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ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΡΟΥΜΑΝΙΑ 

 
 

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. 

Σήμερα, το σύγχρονο εμπόριο των μεγάλων αλυσίδων καταστημάτων 
αντιπροσωπεύει το 53% της λιανικής πώλησης και στις αστικές περιοχές το 75%. Το 
2016, ο κύκλος εργασιών στο λιανικό εμπόριο, που θεωρείται ο βασικότερος δείκτης 
κατανάλωσης των νοικοκυριών, παρουσίασε αύξηση 14,1%, ήτοι την μεγαλύτερη 
αύξηση από το 2007. 

Μεγάλες ξένες αλυσίδες καταστημάτων δραστηριοποιούνται στην ρουμανική 
αγορά σε διάφορους τομείς π.χ. ηλεκτρικών ειδών, οικιακού εξοπλισμού, καλλυντικών, 
τροφίμων (Metro, Selgros, Kaufland, Carrefour, Cora, Mega Image, Auchan, Artima, Lidl) 
κ.ά. Η ανοδική πορεία της οικονομίας της Ρουμανίας τα τελευταία έτη απετέλεσε πόλο 
έλξης για όλο και περισσότερες διεθνείς αλυσίδες λιανικού εμπορίου, οι οποίες 
επέκτειναν τις δραστηριότητές τους στην Ρουμανία, με αποτέλεσμα την δημιουργία 
νέων θέσεων εργασίας. 

Οι παραδοσιακές μορφές λιανικής πώλησης (παντοπωλεία, καταστήματα της 
γειτονιάς και ανοιχτές αγορές), αν και κατέχουν ακόμη σημαντικό μερίδιο αγοράς, 
χάνουν συνεχώς έδαφος, προς όφελος των σύγχρονων καναλιών διανομής.  

Τα παντοπωλεία, τα οποία προσφέρουν στον καταναλωτή διάφορα προϊόντα, 
κυρίως τρόφιμα, ανταγωνίζονται τα μαγαζιά  της γειτονιάς λόγω της κοντινής 
απόστασης, αλλά και λόγω του ότι είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο.  

Τα καταστήματα της γειτονιάς, μετά την ιδιωτικοποίησή τους, βελτίωσαν την 
ποικιλία 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 ειδών) είναι συνήθως εγκατεστημένες 

mailto:ecocom-bucharest@mfa.gr
http://www.agora.mfa.gr/


 2 

στην περιφέρεια, στα περίχωρα μεγάλων πόλεων και προσφέρουν στους καταναλωτές 
ποικιλία προϊόντων χαμηλής κυρίως τιμής.  

Ειδικότερα ως προς τα τρόφιμα, το δίκτυο διακίνησης έχει την κλασική μορφή 
«Εισαγωγέας-Χονδρέμπορος-Λιανοπωλητής». Ωστόσο, παρατηρείται βαθμιαία μείωση 
της δραστηριότητας των χονδρεμπόρων προς όφελος των εισαγωγέων και των 
λιανοπωλητών. 

Σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες,  τα σύγχρονα σημεία λιανικής πώλησης, ήτοι οι 
μεγάλες αλυσίδες σουπερμάρκετ, αποτελούν το κύριο κανάλι διακίνησης τροφίμων, 
καθώς αντιπροσωπεύουν το 53% των πωλήσεων, έναντι 47% των παραδοσιακών 
καταστημάτων πώλησης. Χαρακτηριστικά παραδείγματα διεθνών αλυσίδων 
σουπερμάρκετ στην Ρουμανία είναι οι: Auchan, Cora, Carrefour, Lidl, Penny Market, 
Profi, Mega Image, Kaufland, Metro Cash & Carry και Selgros. 

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. Παρατηρείται, επίσης, ότι σε μερικές κατηγορίες προϊόντων, π.χ. στα φρούτα 
και λαχανικά, το ποσοστό των ανοιχτών και λαϊκών αγορών είναι υψηλότερο από αυτό 
των μεγάλων αλυσίδων καταστημάτων. 

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 στην ρουμανική αγορά από το 2010), έφθασαν να κατέχουν το 10% του 
σύγχρονου λιανεμπορίου τροφίμων. Εξετάζοντας τις μεγαλύτερες αλυσίδες τροφίμων 
στην Ρουμανία, παρατηρούμε ότι την πρώτη θέση κατέχει η γερμανική Kaufland και 
ακολουθούν η CARREFOUR και η METRO. 

Παράλληλα, λόγω της ενδυνάμωσης των καταστημάτων της γειτονιάς με συχνότερες 
αγορές του καταναλωτή, μερικές αλυσίδες καταστημάτων έδωσαν το δικαίωμα σε 
τοπικούς επενδυτές να χρησιμοποιήσουν την μορφή ‘franchising’, προκειμένου να 
ανταγωνιστούν τα παραδοσιακά μαγαζιά τροφίμων. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η 
μεγάλη αλυσίδα καταστημάτων Mega Image ίδρυσε τα καταστήματα της γειτονιάς με 
την επωνυμία "Shop & Go"  και η αλυσίδα Carrefour τα καταστήματα "Express".  

Επιπλέον, οι αλυσίδες τροφίμων στην Ρουμανία επιδιώκουν την 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 περισσότερο προσεκτικές σε νέες επεκτάσεις στην ρουμανική αγορά. 

 
CASH & CARRY 

RANKING 
BY 

TURNOVER 
COMPANY NAME 

TURNOVER 
2015               
(EUR) 

PROFIT / 
LOSS 2015 

(EUR) 

NO. OF 
EMPLOYEES 

2015 
WEBSITE 

1 
METRO CASH & 

CARRY ROMANIA 
SRL 

1.011.104.422 14.343.587 4.576 https://www.metro.ro  

2 
SELGROS CASH & 

CARRY SRL 
660.168.820 12.390.899 3.745 http://www.selgros.ro 

Source: Major Companies in Romania, 2016 Edition 

https://www.metro.ro/
http://www.selgros.ro/
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HYPERMARKETS 

RANKING 
BY 

TURNOVER 
COMPANY NAME 

TURNOVER 
2015               
(EUR) 

PROFIT / 
LOSS 2015 

(EUR) 

NO. OF 
EMPLOYEES 

2015 
WEBSITE 

1 
KAUFLAND 

ROMANIA SCS 
2.063.808.828 170.479.103 13.263 https://www.kaufland.ro  

2 
CARREFOUR 

ROMANIA SA 
1.158.492.345 37.428.592 7.985 https://www.carrefour.ro  

3 
AUCHAN ROMANIA 

SA 
999.811.227 11.395.808 9.430 http://auchan.ro  

4 
ROMANIA 

HYPERMARCHE SA 
387.718.092 -8.760.689 4.779 https://www.cora.ro  

Source: Major Companies in Romania, 2016 Edition 
 

SUPERMARKETS 

RANKING 
BY 

TURNOVER 
COMPANY NAME 

TURNOVER 
2015               
(EUR) 

PROFIT / 
LOSS 2015 

(EUR) 

NO. OF 
EMPLOYEES 

2015 
WEBSITE 

1 MEGA IMAGE SRL 
801.556.190 28.860.853 

8.077 
http://www.mega-

image.ro  

2 
PROFI ROM FODD 

SRL 573.219.740 14.022.389 
7.354 http://www.profi.ro  

3 
COLUMBUS 

OPERATIONAL SRL 339.636.169 2.134.332 
3.112 http://www.billa.ro  

4 ARTIMA SA 230.500.209 1.658.506 2.294 https://www.carrefour.ro 

5 ANNABELLA SRL 44.345.576 1.896.833 665 http://annabella.ro  

6 
SUCCES NIC COM 

SRL 34.933.566 -3.892.616 
1.162 http://www.succes.ro  

7 
KONSTA SPLENDID 

SRL 30.022.964 919.374 
179 

http://www.konsta-
splendid.ro   

8 ZANFIR SNC 26.080.746 618.362 326 http://www.zanfir.ro  

9 COLLINI COM SRL 25.661.169 109.225 335 http://www.banatbun.ro  

10 LIDL ROMANIA SCS 20.527.081 -651.541 - http://www.lidl.ro/  
Source: Major Companies in Romania, 2016 Edition 

 

Ένωση Μεγάλων Εμπορικών Αλυσίδων Ρουμανίας 

Όλες οι μεγάλες αλυσίδες σουπερμάρκετ της Ρουμανίας είναι μέλη της Ένωσης 
Μεγάλων Αλυσίδων Σουπερμάρκετ της Ρουμανίας (Asociaţia Marilor Reţele Comerciale 
din Romania), η οποία αποτελεί σημαντικό θεσμό και ασκεί επιρροή στους 
κυβερνητικούς κύκλους. Τα στοιχεία επικοινωνίας της Ένωσης είναι:   

Asociaţia Marilor Reţele Comerciale din Romania (AMRCR) 
Sos. Fabrica de Glucoza 21 sector 2, Βουκουρέστι 
Tel. +40 (0)21 242.10.40 
Fax: +40 (0)21 242.88.65 
Email: contact@amrcr.ro; communicare@amcrc.ro  
Website: http://www.amrcr.ro/ 
 

https://www.kaufland.ro/
https://www.carrefour.ro/
http://auchan.ro/
https://www.cora.ro/
http://www.mega-image.ro/
http://www.mega-image.ro/
http://www.profi.ro/
http://www.billa.ro/
https://www.carrefour.ro/
http://annabella.ro/
http://www.succes.ro/
http://www.konsta-splendid.ro/
http://www.konsta-splendid.ro/
http://www.zanfir.ro/
http://www.banatbun.ro/
http://www.lidl.ro/
contact@amrcr.ro
communicare@amcrc.ro
http://www.amrcr.ro/
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Δικαιώματα Εισόδου (Entrance Fee) 
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. 

Είναι σύνηθες φαινόμενο αυτό το κόστος να αντιστοιχεί στο ποσοστό επί των 
πωλήσεων. Πολλές αλυσίδες υποχρεώνουν επιπλέον τον εκάστοτε προμηθευτή να 
πληρώσει ένα κόστος Marketing & Logistics της τάξεως του 7-10%. Σαφώς, το 
προαναφερθέντα δεν ισχύουν για όλες τις αλυσίδες καταστημάτων και για όλα τα 
προϊόντα, διότι υπάρχει διαφοροποίηση.  

Επιπροσθέτως, οι αλυσίδες υποχρεώνουν τους προμηθευτές να πληρώνουν ένα τέλος 
που κυμαίνεται μεταξύ 4.000-5.000 ευρώ, ώστε να τοποθετείται το προϊόν τους στο 
περιοδικό της αλυσίδας για 2 εβδομάδες, σε περίοδο εκπτώσεων.  

Είναι γεγονός ότι τα νέα προϊόντα που εισέρχονται στα σουπερμάρκετ τοποθετούνται 
στο άνω μέρος του ραφιού, τα προϊόντα με την καλύτερη θέση είναι εκείνα, που είναι 
στο επίπεδο του ματιού του καταναλωτή, ενώ τα προϊόντα που δεν πωλούνται 
κατεβαίνουν στο κατώτερο σημείο μέχρις ότου να εξέλθουν από το ράφι. Αξίζει να 
σημειωθεί ότι πολλές φορές οι ανταγωνίστριες εταιρείες προσπαθούν να καταλάβουν 
μεγαλύτερη επιφάνεια, ώστε να περιορίσουν τον ανταγωνισμό. 
 

Καταναλωτικές συνήθειες 
Η οικονομική κρίση, που έγινε αισθητή στην Ρουμανία κατά την περίοδο 2009-2010, 

είχε αρνητικό αντίκτυπο στην αγοραστική δύναμη του ρουμάνου καταναλωτή, υπό την 
έννοια ότι ο τελευταίος κατέστη περισσότερο προσεκτικός στην διαχείριση του 
προϋπολογισμού του, δίδοντας προβάδισμα στην ικανοποίηση των στενότερων 
τρεχουσών αναγκών του, περιορίζοντας συγχρόνως την υπερκατανάλωση τροφίμων, 
και απομακρυνόμενος 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, επιτρέποντας του 
καλύτερη διαχείριση του χρόνου και των χρημάτων του. Από την πλευρά τους, οι 
έμποροι υποχρεώθηκαν να προβούν σε περισσότερες προωθητικές προσφορές, που 
είναι, πλέον, σύνηθες φαινόμενο. Η πίεση στις τιμές δημιούργησε το φαινόμενο της 
αύξησης των ‘λευκών προϊόντων’, 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 εν γένει, πάντως, εξέλιξη των καταστημάτων της γειτονιάς δεν 
επηρεάσθηκε από την κρίση, αφού κάθε χρόνο εγκαινιάζονται νέα σημεία πώλησης. 
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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 εταιρειών 
ανάπτυξης και διαχείρισης ακίνητης περιουσίας (developers). Οι τιμές των εμπορικών 
χώρων στην Ρουμανία σήμερα είναι αρκετά υψηλές, και ιδιαίτερα στο Βουκουρέστι, 
όπου και το εμπορικό κέντρο της χώρας.  

Τα κυριότερα εμπορικά κέντρα στο Βουκουρέστι είναι τα ακόλουθα:  Mall Βaneasa,  
AFI Palace Cotroceni,  Mall Vitan, Mall Sun Plaza, Promenada Mall, Mall Plaza Romania, 
Jollie Ville, Mega Mall, Park Lake 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 στην Κωνστάντσα. 

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. 
 
Μεγάλα εμπορικά κέντρα στο Βουκουρέστι 

1. UNIREA Shopping Center 
Address: Piata Unirii nr.1, Sector 3, Bucharest Tel.: (+4) 021 30 30 208 
E-mail: office@unireashop.ro Website: www.unireashop.ro   
2. Baneasa Shopping City (2008)  
Address: Sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 42D, sector 1, Bucharest  
Tel.: (+4) 021 306 55 05  Fax: (+4) 021 306 06 58 
E-mail: office@baneasashoppingcity.ro  Website: www.baneasashoppingcity.ro  
3. AFI Palace Cotroceni (2009)  
Address: Str. Vasile Milea nr.4, Sector 6, Bucharest 
Tel.: (+4) 031 425 75 10  Fax: (+4) 031 425 75 13 
E-mail: office@aficotroceni.ro   Website:  www.aficotroceni.ro  
4.  Bucureşti Mall (1999)  
Address: Calea Vitan, Bucharest 
Tel.: (+4) 021 327 67 00  Fax: (+4) 021 320 92 09 
E-mail: office@anchorgrup.ro  Website: www.bucurestimall.com.ro  
5. Sun Plaza (2010)  
Address: Calea Vacaresti nr.391, Sector 4, Bucharest 
E-mail: contact@sunplaza.ro  Website: www.sunplaza.ro 
6. Promenada (2013)   
Address: Calea Floreasca nr.246B, Sector 1, Bucharest  
Tel.: (+4) 0730 246 246 / 021 794 72 13 
E-mail: romania@raiffeisenevolution.com  Website: 
http://new.promenada.ro/# 
7. Mega Mall (2015)   
Address: Pierre de Coubertin nr.3-5, Sector 2, Bucharest  
Tel.: (+4) 0757 055 727 
E-mail: info@megamallbucuresti.ro   Website: http://megamallbucuresti.ro  

mailto:office@unireashop.ro
http://www.unireashop.ro/
mailto:office@baneasashoppingcity.ro
http://www.baneasashoppingcity.ro/
mailto:office@aficotroceni.ro
http://www.aficotroceni.ro/
mailto:office@anchorgrup.ro
http://www.bucurestimall.com.ro/
mailto:contact@sunplaza.ro
http://www.sunplaza.ro/
mailto:romania@raiffeisenevolution.com
http://new.promenada.ro/
mailto:info@megamallbucuresti.ro
http://megamallbucuresti.ro/
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8. Park Lake (2016) 
Address: ParkLake, 4 Liviu Rebreanu Street, Bucharest 
Tel.: (+4) 0757 353 014  
E-mail: contact@parklake.ro Website: www.parklake.ro 
9. Plaza Romania (2004)  
Address: Bd. Timisoara nr.26Z, Sector 6, Bucharest 
Tel.: (+4) 021 407 84 75  Fax: (+4) 021 319 50 51 
E-mail: office@anchorgrup.ro  Website: www.plazaromania.ro 
10. Veranda Mall (2016) 
Address: Strada Ziduri Mosi, nr. 23, Bucuresti    
Tel.: (+4) 0799 199 487  

E-mail: office@verandamall.ro  Website: www.verandamall.ro 
11. COCOR 
Address: Bd. I.C. Bratianu, Nr. 29-33, Sector 3, Bucharest 
Tel.: (+4) 021 31 31 403 Fax: (+4) 021 319 848  
E-mail: retail@cocor.ro   Website: www.cocor.ro 
12. Jolie Ville  
Address: Str. Erou Iancu Nicolae nr.103bis  
Website: www.jolieville.ro  
 

Μεγάλα εμπορικά κέντρα στην υπόλοιπη χώρα 

IULIUS MALL Cluj / Iasi / Suceava / Timisioara  http://iuliusmall.com/ 
VIVO SHOPPING Constanta / Cluj   https://vivo-shopping.com/ro  
PLOIESTI SHOPPING CITY    https://ploiestishoppingcity.ro/  
AFI PLOIESTI     https://www.afi-ploiesti.ro/   
 

contact@parklake.ro
www.parklake.ro
mailto:office@anchorgrup.ro
http://www.plazaromania.ro/
mailto:office@anchorgrup.ro
http://www.plazaromania.ro/
mailto:retail@cocor.ro
http://www.cocor.ro/
http://www.jolieville.ro/
http://iuliusmall.com/
https://vivo-shopping.com/ro
https://ploiestishoppingcity.ro/
https://www.afi-ploiesti.ro/

