχιστος μηνιαίος μισθός στην Ρουμανία έφθασε 
στα 460 ευρώ που είναι ο τρίτος χαμηλότερος ελάχιστος μηνιαίος μισθός στις χώρες τη ΕΕ μετά την 
Βουλγαρία και την Ουγγαρία 
• του Εθνικού Ινστιτούτου Στατιστικής (INS), τον Φεβρουάριο 2021, το ύψος του μέσου μεικτού 
μισθού έφθασε στα 5.500 λέι (περίπου 1.145 Ευρώ), ενώ το ύψος του μέσου καθαρού μισθού 
έφθασε στα 3.370 λέι (περίπου 700 Ευρώ). Παράλληλα οι υψηλότεροι καθαροί μισθοί 
καταγράφονται στους κλάδους ΙΤ και Συμβουλευτικών υπηρεσιών (περίπου 8.050 λέι ή 1.680 
Ευρώ), ενώ οι χαμηλότεροι στις δραστηριότητες στέγασης και κλάδου τροφίμων/εστίασης (1.750 
λέι ή 365 Ευρώ).  
 
ι. Εγγύτητα με την Ελλάδα. Χαρακτηριστικό στοιχείο του διεθνούς εμπορίου αγαθών, είναι ότι το 
εξωτερικό εμπόριο της κάθε χώρας έχει ως κυριότερους εταίρους τις όμορες χώρες.  
Το στοιχείο αυτό αποδεικνύεται και για την Ελλάδα όπου στους κυριότερους 20 εμπορικούς 
εταίρους (εισαγωγές και εξαγωγές αγαθών) οι 6 είναι όμορες χώρες, ενώ όσον αφορά μόνο στις 
εξαγωγές από τους κυριότερους 10 εξαγωγικούς προορισμούς της Ελλάδας οι 5 είναι όμορες χώρες. 
 
Αναλυτικότερα και για το 2020 (αξίες σε Ευρώ) : 
 

Πίνακας 1. Κυριότεροι εμπορικοί εταίροι 2020 
 

Α/Α ΧΩΡΑ ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΜΠ.ΙΣΟΖ. 

 

Α/Α ΧΩΡΑ ΕΞΑΓΩΓΕΣ 

1 ΓΕΡΜΑΝΙΑ 8,425,425,386 
 

1 ΙΤΑΛΙΑ 3,255,878,498 
2 ΙΤΑΛΙΑ 7,653,474,183 

 
2 ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2,394,718,580 

3 ΚΙΝΑ 4,596,644,485 
 

3 ΚΥΠΡΟΣ 1,979,987,169 
4 ΓΑΛΛΙΑ 3,933,372,180 

 
4 ΓΑΛΛΙΑ 1,785,671,365 

5 ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ 3,785,113,130 
 

5 ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 1,535,398,734 
6 ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 3,259,932,331 

 
6 ΤΟΥΡΚΙΑ 1,338,209,427 

7 ΡΩΣΙΑ 3,081,916,805 
 

7 ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ 1,179,312,489 
8 ΤΟΥΡΚΙΑ 2,889,419,490 

 
8 ΙΣΠΑΝΙΑ 1,138,474,231 

9 ΙΣΠΑΝΙΑ 2,828,559,229 
 

9 Η Π Α 1,136,769,540 
10 ΚΥΠΡΟΣ 2,338,759,303 

 
10 ΡΟΥΜΑΝΙΑ 1,117,741,011 

11 ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ 2,212,506,399 
    12 Η Π Α 2,112,165,836 
    13 ΙΡΑΚ 2,059,902,832 
    14 ΒΕΛΓΙΟ 2,033,405,394 
    15 ΙΡΛΑΝΔΙΑ 1,852,090,006 
    16 ΡΟΥΜΑΝΙΑ 1,786,170,893 
    17 ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ 1,582,426,448 
    18 ΠΟΛΩΝΙΑ 1,471,585,843 
    19 ΑΙΓΥΠΤΟΣ 1,109,538,364 
    20 ΑΥΣΤΡΙΑ 927,061,762 
    Πηγή : ΕΛ.ΣΤΑΤ., Επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Βουκουρεστίου 
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κ. Συμπληρωματικότητα εξωτερικού εμπορίου με Ελλάδα. 
Όσον αφορά στις ελληνικές εξαγωγές στη Ρουμανία, αποτελούνται κυρίως από αγροτικά 
προϊόντα (εσπεριδοειδή, λαχανικά παρασκευασμένα, βερίκοκα, μπανάνες κ.ά.), παιχνίδια, προϊόντα 
ελαφράς βιομηχανίας (σύρματα-ράβδοι-σωλήνες από σίδηρο, σύρματα από χαλκό, ελάσματα 
αλουμινίου), λιπάσματα, Η/Υ, προϊόντα πετρελαίου και πλαστικά, ενώ όσον αφορά στις ελληνικές 
εισαγωγές από την Ρουμανία, αποτελούνται κυρίως από προϊόντα πετρελαίου, αυτοκίνητα, 
τσιγάρα, προϊόντα από σίδηρο, χαρτιά-χαρτόνια, σύρματα-καλώδια και αγροδιατροφικά προϊόντα 
(καλαμπόκι, σιτάρι, προβατοειδή, νερά και προϊόντα αρτοποιίας). Αναλυτικότερα : 
 
Πίνακας 2. Κυριότερα εξαγόμενα προς Ρουμανία ελληνικά προϊόντα (CN4) 
 
  
  
Α/Α 

  
CN4 

  
  

Περιγραφή 

  
2019 

  
2020* 

Αύξηση/ 
Μείωση 

Αξία Ευρώ Αξία Ευρώ % 
1 9503' Παιχνίδια για παιδιά  86,663,370 93,646,796 8 
2 7213' Χοντρόσυρμα από σίδηρο  73,479,731 83,939,277 14 
3 7408' Σύρματα από χαλκό  51,377,205 50,505,453 -2 
4 0805' Εσπεριδοειδή, νωπά ή ξερά 41,893,685 47,960,005 14 
5 7214' Ράβδοι από σίδηρο  31,534,952 42,301,328 34 

6 8471' 
Μηχανές επεξεργασίας δεδομένων, 
αυτόματες, και μονάδες αυτών.  

28,440,884 29,964,542 
5 

7 2713' Οπτάνθρακας (κοκ) από πετρέλαιο,  19,208,671 26,677,972 39 
8 2005' Λαχανικά παρασκευασμένα  21,702,616 25,252,345 16 
9 0809' Βερίκοκα, κεράσια, ροδάκινα,  23,512,031 25,217,156 7 

10 7305' Σωλήνες από σίδηρο ή χάλυβα  144,425 23,446,745 16,135 
11 0803' Μπανάνες 24,004,785 20,190,510 -16 
12 3105' Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά  22,940,549 20,165,228 -12 
13 3903' Πολυμερή του στυρολίου 24,339,138 19,889,924 -18 
14 7606' Ελάσματα και ταινίες, από αργίλιο,  11,389,480 19,167,657 68 
15 3402' Οργανικές ουσίες επιφανειακής δράσης  17,259,142 18,209,679 6 

Πηγή : ΕΛ.ΣΤΑΤ. , Επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Βουκουρεστίου, 2020, προσωρινά στοιχεία 
 
 

Πίνακας 3. Κυριότερα εισαγόμενα προϊόντα από την Ρουμανία (CN4) 
 

  
  
Α/Α 

  
  

CN4 

  
  

Περιγραφή 

  
2019 

  
2020* 

Αύξηση/ 
/Μείωση 

Αξία Ευρώ Αξία Ευρώ % 

1 2710' 
Λάδια από πετρέλαιο ή από 
ασφαλτούχα ορυκτά  

184,541,214 67,491,840 -63 

2 2402' Πούρα, πουράκια και τσιγάρα,  39,866,591 33,661,894 -16 
3 7208' Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο  34,292,779 27,628,666 -19 

4 8544' 
Σύρματα και καλώδια  για 
ηλεκτροτεχνική χρήση,  

24,670,662 25,955,850 5 

5 1005' Καλαμπόκι 22,316,916 17,738,204 -21 
6 0104' Προβατοειδή και αιγοειδή, ζωντανά 22,485,979 16,989,792 -24 

7 8517' 
Ηλεκτρικές συσκευές για την 
ενσύρματη τηλεφωνία  

13,972,774 15,725,207 13 
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8 2202' 
Νερά, στα οποία περιλαμβάνονται και 
τα μεταλλικά και τα αεριούχα 

16,352,486 15,174,640 -7 

9 0406' Τυριά  12,506,342 13,553,532 8 

10 9028' 
Μετρητές αερίων, υγρών ή 
ηλεκτρισμού,  13,126,192 12,892,928 -2 

11 8703' Επιβατικά αυτοκίνητα  18,738,055 12,170,890 -35 
12 1001' Σιτάρι και σιμιγδάλι 15,849,035 10,696,487 -33 
13 4805' Χαρτιά και χαρτόνια, για ανακύκλωση  10,343,177 10,595,576 2 

14 1905' 
Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής 
ή μπισκοτοποιίας,  

10,245,470 10,594,990 3 

Πηγή : ΕΛ.ΣΤΑΤ. , Επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Βουκουρεστίου, 2020 προσωρινά στοιχεία 
 
λ. Φορολογικό πλαίσιο – ίδρυση επιχείρησης 
 
1. Φορολογία εισοδήματος. Ο εταιρικός φόρος εισοδήματος (Corporate Income Tax/CIT) ανέρχεται 
στο 16% (σημ. από τους χαμηλότερους στην Ευρώπη). Παράλληλα από 1.1.2018 η φορολογία 
εισοδήματος επί των φυσικών προσώπων βρίσκεται στο 10%. 
Επιπρόσθετα σημειώνεται ότι τα γραφεία αντιπροσωπειών ξένων επιχειρήσεων υπόκεινται σε 
σταθερό φόρο ύψους 18.000 RON (περίπου 3.700 Ευρώ) για κάθε ετήσια οικονομική χρήση. 
Η φορολογία των μικρών επιχειρήσεων υπέστη νέες τροποποιήσεις στις αρχές του 2018 και πλέον 
εντάσσονται υποχρεωτικά σε αυτή την κατηγορία όλες οι επιχειρήσεις των οποίων ο κύκλος 
εργασιών για το 2018 δεν ξεπέρασε το 1.000.000 ευρώ (4.663.900 RON). Εξαίρεση αποτελούν οι 
επιχειρήσεις τον οποίων το εταιρικό κεφάλαιο ξεπερνάει τα 45.000 RON (περίπου 10.000 ευρώ) οι 
οποίες μπορούν να επιλέξουν την ένταξή τους στο σύστημα φορολόγησης των κερδών.  
 
2. Ο ενιαίος συντελεστής ΦΠΑ είναι 19%, ενώ υπάρχουν και μειωμένοι συντελεστές στο 9% και στο 
5%. 
 
3. Νομικές μορφές εταιρειών 
Η μορφή των εταιρειών διακρίνεται είτε σε Προσωπικές (Ομόρρυθμη Εταιρεία /SNC, societate in 
nume colectiv / general partnership, Ετερόρρυθμη Εταιρεία (SCS, societate in comandita simpla / 
limited partnership και Ετερόρρυθμη κατά μετοχές / SCΑ, societate in comandita pe actiuni/limited 
partnership by shares) είτε σε Κεφαλαιουχικές (Ανώνυμη Εταιρεία /S.A. societate pe 
actiuni/joint-stock company και Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης / S.R.L. societate cu răspundere 
limitată/Limited Liability Company). 
 
Αναλυτικότερες πληροφορίες για τις νομικές μορφές των εταιρειών μπορούν να αναζητηθούν στον 
Ετήσιο Οδηγό Επιχειρείν του Γραφείου, ο οποίος μπορεί να αναζητηθεί στο link : 
https://www.agora.mfa.gr/infofiles/%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%9F%CE%A3%20%
CE%95%CE%A0%CE%99%CE%A7%CE%95%CE%99%CE%A1%CE%95%CE%99%CE%9D%2020
20%20ro.pdf 
 
4. Ίδρυση επιχείρησης 
Για την ίδρυση μίας επιχείρησης στη Ρουμανία, είναι απαραίτητη αρχικά η εγγραφή στο Εθνικό 
Εμπορικό Μητρώο/National Trade Register Office που είναι δημόσιος φορέας και συλλέγει 
δεδομένα για όλες τις εταιρείες που έχουν εγγραφεί σε εθνικό επίπεδο.  
Με την εγγραφή αποδίδεται ο ΑΦΜ/ Tax Identification Number (TIN) ο οποίος και χρησιμοποιείται 
(και) για τη δήλωση φορολογικών υποχρεώσεων στις ρουμανικές φορολογικές αρχές (Agenţiei 
Naţionale de Administrare Fiscală /ANAF, https://www.anaf.ro).  

https://www.agora.mfa.gr/infofiles/%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%9F%CE%A3%20%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%A7%CE%95%CE%99%CE%A1%CE%95%CE%99%CE%9D%202020%20ro.pdf
https://www.agora.mfa.gr/infofiles/%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%9F%CE%A3%20%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%A7%CE%95%CE%99%CE%A1%CE%95%CE%99%CE%9D%202020%20ro.pdf
https://www.agora.mfa.gr/infofiles/%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%9F%CE%A3%20%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%A7%CE%95%CE%99%CE%A1%CE%95%CE%99%CE%9D%202020%20ro.pdf
https://www.anaf.ro/
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Σημειώνεται ότι για τους ρουμάνους πολίτες ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου/Codul Numeric 
Personal/CNP (μοναδικός 13ψήφιος αριθμητικός κωδικός)τους αποδίδεται από τη γέννησή τους 
και βρίσκεται καταχωρημένος στο πιστοποιητικό γέννησης. 
 
Μετά την εγγραφή της εταιρείας στο Εθνικό Εμπορικό Μητρώο, απαιτείται η ολοκλήρωση των 
ακόλουθων ενεργειών: 
1.Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού σε τράπεζα στη Ρουμανία και κατάθεση σε αυτόν του συνόλου 
του εταιρικού κεφαλαίου. Η τράπεζα υποχρεούται, ακολούθως, να εκδώσει σχετικό πιστοποιητικό 
καταθέσεως του κεφαλαίου, το οποίο θα συμπεριληφθεί στο φάκελο ιδρύσεως της ΕΠΕ. 
2.Ο καθορισμός της έδρας της εταιρίας. 
3.Η επωνυμία της εταιρίας. 
4.Επίσημος ορισμός του Διαχειριστή ή του Γενικού Διευθυντή της εταιρείας. Ακολουθούν: 
α) Κατάθεση εταιρικού κεφαλαίου στην Τράπεζα (200 Lei) και αποδεικτικό έγγραφο κατάθεσης 
επαρκούς ποσού. 
β) Κατάρτιση συστατικής πράξης ενώπιον συμβολαιογράφου και απόκτηση μοναδικού αριθμού 
εγγραφής από το Εμπορικό Μητρώο. Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Official 
Gazette, part IV).Με την εγγραφή στο Εμπορικό Μητρώο, η εταιρεία αποκτά νομική 
προσωπικότητα. 
Η όλη διαδικασία διαρκεί περίπου από 1 μέχρι 4 εβδομάδες, ενώ η συνολική δαπάνη 
ανέρχεται περίπου στα 1.000€. 
 
 
 

5. ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΤΗ 
ΡΟΥΜΑΝΙΑ  
 
Όπως προκύπτει από την ανάλυση των στοιχείων, οι επιχειρήσεις ελληνικών συμφερόντων οι 
οποίες δραστηριοποιούνται στην Ρουμανία, μπορούν να χωρισθούν σε 3 κύριες κατηγορίες (οι 
επιχειρήσεις αναφέρονται δειγματοληπτικά) : 
 
α. Θυγατρικές επιχειρήσεις ελληνικών (πολυεθνικών)επιχειρήσεων (ομίλων), π.χ.  
ΟΤΕ, JUMBO, ΟΛΥΜΠΟΣ, SIDENOR, ΣΑΡΑΝΤΗΣ, Follie Follie, ΕΛΛΆΚΤΩΡ, ΦΟΥΡΛΗΣ, ALINDA-VELCO, 
Πλαστικά Κρήτης, KALLAS INCORPORATION, ITRACOM Telecom, Teleperformance Greece, ELTON, 
Πλαστικά Θράκης, ALUMIL, BSB FASHION, Πυραμίς Μεταλλουργία, Όμιλος Εθνικής Τράπεζας, 
Όμιλος EUROBANK, Όμιλος ALPHA BANK, ΥΦΑΝΤΗΣ, ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ, ΣΚΡΕΚΗΣ, ΠΌΚΑΣ, CYCLOPS, 
ANALCO, Όμιλος SUNLIGHT, ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ, EXALCO, Astron Chemicals, Orphee Beinoglou, 
HELLENICA, Alfa Pastry, NEOKEM, Vector Security, Formlab, Mellon, SABO, Thermostahl, 
ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΗ, VIORAL, Palaplast, ISOPLUS, VIOFIL, ΚΟΥΜΑΚΗΣ, LDK Consultants, Όμιλος Ιατρικού 
Αθηνών, Όμιλος GENEKOR Ιατρική, Όμιλος IASIS Medical Systems, Όμιλος Genesis Athens, Όμιλος 
Softone, Όμιλος Entersoft, COSMOS MOBILE, Όμιλος Μπεκιάρη,LARIPLAST, Zoomserie, MANTIS, 
Όμιλος AS, ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, Perideo International, ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΑΕΤΒΕ, Όμιλος KILELER PLANTS, 
Όμιλος KALIMBASSIERIS MARITIME, KARAVER/Όμιλος FIDELGROW, Όμιλος VOULIS, Όμιλος 
SINGULAR LOGIC, Όμιλος MAKIOS, Όμιλος FASHION BOX Ελλάς κ.α. 
 
β. Θυγατρικές επιχειρήσεις αλλοδαπών επιχειρήσεων  
(δηλ. ίδρυση ρουμ. επιχείρησης με κεφάλαια από την ελληνική θυγατρική αλλοδαπής επιχείρησης) 
π.χ. AUTOTECHNICA FLEET SERVICES / HERTZ, INVENTOR CONCEPT / INVENTOR Ηλεκτρικά είδη, 
AHI CARRIER ROMANIA / AHI CARRIER Ηλεκτρ. Συσκευές Carrier, Toshiba και Totaline, 
MOTODYNAMICS / Αντιπροσωπεία μοτοσυκλ. Yamaha, VASSILIAS/Αντιπροσωπεία ηλεκτρ. 
Συσκευών Rohnson, MUEHLHAN / Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, TGS Romania / TGS Global Σύμβουλοι 
Επιχειρήσεων κ.α. 
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γ. Επιχειρήσεις ιδρυθείσες με ελληνικά κεφάλαια (όχι θυγατρικές) π.χ.  
BLACK SEA SUPPLIERS, CD Media , KATE CONSTRUCTION AND ENGINEERS, FOLOE, EUROTRADE, 
PROMIDEA, DIAMEDIX IMPEX, GO Travel, FATROM, SOFMEDICA, BEST FOODS PRODUCTIONS, 
HOTELAIR, AETOS TRADING & CONSULTING, SANTE INTERNATIONAL, GARANTA ASIGURARI, 
VECTRA EUROLIFT SERVICE, DABLEROM, PRIMO PROD, PRITOS FRUIT, DEDALUS TECH, APOLLON 
DIAS, NAVALINK SHIP REPAIR & MAINTENANCE, AGAPITOS TRADING, VALVIS HOLDING, FGL 
Hellas, CHRONOS TRADE MEDICAL, EURO-LINK CONSULTANTS SRL, ILIOTOMI REAL ESTATE-
ENERGY, GKLIATIS CONSTRUCTIONS & EQUIPMENTS SRL, ALESONOR REAL ESTATE 
DEVELOPMENT κ.α. 
 

5.1. Αριθμός Εταιρειών-Εργαζόμενοι-Κύκλος Εργασιών 2019 
 
Τον Δεκέμβριο του 2019, οι επιχειρήσεις με συμμετοχή ελληνικού κεφαλαίου ανερχόταν σε 7.648 
και όπως προκύπτει από τα στοιχεία της έρευνας, ενεργές είναι οι 2.095 εξ αυτών (ποσοστό 
27,3%) οι οποίες και απασχολούσαν 14.803 εργαζομένους, ενώ ο κύκλος εργασιών τους 
κατά το 2019 ανήλθε σε 10,9 δισ. Ευρώ. 
 
Παράλληλα και όσον αφορά στις : 
 
10 μεγαλύτερες εταιρείες 

• Οι δέκα μεγαλύτερες επιχειρήσεις με ελληνική συμμετοχή στο κεφάλαιό τους είχαν συνολικό 
κύκλο εργασιών 1,175 δισ. ευρώ το 2019, αυξημένο κατά 9% σε σχέση με το 2018. Επτά από 
αυτές είναι εταιρίες χονδρικού και λιανικού εμπορίου, μία δραστηριοποιείται στον τομέα 
Πληροφορικής και Επικοινωνίας, μία στη μεταποίηση και μία στις κατασκευές. 

• Ο κύκλος εργασιών των δέκα μεγαλύτερων εταιριών αντιπροσωπεύει το 51% του 
συνολικού κύκλου εργασιών όλων των ελληνικών συμφερόντων επιχειρήσεων. 

• Οι δέκα αυτές επιχειρήσεις απασχολούν συνολικά 5.105 εργαζομένους (στοιχεία 2019). Στο 
σύνολο των εργαζομένων όλων των επιχειρήσεων με ελληνική συμμετοχή (14.803), το 
ποσοστό απασχόλησης στις δέκα μεγαλύτερες είναι 34,5%. 
 

50 μεγαλύτερες εταιρείες 
• Οι πενήντα μεγαλύτερες επιχειρήσεις με ελληνική συμμετοχή στο κεφάλαιό τους, είχαν 

συνολικό κύκλο εργασιών 8,5 δισ. ευρώ το 2019 (ποσοστό 80% του συνολικού κύκλου 
εργασιών).  

• Οι πενήντα αυτές επιχειρήσεις απασχολούν συνολικά 8.778 εργαζομένους (στοιχεία 2019), 
ενώ στο σύνολο των εργαζομένων όλων των επιχειρήσεων με ελληνική συμμετοχή (14.803), 
το ποσοστό απασχόλησης στις πενήντα μεγαλύτερες φθάνει στο 59%. 

• Όσον αφορά στους τομείς δραστηριότητας των παραπάνω 50 εταιρειών, καλύπτουν σχεδόν 
όλους τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας, όπως (τα ονόματα των εταιρειών 
αναφέρονται δειγματοληπτικά) :  
1. Χονδρεμπόριο-Λιανεμπόριο (Jumbo παιχνίδια, Black  Sea Suppliers υλικά 

κατασκευών-εξοπλισμού-τρόφιμα, SIDEROM/όμιλος SIDENOR προϊόντα σιδήρου, Genco 
Trade/καταστήματα Intersport, ALINDA/όμιλος ALINDAVELCO, βιομηχανικές πρώτες 
ύλες και καθαριστικά προϊόντα, KALLAS ROMANIA/όμιλος KALLAS INCORPORATION 
κλάδος HORECA, ELTON/όμιλος ELTON πρώτες ύλες για βιομηχανία, Thrace-Greiner/ 
Όμιλος Πλαστικά Θράκης, ALUMILROM/ όμιλος ALUMIL, BSB FASHION/ όμιλος BSB, 
PYRAMIS ROMANIA/ Όμιλος ΠΥΡΑΜΙΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ, IFANTIS ROMANIA/ όμιλος 
ΥΦΑΝΤΗΣ, ISOMAT ROMANIA/όμιλος ISOMAT, AHI Carrier),  

2. IT-Software-Τηλεπικοινωνίες (Telecom Romania, Intrarom, S800, Cosmos Mobile),  
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3. Παραγωγή (Όλυμπος / Γαλακτοκομικά, Fatrom / Κτηνοτροφική μονάδα-ζωοτροφές, 
ROMCOLOR 2000/όμιλος Πλαστικά Κρήτης, Vectra-Eurolift/Ανυψωτικά μηχανήματα, 
Dablerom /Φωτιστικά , Primo Prod/Αρτοσκευάσματα, Panel Land/ Πάνελς PVC, HPL) 

4. Υπηρεσίες (Promidea υπηρεσίες marketing, Go travel τουριστικές υπηρεσίες, Hotelair 
τουριστικές υπηρεσίες, Garanta Asigurati ασφαλιστική, Autotechnica ενοικιάσεις 
αυτοκινήτων, Rohel trans μεταφορική) 

5. Ιατρικές Υπηρεσίες (Diamedix Impex, SofMedica, Imedica),  
6. και Κατασκευές (Άκτωρ). 

 
300 μεγαλύτερες εταιρείες βάσει κύκλου εργασιών – Τομείς δραστηριότητας 
Οι 300 μεγαλύτερες εταιρείες ελληνικών συμφερόντων, συγκεντρώνουν κύκλο εργασιών κατά το 
2019, ύψους 10,4 δισ. Ευρώ ή 95% του συνολικού κύκλου εργασιών. 
Εξ αυτών :  

• 121 δραστηριοποιούνται στον κλάδο των Λιανεμπορίου/Χονδρεμπορίου (Παιχνίδια, 
Τρόφιμα, Φρούτα, Πλαστικά, Προϊόντα Σιδήρου, Προϊόντα Αλουμινίου, Ενδύματα, 
Ηλεκτρολογικά, Ηλεκτρικά, Υπόδηση, Έπιπλα Κουζίνας-Μπάνιου, Αλλαντικά, Δομικά 
υλικά/Μάρμαρα, Χημικά προϊόντα, Καλλυντικά, Εστίαση-Καφεστίαση, Υφάσματα, Έπιπλα 
κ.α.) 

• 57 δραστηριοποιούνται στον κλάδο των Υπηρεσιών ( εκ των οποίων : 15 στον τομέα 
Συμβούλων Επιχειρήσεων, 7 στον τομέα Marketing-Διαφήμισης, 7 στον τομέα Μεταφορών,  
4 στον τομέα των Logistics, 4 στον τομέα Τουρισμού, 2 στον τομέα των Ασφαλειών, 1 στον 
ξενοδοχειακό, 1 στις Επισκευές Αεροσκαφών, 1 στις Επισκευές Πλοίων, κ.α.) 

• 41 δραστηριοποιούνται στον κλάδο των κατασκευών και του real estate 
• 24 δραστηριοποιούνται στην βιομηχανική παραγωγή (π.χ. Γαλακτοκομικά, Σοκολάτα, 

Αρτοποιία, Αλουμίνιο-προϊόντα, Μεταλλικές κατασκευές, Καθίσματα, Ξύλινα Πατώματα, 
Μηχανολογικός Εξοπλισμός, Πάνελς, Φωτιστικά, Ανυψωτικά μηχανήματα, Πλαστικά κ.α.) 

• 24δραστηριοποιούνται στον τομέα υπηρεσιών υγείας (Κλινικές, Διαγνωστικά Κέντρα, 
Εργαστήρια, Εξοπλισμός, Φαρμακευτικά κ.α.) 

• 17 δραστηριοποιούνται στις υπηρεσίες ΙΤ/Software/Τηλεφωνικές(π.χ.) 
• 16 δραστηριοποιούνται στην γεωργική/κτηνοτροφική παραγωγή (π.χ. 

Κτηνοτροφικές μονάδες, Καλλιέργεια Σπόρων και Δημητριακών, Αμπελοκαλλιέργεια) 
 
 

5.2. Μέγεθος Καταγεγραμμένων εταιρειών  
 
Οι εταιρείες χωρίζονται στην μελέτη σε 4 κατηγορίες : 
1. Πολύ μικρές : αριθμός εργαζομένων κάτω από 9 άτομα και κύκλος εργασιών ή σύνολο 
ενεργητικού κάτω από 2 εκ. Ευρώ. 
2. Μικρές : αριθμός εργαζομένων από 10 έως 49 άτομα και κύκλος εργασιών ή σύνολο ενεργητικού 
μεταξύ 2 εκ. Ευρώ και 10 εκ. Ευρώ. 
3. Μεσαίες : αριθμός εργαζομένων από 50 έως 249 άτομα και κύκλος εργασιών ή σύνολο 
ενεργητικού μεταξύ 11 εκ. Ευρώ και 43 εκ. Ευρώ. 
3. Μεγάλες : αριθμός εργαζομένων πάνω από 250 άτομα και κύκλος εργασιών ή σύνολο 
ενεργητικού πάνω από 43 εκ. Ευρώ. 
Όπως καταγράφεται από τα στοιχεία της ICAP, από το προαναφερόμενο σύνολο των 2.095 ενεργών 
επιχειρήσεων ελληνικών συμφερόντων, οι πολύ μικρές εταιρείες ανέρχονται σε 1.968 ή 
ποσοστό 94% και οι μεγάλες εταιρείες ανέρχονται σε 10 ή ποσοστό 0,5% 
 
Αναλυτικότερα : 
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Πίνακας 4: Αριθμός εταιριών ανά κατηγορία (με κριτήριο το μέγεθος) 
 

Μέγεθος εταιρείας Αριθμός 
εταιρειών Ποσοστό(%)* 

Πολύ μικρές εταιρείες  1.968 94% 
Μικρές 88 4% 

Μεσαίες 29 1% 
Μεγάλες 10 0.50% 
Σύνολο 2.095 100% 

Πηγή : ICAP, *τα ποσοστά είναι στρογγυλοποιημένα 
 
 

 5.3.Καταγεγραμμένες εταιρείες ανά Περιφέρεια 
 
Από το σύνολο των 2.095 επιχειρήσεων, η συντριπτική πλειοψηφία ή 1.450 εξ αυτών ή ποσοστό 
69% είναι εγκατεστημένες στην περιοχή του Βουκουρεστίου, ενώ στην ευρύτερη περιφέρεια 
του Βουκουρεστίου συνολικά είναι εγκατεστημένες 1.578 επιχειρήσεις  ή ποσοστό 75% του 
συνόλου. 
 
Ο πίνακας που ακολουθεί απεικονίζει την κατανομή των καταγεγραμμένων επιχειρήσεων 
ελληνικών συμφερόντων ανά Περιφέρεια: 
 

Πίνακας 5: Κατανομή επιχειρήσεων ανά περιοχή και Περιφέρεια 

Μακρο-περιφέρεια Περιοχή Αριθμός 
εταιριών 

Σύνολο 
Επιχ. ανά 

Περιφέρεια 

Ποσοστό επί 
του συνόλου 

Μακρο -Περιφέρεια 3 

Municipality of Bucharest 
- Ilfov 1450 

1.578 75% Ν.Ρουμανία -Muntenia 
(Arges, Prahova, Calarasi, 
Giurgiu κ.α.) 

128 

Μακρο -Περιφέρεια 2 

ΝΑ Ρουμανία (Braila, 
Constanta, Galati, 
Tulceaκ.α.) 

133 
193 9% 

ΒΑ Ρουμανία (Bacau, Iasi, 
Suceava κ.α.) 60 

  ΒΔ Ρουμανία (Cluj, Satu 
Mare, Maramuresκ.α.) 103     

Μακρο -Περιφέρεια 1 Κεντρική Ρουμανία (Alba, 
Brasov, Mures, Sibiu κ.α.) 77 180 9% 

Μακρο -Περιφέρεια 4 

ΝΔ Ρουμανία (Valcea, 
Gorj, Oltκ.α.) 76 

144 7% 
Δ. Ρουμανία (Arad, Timis, 
Hunedoara κ.α.) 68 

ΣΥΝΟΛΟ   2.095     
Πηγή: ICAP, Επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Βουκουρεστίου 
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5.4. Καταγεγραμμένες εταιρείες ανά Περιφέρεια και κύκλος εργασιών 
 
Όσον αφορά στον κύκλο εργασιών (στοιχεία Δεκεμβρίου 2019), προκύπτει αφενός ότι την 
μεγαλύτερη αξία (1,9 δισ. Ευρώ ή 83% του συνόλου) δημιουργούν οι εταιρείες που είναι 
εγκατεστημένες στην περιοχή του Βουκουρεστίου και αφετέρου ότι από τη συνολική αξία του 
κύκλου εργασιών που έφθασε στα 2,3 δισ. Ευρώ, το 1,1 δισ. Ευρώ ή ποσοστό 48% οφείλεται 
σε μεγάλες επιχειρήσεις. 
 

Πίνακας 6: Κατανομή ελληνικών εταιριών ανά Περιφέρεια και κύκλος εργασιών 
 

Περιφέρειες / 
Μέγεθος 
εταιριών 

Μεγάλες Μεσαίες Μικρές Πολύ 
μικρές  

Σύνολο 
κύκλου 

εργασιών 
(δισ. Ευρώ) 

%  

 Βουκουρέστι – 
Ilfov 921 539 274 175 1,909 83% 

Κεντρική 
Ρουμανία (Alba, 
Brasov, Mures, 

Sibiu κ.α.) 

107 19 4 8 138 6% 

Ν.Α.Ρουμανία 
(Braila, Constanta, 
Galati, Tulcea κ.α.) 

102 0 7 17 126 5% 

Ν.Ρουμανία -
Muntenia (Arges, 
Prahova, Calarasi, 

Giurgiu κ.α.) 

0 9 17 19 45 2% 

ΒΔ Ρουμανία (Cluj, 
Satu Mare, 

Maramures κ.α.) 
0 12 16 7 35 2% 

Ν.Δ. Ρουμανία 
(Valcea, Gorj, Olt 

κ.α.) 
0 0 4 10 14 1% 

Δ. Ρουμανία (Arad, 
Timis, Hunedoara 

κ.α.) 
0 0 5 5 10 0,5% 

Β.Α.Ρουμανία 
(Bacau, Iasi, 
Suceava κ.α.) 

0 0 4 5 9 0,5% 

Σύνολο (σε εκατ. 
EUR) 1,130 580 331 246 2,286   

Πηγή: ICAP, Επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Βουκουρεστίου (τα ποσοστά είναι στρογγυλοποιημένα) 

 

5.5. Ποσοστιαία κατανομή των επιχειρήσεων ελληνικών συμφερόντων με βάση το μέγεθός 
τους (αριθμός εργαζομένων και κύκλος εργασιών). 
Παρατηρείται ότι το 94% των υπό εξέταση εταιριών είναι πολύ μικρές επιχειρήσεις (που 
απασχολούν κάτω των 10 ατόμων) ενώ οι μεγάλες επιχειρήσεις απασχολούν το 1% του συνόλου 
των εργαζομένων. 
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Γράφημα 2: Ποσοστιαία κατανομή των επιχειρήσεων ελληνικών συμφερόντων με βάση το 
μέγεθός τους (αριθμός εργαζομένων). 
 

 
 
Πηγή: ICAP, Επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Βουκουρεστίου 
 
Όσον αφορά στον κύκλο εργασιών, προκύπτει ότι το 49% του συνολικού κύκλου εργασιών 
δημιουργείται από τις μεγάλες επιχειρήσεις. 
 

Γράφημα 3: Ποσοστιαία κατανομή εταιριών ελληνικών συμφερόντων με βάση τον κύκλο 
εργασιών τους 

 
Πηγή: Μελέτη ICAP (στοιχεία Δεκεμβρίου 2019) – Επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Βουκουρεστίου 

5.6. Κατανομή των επιχειρήσεων ελληνικών συμφερόντων ανά κατηγορία μεγέθους, τον 
κύκλο εργασιών του συνόλου των επιχειρήσεων κάθε κατηγορίας και τα κέρδη προ τόκων 
και φόρων καθεμιάς από τις τέσσερις μεγάλες κατηγορίες. 
 
Παρατηρείται ότι η κατηγορία που συγκεντρώνει το μεγαλύτερο αριθμό επιχειρήσεων 
(πολύ μικρές επιχειρήσεις), είναι η κατηγορία που ταυτόχρονα έχει τα υψηλότερα ποσοστά 
κερδών προ τόκων και φόρων. Στον αντίποδα, οι μεγάλες επιχειρήσεις, με μόνο δέκα εταιρίες 
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έχουν το μεγαλύτερο κύκλο εργασιών και ταυτόχρονα αρνητικό πρόσημο στα κέρδη προ τόκων και 
φόρων.  
 
Γράφημα 4:  Κατανομή επιχειρήσεων ανά κατηγορία μεγέθους, με αποτύπωση του κύκλου 
εργασιών και κερδών προ τόκων και φόρων 

 
 
Πηγή: ICAP 

5.7. Κατανομή επιχειρήσεων ανά τομέα δραστηριότητας  
 
Εταιρείες με ελληνική εταιρική συμμετοχή είναι παρούσες σχεδόν σε όλους τους τομείς οικονομικής 
δραστηριότητας. Μεγαλύτερο μερίδιο παρουσιάζουν αυτές που δραστηριοποιούνται στο 
χονδρικό και λιανικό εμπόριο αντιπροσωπεύοντας ποσοστό 26% του συνόλου των ελληνικών 
επιχειρήσεων. Στη δεύτερη θέση βρίσκονται εταιρείες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, 
στην τρίτη θέση κατασκευαστικές και στην τέταρτη θέση εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον 
κτηματομεσιτικό τομέα. 
 
Πίνακας 7: Καταγραφή ανά κατηγορία επιχείρησης, τομέα δραστηριότητας και ποσοστό 
επί του συνόλου. 

Περιγραφή Πολύ μικρές Μικρές Μεσαίες Μεγάλες Σύνολο % 
Εμπόριο Χονδρικής -

Λιανικής 
477 46 16 6 545 26 

Επαγγελματικές, 
Επιστημονικές και 

Τεχνικές 
Δραστηριότητες 

372 1 - - 373 18 

Κατασκευές 273 5 - 1 279 13 

Κτηματομεσιτικές 
δραστηριότητες 

219 2 - - 221 11 

Μεταποίηση 163 14 6 1 184 9 

Τεχνολογία - 
Πληροφορική 

99 1 1 1 102 5 

Υπηρεσίες Διαχείρισης 
και υποστήριξης 

υπηρεσιών 

80 2 4 - 86 4 

Υπηρεσίες Διαμονής και 
Εστίασης 

69 1 - - 70 3 

Κατανομή εταιριών ανά κατηγορία μεγέθους 

Γαλάζιο χρώμα: αριθμός εταιριών 
Κόκκινο χρώμα: Κύκλος εργασιών 

Πράσινο χρώμα: Κέρδη προ Τόκων και Φόρων 
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Γεωργία, Δασοκομία και 
Υχθυοκαλλιέργεια 

46 7 - - 53 3 

Υπηρεσίες υγείας 49 2 - - 51 2 
Μεταφορές/ 
αποθήκευση 

43 4 1 - 48 2 

Υπηρεσίες τέχνης και 
αναψυχής 

18 1 - - 19 1 

Εκπαίδευση 18 - - - 18 1 
Χρηματοοικονομικές/ 

Ασφαλιστικές υπηρεσίες 
13 2 1 1 17 1 

Λοιπές Υπηρεσίες 15 - - - 15 1 
Προμήθεια ηλεκτρικής 

ενέργειας, φυσικού 
αερίου και κλιματισμού 

5 - - - 5 0,2 

Εξορυκτική 
δραστηριότητα 

5 - - - 5 0,2 

Ύδρευση/ Άρδευση / 
Αποχέτευση/ Διαχείριση 

αποβλήτων 

3 - - - 3 0,1 

Δημόσια διοίκηση/ 
Άμυνα/ Κοινωνική 

Ασφάλιση 

1 - - - 1 0,05 

Σύνολο 1.968 88 29 10 2.095  
Ποσοστό %* 94% 4% 1% 0,5%   

Πηγή: ICAP, Επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Βουκουρεστίου,  
* τα ποσοστά είναι στρογγυλοποιημένα. 

5.8. Κατανομή επιχειρήσεων ανά τομέα δραστηριότητας και κύκλο εργασιών 
 
Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα χονδρικού και λιανικού εμπορίου 
αντιπροσωπεύουν το 49% του συνολικού κύκλου εργασιών. Οι πρώτοι τρεις τομείς 
δραστηριότητας συγκεντρώνουν το 83% του συνολικού κύκλου εργασιών. Οι κατασκευές 
παρουσιάζουν συγκριτικά χαμηλότερη απόδοση, με 13% των εταιριών να αντιπροσωπεύουν το 4% 
του συνολικού κύκλου εργασιών 
 
Γράφημα 5:  Κατανομή επιχειρήσεων με ελληνική συμμετοχή ανά κατηγορία 
δραστηριότητας, με αποτύπωση του κύκλου εργασιών.  

 
Πηγή: ICAP, Επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Βουκουρεστίου 
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5.9. Καταγραφή εταιρειών ανά αναλυτικό τομέα δραστηριότητας και αριθμό εργαζομένων 
 
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία των δύο παρακάτω πινάκων, όσον αφορά στον αριθμό εταιρειών 
και αριθμό εργαζομένων ανά τομέα, οι περισσότερες εταιρείες δραστηριοποιούνται στον τομέα 
Χονδρικού και Λιανικού Εμπορίου (545) τομέας ο οποίος και απασχολεί και τους περισσότερους 
εργαζομένους (5.648). Στη συνέχεια ακολουθούν ο τομέας της βιομηχανίας με 184 εταιρείες (5ος 
τομέας σε αριθμό εταιρειών) ο οποίος όμως είναι 2ος σε αριθμό εργαζομένων καθώς απασχολεί 
3.071 εργαζομένους και ο τομέας ΙΤ με 102 εταιρείες (6ος τομέας σε αριθμό εταιρειών) ο οποίος 
όμως είναι 3ος σε αριθμό εργαζομένων καθώς απασχολεί 1.739 εργαζομένους. 
Αναλυτικότερα : 
 
Πίνακας 8: Καταγραφή εταιριών ανά τομέα δραστηριότητας ως προς αριθμό εργαζομένων 
και ποσοστό επί του συνόλου. 
 

Περιγραφή τομέα Αριθμός 
εταιριών 

Ποσοστό 
αριθμού 
εταιριών 

Αριθμός 
εργαζομένων 

Ποσοστό 
αριθμού 

εργαζομένων 
Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία 53 3% 258  2% 

Μεταλλευτική και λατόμευση 5 0% 42 0% 

Βιομηχανία 184 9% 3.071 21% 

Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού 
αερίου & κλιματισμού 

5 0% 3 0% 

Ύδρευση, Άρδευση, Αποχέτευση, 
Διαχείριση αποβλήτων & Αποκατάσταση 

3 0% 9 0% 

Κατασκευές 279 13% 903 6% 

Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, Επισκευή 
μηχανοκίνητων οχημάτων &  

μοτοσυκλετών 

545 26% 5.648 38% 

Μεταφορές και αποθήκευση 48 2% 425 3% 

Δραστηριότητες διαμονής και 
εξυπηρέτησης  

70 3% 479 3% 

Πληροφορία και επικοινωνία 102 5% 1.739 12% 

Χρηματοοικονομικές και ασφαλιστικές 
δραστηριότητες 

17 1% 185 1% 

Κτηματομεσιτικές δραστηριότητες  221 11% 163 1% 
Επαγγελματικές, Επιστημονικές και 

Τεχνικές Δραστηριότητες 
373 18% 290 2,0% 

Δραστηριότητες υπηρεσιών διοίκησης 
και υποστήριξης 

86 4,1% 1.285 8,7% 

Δημόσια διοίκηση και άμυνα, 
Υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 

1 0% 0 0,0% 

Εκπαίδευση 18 1% 15 0,1% 

Υγεία και  κοινωνικές δραστηριότητες 51 2,4% 204 1,4% 

Τέχνες, Ψυχαγωγία και Αναψυχή 19 0,9% 49 0,33% 

Άλλεςδραστηριότητες εξυπηρέτησης  15 0,72% 35 0,24% 
 2.095  14.803  

Πηγή: ICAP, Επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Βουκουρεστίου 



22 
 

Γράφημα 6:  Κατανομή επιχειρήσεων με ελληνική συμμετοχή ανά κατηγορία 
δραστηριότητας, με αποτύπωση του αριθμού των εργαζομένων. 
 

 
Πηγή: ICAP, Επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Βουκουρεστίου 
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Χονδρικό/ Λιανικό Εμπόριο

αριθμός εργαζομένων αριθμος εταιριων
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Από την βιβλιογραφία του διεθνούς εμπορίου, προκύπτει ότι εξωστρέφεια είναι ο όρος που 
χρησιμοποιείται για να εκφρασθεί η διαδικασία οικονομικής ολοκλήρωσης μιας χώρας με τις 
παγκόσμιες αγορές, μέσω ανάπτυξης διεθνών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων από τις εθνικές 
επιχειρήσεις.  
 
Παράλληλα και όπως είναι γνωστό, σημειώνεται ότι Εξωστρέφεια και Ανταγωνιστικότητα είναι 
συναφείς όροι, καθώς όσο αυξάνεται η ανταγωνιστικότητα μίας οικονομίας τόσο μετασχηματίζεται 
σε περισσότερο εξωστρεφή ή το αντίστροφο. 
 
Από την προηγούμενη ανάλυση, εκτιμούμε ότι έγινε σαφές ότι η περίπτωση της Ρουμανίας, 
αποτελεί ένα από τα παραδείγματα της επιτυχημένης ελληνικής επιχειρηματικής εξωστρέφειας. 
 
Οι ελληνικές επιχειρήσεις και οι έλληνες επιχειρηματίες, ξεπερνώντας εδώ και καιρό τα όρια της 
μικρής εσωτερικής αγοράς, στράφηκαν σε αγορές του εξωτερικού (όπως αυτή της Ρουμανίας) και 
εκμεταλλεύτηκαν τις επιχειρηματικές ευκαιρίες που υπήρχαν στις αγορές αυτές.  
Αξίζει δε να σημειωθεί, ότι μιλώντας για ελληνικές επιχειρήσεις με παρουσία στο εξωτερικό, κυρίως 
μιλάμε για πολυεθνικούς ομίλους, οι οποίοι έχουν παρουσία σε όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου 
βασιζόμενοι μεταξύ άλλων, στο επώνυμο προϊόν, στην καινοτομία, στο στοχευμένο marketing και 
στην τεχνογνωσία, αυξάνοντας το ‘’ζωτικό’’ τους χώρο. 
 
Τα οφέλη από την εξωστρέφεια, όμως, δεν περιορίζονται μόνο στις επιχειρήσεις (π.χ. περισσότερο 
ανταγωνιστική και αποδοτική η λειτουργία τους, διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο πωλήσεων, 
βελτίωση χρηματοροών τους) ή στην αύξηση του όγκου του εξωτερικού εμπορίου (εξαγωγές και 
εισαγωγές), αλλά έχουν επίπτωση και σε πολλούς περισσότερους τομείς τόσο για την Ελλάδα ως 
χώρα προέλευσης όσο και στην συγκεκριμένη περίπτωση για την Ρουμανία ως χώρα υποδοχής, 
τομείς όπως η ανάπτυξη συνεργασιών/συνεργιών βιομηχανίας/εμπορίου/υπηρεσιών, η μεταφορά 
τεχνογνωσίας, ο αναπροσανατολισμός της παραγωγής προς κλάδους και προϊόντα ψηλότερης 
προστιθέμενης αξίας, η τόνωση της απασχόλησης, η αύξηση της εγχώριας παραγωγής αγαθών και 
υπηρεσιών, η αύξηση των δημοσίων εσόδων, κ.α. 
 
Το παράδειγμα της δραστηριοποίησης των εταιρειών ελληνικών συμφερόντων στην Ρουμανία είναι 
ενδεικτικό των δυνατοτήτων των ελληνικών επιχειρήσεων, του ελληνικού επιχειρείν και του 
σταδιακού εξωστρεφούς μετασχηματισμού της ελληνικής οικονομίας γενικότερα.  
 
Το εύρος των δραστηριοτήτων των ελληνικών επιχειρήσεων και οι οικονομικές επιδόσεις τους, σε 
συνδυασμό με την αξιοπιστία και η αναγνωρισιμότητά τους στη ρουμανική αγορά συνιστούν 
παράγοντες καθιέρωσης της χώρας μας ως σημαντικού επενδυτικού και οικονομικού εταίρου της 
Ρουμανίας. Παράλληλα, έχει δημιουργηθεί ένα συνεκτικό και υγιές πλαίσιο δικτύωσης που ευνοεί τη 
διεύρυνση συνεργειών των επιχειρηματικών κοινοτήτων των δύο χωρών και εφαλτήριο περαιτέρω 
εξωστρεφούς δράσης των ελληνικών επιχειρήσεων στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης. 
 
Η επιτυχής πορεία του ελληνικού επιχειρείν στη ρουμανική αγορά και το σημαντικό αποτύπωμά 
του είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα συνδυασμού επενδυτικών ευκαιριών, επιχειρηματικού 
πνεύματος και προσαρμοστικότητας. Ταυτόχρονα είναι η απόδειξη ότι η ελληνική 
επιχειρηματικότητα παρουσιάζει μεγάλη δυναμική που δεν περιορίζεται στα ελληνικά σύνορα και 
μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του οικονομικού γίγνεσθαι στην περιοχή της 
ευρύτερης γειτονίας της. 
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