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Γενικά - Εισαγωγή 
 
Η Ρουμανία, αποτελεί διαχρονικά ένας από τους σημαντικότερους ευρωπαίους παραγωγούς οίνου, ενώ 
παράλληλα διαθέτει και από τις μεγαλύτερες εκτάσεις καλλιέργειας. Αυτό δεν είναι ευρύτερα γνωστό, 
καθώς τις προηγούμενες δεκαετίες παράγοντες όπως, η ένταση στην ποσότητα και όχι στην ποιότητα,  
η αδυναμία τροποποίησης των καλλιεργειών, η έλλειψη επενδύσεων στον κλάδο και η έλλειψη 
ανταγωνιστικότητας στις διεθνείς αγορές, δεν επέτρεψαν στα ομολογουμένως εξαιρετικά ρουμανικά 
κρασιά να γίνουν ευρέως γνωστά, αν και η Ρουμανία διαθέτει την τέλεια γεωγραφία για το κρασί, με τα 
Καρπάθια Όρη να αποτελούν το μεγαλύτερο φυσικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, καθώς μια ποικιλία 
εδαφικών παραγόντων σχηματίζονται στους πρόποδες τους, παράγοντες που ταιριάζουν πολύ καλά 
στα οινοπαραγωγή. 
 
Μολαταύτα κυρίως από την περίοδο της ένταξης στην ΕΕ το 2007 και εντεύθεν, έχουν ξεκινήσει 
σημαντικές προσπάθειες ώστε η Ρουμανία να τοποθετήσει  τα κρασιά της στο διεθνή χάρτη, με 
επενδύσεις στην τεχνολογία της οινοποίησης, την αφαίρεση αμπέλων χαμηλής ποιότητας, την 
αναφύτευση αμπελώνων με καλύτερο γενετικό υλικό, ενώ παράλληλα τα τελευταία χρόνια 
εμφανίζονται και μικροί ποιοτικοί οινοπαραγωγοί. 

Θέση της Ρουμανίας στην παγκόσμια/ευρωπαϊκή παραγωγή 
 
• Η Ρουμανία με συνολική έκταση καλλιεργειών αμπέλου 182,6 χιλιάδες εκτάρια, κατατάσσεται στην 5η 
ευρωπαϊκή θέση όσον αφορά στον αριθμό των καλλιεργούμενων εκτάσεων- μετά τις : Ισπανία,  Γαλλία, 
Ιταλία και Πορτογαλία– και στην 15η θέση παγκόσμια.  
• Η Ρουμανία κατατάσσεται στην 5η ευρωπαϊκή θέση όσον αφορά στην παραγωγή σταφυλιών  -πίσω 
από τις : Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία και Γερμανία-.  
• Η Ρουμανία κατατάσσεται στην 6η ευρωπαϊκή θέση όσον αφορά στην παραγωγή κρασιού-πίσω από 
τις :  Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία και Γερμανία-.  
 
Παράλληλα οι αμπελώνες συνεχίζουν να περνούν από μια διαδικασία αναδιάρθρωσης και μετατροπής, 
με τη βοήθεια κονδυλίων της ΕΕ από το εθνικό πρόγραμμα στήριξης που χορηγήθηκε στη Ρουμανία 
(47,5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, κατά τη διάρκεια της δημοσιονομικής περιόδου 2014-2020).  

Παραγωγή κρασιού 
 
Η παραγωγή κρασιού της Ρουμανίας μειώθηκε λόγω ξηρασίας κατά 7% το 2020 σε σύγκριση με το 
2019, ανερχόμενη σε 4,6 εκατομμύρια εκατόλιτρα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Διεθνούς 
Οργανισμού Αμπέλου και Οίνου (OIV) και την Στατιστική Υπηρεσία της Ρουμανίας. Είναι η δεύτερη 
συνεχόμενη χρονιά που η Ρουμανία παράγει λιγότερο κρασί, μετά από ρεκόρ παραγωγής 5,1 
εκατομμυρίων εκατολίτρων το 2018. 
 

'Ετος 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Παραγωγή Οίνου           

σε εκατ. εκατόλιτρα 3,6 3,3 4,1 5,1 4,9 4,6 

  Πηγή : INS 
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Εισαγωγές-Εξαγωγές 
 
Η Ρουμανία διατηρεί ελλειμματικό ισοζύγιο στον κλάδου του κρασιού. Αναλυτικότερα :  
Το 2019, οι ρουμανικές εξαγωγές κρασιού έφτασαν τα επίπεδα των 233,5 χιλιάδων λίτρων, με αξία 
30,9 εκατ. Ευρώ, αυξημένα κατά 1,6% σε αξία σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ οι κυριότεροι 6 
προορισμοί ήταν : Γερμανία 20,3%, Ην. Βασίλειο 17%, Ολλανδία 13%, Κίνα 7,6%, Ισπανία 7%και ΗΠΑ 
4,6%.  
Παράλληλα το 2019, οι εισαγωγές κρασιού της Ρουμανίας έφτασαν τα 360,2 χιλιάδες λίτρα, αξίας 62,9 
εκατομμυρίων ευρώ, πολύ κοντά στα επίπεδα που επιτεύχθηκαν το 2018, ενώ οι κυριότερες 5 χώρες 
προέλευσης ήταν οι : Ιταλία 24,2%, Μολδαβία 23%, Γαλλία 17%, Ισπανία 13%και Γερμανία 8%. 
(Πηγές : MADR - Ministry of Agriculture and Rural Development , ONVPV - National Office of Vine and Wine 
Products , INSSE - The National Statistical Institute, OIV - International Organisation of Vine and Wine) 
 
Σημειώνεται ότι οι εξαγωγές κρασιού της χώρας είναι πολύ χαμηλότερες ακόμη και σε σύγκριση με 
αυτές των μικρότερων παραγωγών όπως η Ουγγαρία, η Γεωργία, η Μολδαβία και η Βουλγαρία.  
Άξιο αναφοράς είναι επίσης το γεγονός ότι, το 2019 η Ρουμανία εξήγαγε κρασί αξίας περίπου 35 εκ. 
δολαρίων ΗΠΑ, με την Βουλγαρία η οποία διαθέτει μόνο το ένα τέταρτο της παραγωγής κρασιού της 
Ρουμανίας, να εξάγει κρασί αξίας 40 εκ. δολαρίων ΗΠΑ, η Μολδαβία να εξάγει κρασί αξίας100 εκ. 
δολαρίων ΗΠΑ, η Γεωργία να εξάγει κρασί αξίας 222 εκ. δολαρίων ΗΠΑ και η Νέα Ζηλανδία, η οποία 
παράγει επίσης λιγότερο κρασί από τη Ρουμανία (περίπου 3 εκατ. Εκατόλιτρα ετησίως), ήταν ένας από 
τους 10 κορυφαίους εξαγωγείς κρασιού παγκοσμίως το 2019, εξάγοντας κρασί αξίας 1,2 δισ. δολαρίων 
ΗΠΑ. 
(Πηγή : worldstopexports.com) 

Παραγωγή κρασιού - Ποικιλίες 
 
Η Ρουμανία τον 19ο αιώνα παρήγαγε ένα κρασί που ήταν διάσημο σε όλη την Ευρώπη, το Grasă de 
Cotnari. Είναι ένα γλυκό κρασί με χαρακτηριστικά αντίστοιχα του ουγγρικού Tokay, που αποδεικνύει 
ότι η Ρουμανία μπορεί να παράγει κρασιά παγκόσμιας κλάσης.  
 
Οι πιο καλλιεργημένες ποικιλίες σταφυλιών είναι για τα λευκά κρασιά οι : Fetească Albă, Fetească 
Regală, Riesling, Aligoté, Sauvignon, Muscat, Pinot Gris, Chardonnay, Tămâioasă Românească, Grasă de 
Cotnari, Iordană Ari Ardeleancă, Crâmpoșie, Zghihara de Husi, Busuioacă de Bohotin, Frâncușa, 
Mustoasă de Măderat και Galbenă de Odobești.  
Oι κύριες ποικιλίες σταφυλιών για τα κόκκινα κρασιά είναι οι: Merlot, Cabernet Sauvignon, Băbească 
Neagră, Fetească Neagră και Pinot Noir. 
 
Επίσης η κάθε αμπελουργική περιοχή έχει τις δικές της παραδοσιακές ποικιλίες σταφυλιών, όπως :  
Zghihara de Husi και Busuioaca de Bohotin για την αμπελουργική περιοχή Huși.  
Feteasca neagră για την αμπελουργική περιοχή Uricani, Iași. 
Grasa de Cotnari και Frâncușa για την αμπελουργική περιοχή Cotnari.  
Crâmpoșie για την αμπελουργική περιοχή Drăgășani.  
Băbeasca Neagră για την αμπελουργική περιοχή Nicorești.  
Iordană Ari Ardeleancă για την αμπελουργική περιοχή Târnave.  
Mustoasă de Măderat για την αμπελουργική περιοχή Miniș.  
 
Επιπλέον κάθε αμπελουργική περιοχή καλλιεργεί και διεθνείς ποικιλίες κρασιού, κυρίως: Sauvignon, 
Chardonnay, Riesling italico, Pinot gris και Traminer για λευκά κρασιά και Cabernet Sauvignon, Merlot 
και Pinot noir για κόκκινα κρασιά.  
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Παράλληλα όλες αυτές οι τοπικές και διεθνείς ποικιλίες αποτελούν τη βάση πολλών κρασιών, που 
παρουσιάζονται κυρίως με την ονομασία της ποικιλίας σταφυλιών (π.χ. Sauvignon, Feteasca albă, 
Tămâioasă românească) και λιγότερο συχνά με το όνομα του παραγωγού (π.χ. DAVINO, ALIRA, 
LACERTA) ή με εμπορικό όνομα (π.χ. Serafim, Bon Viveur, Gramma, René Faure κ.λπ.). 
 
Αν και πρόσφατα, περισσότεροι παραγωγοί έχουν επικεντρωθεί σε αποκλειστικά διεθνείς ποικιλίες 
σταφυλιών, οι περισσότεροι Ρουμάνοι παραγωγοί, παράγουν κρασί από ένα μείγμα διεθνών και 
γηγενών σταφυλιών, ενώ πολλοί κορυφαίοι παραγωγοί φύτεψαν τους αμπελώνες τους με κλώνους 
υψηλής ποιότητας, συνήθως γαλλικούς.  

Οινοπαραγωγικές περιοχές 
 
Οι οινοπαραγωγικές περιοχές της χώρας ανέρχονται συνολικά σε 8. Αναλυτικότερα :  
 
Α. Moldavian Hills wine making region (38% της συνολικής παραγωγής). 
Η περιοχή οινοποίησης Moldavian Hills είναι η μεγαλύτερη και πιο διάσημη περιοχή οινοποίησης στη 
Ρουμανία. Περιλαμβάνει φυτείες της κυρίως λοφώδους περιοχής μεταξύ των Μολδαβικών 
Υποκαρπαθίων, του ποταμού Προυτ και του οροπεδίου Siret. Η οινοπαραγωγική περιοχή των 
Μολδαβιανών λόφων περιλαμβάνει συνολικά 12 αμπελώνες, και συγκεκριμένα: Cotnari Vineyard, Iasi 
Vineyard, Huşi Vineyard, Colinele TutoveiVineyard, Dealul Bujorului Vineyard, Nicoresti Vineyard, Ivesti 
Vineyard, Covurletiine Vineyard, Covurleti και τους αμπελώνες Cotesti. Αυτοί οι αμπελώνες 
περιλαμβάνουν 44 κέντρα οινοποίησης και οκτώ ανεξάρτητα κέντρα: Hlipiceni, Plugari και Probota στο 
Βορρά, Vaslui στο κέντρο, Griviţa και Namoloasa στο Νότο, Bozieni και Racaciuni στη Δύση. Πρόκειται 
για μια οινοπαραγωγική περιοχή, ωστόσο σε μικρότερο βαθμό παράγει και επιτραπέζια σταφύλια. Η 
περιοχή παράγει μια μεγάλη ποικιλία κρασιών, τα περισσότερα από τα οποία είναι λευκά κρασιά με την 
παραγωγή κόκκινου κρασιού να είναι περιορισμένη. 
 
Β.Muntenia and Oltenia Hills (29% της συνολικής παραγωγής). 
Η περιοχή αντιστοιχεί στην τεράστια εδαφική έκταση των λόφων γνωστή ως το Οροπέδιο Getic (ή 
Getic Piedmont).Απλώνεται μεταξύ των Γκετικών Υποκαρπαθίων στο Βορρά και της Ρουμανικής 
Πεδιάδας. Στην περιοχή οινοποίησης υπάρχουν 8 αμπελώνες (Buzaului Hills, Dealu Mare, Stefanesti 
Sambureşti, Drăgăşani, Craiovei Hills, Severin και Drancei), των οποίων η επιφάνεια έχει 32 κέντρα 
οινοποίησης, τρία εκ των οποίων είναι ανεξάρτητα κέντρα κρασιού (Segarcea, Tg. Jiu και Crusetu).Η 
παραγωγή κρασιού έχει μια αρκετά μεγάλη ποικιλία. Με εξαίρεση τον αμπελώνα Samburesti, που 
ασχολείται κυρίως με την παραγωγή κόκκινων οίνων, όλα τα άλλα οινοποιεία παράγουν μια μεγάλη 
ποικιλία λευκών οίνων, που κυμαίνονται από καθημερινά κρασιά έως κορυφαία κρασιά που 
δικαιούνται ονομασίας προέλευσης και ποιότητας.  
 
Γ. Dobrogea Hills (8% της συνολικής παραγωγής). 
Η περιοχή των Λόφων της Dobrogea, βρίσκεται στη νοτιοανατολική Ρουμανία, με την περιοχή να 
ανήκει εξ ολοκλήρου στο οροπέδιο Dobrogea, οριοθετημένη μεταξύ του Δούναβη, του Εύξεινου Πόντου 
και των συνόρων με τη Βουλγαρία. Οι φυσικές και γεωγραφικές ιδιαιτερότητες της περιοχής 
χαρακτηρίζονται ουσιαστικά από το τοπίο του οροπεδίου, με χαμηλό μέτριο υψόμετρο και το σαφές 
ηπειρωτικό βιοκλίμα της στέπας, με εγγύτητα στη Μαύρη Θάλασσα και στο Δέλτα του Δούναβη. Το 
φυσικό περιβάλλον είναι η βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη της αμπελουργίας σε αυτήν την 
περιοχή, πολλά δε από τα κρασιά που παράγονται εδώ εξάγονται από την αρχαιότητα. Το ηπειρωτικό 
κλίμα με ζεστά, ξηρά καλοκαίρια, μέτριους χειμώνες, πρώιμες πηγές και αργά φθινόπωρα επιτρέπουν 
μεγάλες περιόδους βλάστησης. Η περιοχή περιλαμβάνει τους ακόλουθους αμπελώνες: Sarica-Niculitel, 
Istria-Babadag, Murfatlar. Μέσα σε αυτά τα αμπέλια υπάρχουν 9 κέντρα (Macin, Niculițel, Tulcea, Valea 
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Nucarilor, Babadag, Istria, Cernavoda, Medgidia, Murfatlar) και 5 ακόμη ανεξάρτητα κέντρα κρασιού 
(Daeni, Harsova, Mangalia, Adamclisi, Chirnogeni). Όσον αφορά στην κοινωνικοοικονομική κατάσταση, 
το εσωτερικό δίκτυο σιδηροδρόμων και δρόμων διασφαλίζει την κυκλοφορία και κατανάλωση κρασιού 
σε τοπικό επίπεδο (συμπεριλαμβανομένης της τουριστικής περιοχής στα παράλια της Μαύρης 
θάλασσας) και στην υπόλοιπη χώρα, ενώ τα ναυτικά και θαλάσσια δίκτυα του Δούναβη διευκολύνουν 
τις εξαγωγές. Η περιοχή διαθέτει δύο κύριες γραμμές παραγωγής (επιτραπέζια σταφύλια και κρασιά), 
επομένως υπάρχουν πολλές ποικιλίες σε αυτήν την περιοχή: Cardinal, Reginaviilor, Chasselas, Muscat 
Hamburg, Muscat de Adda, AfuzAli, ενώ κύριες ποικιλίες για λευκό κρασί είναι: Aligote, Fetească albă, 
Fetească regală, Pinot gris, Chardonnay και για κόκκινα κρασιά : Cabernet Sauvignon, Pinot noir, Merlot, 
Sangiovese, κ.λπ. Από αυτό το ευρύ φάσμα ποικιλιών αποκτώνται διάφορες κατηγορίες και είδη 
κρασιού, μερικά από τα οποία, όπως η Murfatlar και, εν μέρει, η Sarica-Niculitel, είναι γνωστά 
παγκοσμίως. 
 
Δ. The Danube Terraces (7% της συνολικής παραγωγής). 
Η περιοχή βρίσκεται στην νοτιοανατολική Ρουμανική πεδιάδα και περιλαμβάνει τους αμπελώνες 
Ostrov και Greaca, 5 κέντρα οινοποίησης στους αμπελώνες (Aliman, Baneasa, Oltina, Ostrov, Greaca) και 
3 ανεξάρτητα κέντρα οινοποίησης: Zimnicea, Giurgiuκαι Fetesti. Αν και ορισμένα κέντρα βρίσκονται σε 
απόσταση, η παρουσία διασκορπισμένων αμπελιών τοποθετημένων σε παρόμοιες εδαφολογικές 
συνθήκες πιστοποιεί τη διαμόρφωση μιας αμπελουργικής περιοχής.Η περιοχή βασίζεται κυρίως στην 
παραγωγή επιτραπέζιων σταφυλιών. Για το σκοπό αυτό, και ειδικά στον αμπελώνα Greaca, 
καλλιεργούνται διάφορες ποικιλίες (από την πρώιμη ωρίμανση έως την όψιμη ωρίμανση των 
σταφυλιών).Η παραγωγή οινοποιίας είναι ποικίλη, αποτελούμενη κυρίως από επιτραπέζια κρασιά, με 
πιο συνηθισμένα τα λευκά κρασιά. 
 
Ε. Υπόλοιπες αμμώδεις περιοχές και περιοχές στο Νότο της χώρας (7% της συνολικής 
παραγωγής). 
Οι ανωτέρω περιοχές βρίσκονται κυρίως στην ευρεία αμμώδη περιοχή στη νότια πεδιάδα Oltenia, στο 
βόρειο τμήμα της Ρουμανικής πεδιάδας, μεταξύ του Κάτω Όλτ και του Κάτω Σιρέτ. Σε αυτήν την 
περιοχή οινοποίησης υπάρχουν τρεις αμπελώνες (Dacilor, Calafat, Sadova-Corabia), οι οποίοι 
περιλαμβάνουν έναν αριθμό από οκτώ κέντρα κρασιού. Τα περισσότερα σταφύλια που καλλιεργούνται 
εδώ είναι ποικιλίες κρασιού και σε μικρότερο βαθμό επιτραπέζιες ποικιλίες. Ποικιλίες κρασιού : Aligote, 
Feteasca regala, Saint Emilion, Riesling italian, Sauvignon, Rkatiteli, Rosioara, Babeasca neagra, Muscat 
Ottonel και San Giovese. Επιτραπέζιες ποικιλίες σταφυλιών: Perlade Csaba, Cardinal, Chasselasdore, 
Muscat de Adda, Coarnăneagră και Italia. 
 
Ζ. Banatului Hills  (5% της συνολικής παραγωγής). 
Η περιοχή των Λόφων Μπανατουλούι, βρίσκεται στη νοτιοδυτική Ρουμανία, στο τρίγωνο που 
σχηματίζει ο ποταμός Mures με τα βουνά Banat και στα σύνορα με τη Σερβία. Αν και η περιοχή 
βασίζεται κυρίως στην παραγωγή κρασιού, η φυτεία δεν στερείται επιτραπέζιων ποικιλιών. Τα 
Chasselas είναι πολύ πιο διαδεδομένα και εκτιμώμενα από τα υπόλοιπα, και μερικές φορές οι ποικιλίες 
Muscat Hamburg και Muscat de Adda απολαμβάνουν την ίδια φήμη. Όλα χρησιμοποιούνται κυρίως για 
τοπική κατανάλωση στα πολυσύχναστα κέντρα της περιοχής και λιγότερο για εξαγωγή. 
 
Η. Transilvanian Plateau wine making region (4% της συνολικής παραγωγής). 
Ηπεριοχή οινοποίησης Transilvanian Plateau αποτελείται από τους ακόλουθους αμπελώνες: Târnave, 
Alba Vineyard, Sebes-Apold Vineyard, Aiud Vineyard και Lechinta Vineyard. Μέσα σε αυτούς, 
δραστηριοποιούνται περίπου 18 κέντρα οινοποίησης. Η κύρια παραγωγή της περιοχής είναι επίσης το 
λευκό κρασί. 
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Θ. Crisana and Maramures(2% της συνολικής παραγωγής). 
Η περιοχή περιλαμβάνει τέσσερις αμπελώνες (Minis-Maderat, Diosig, Valea lui Mihai, Silvaniei) και 
συνολικά 13 κέντρα οινοποίησης, εκ των οποίων τα δύο (Halmeu και Seini) είναι ανεξάρτητα. 
Κυρίαρχες ποικιλίες κρασιού είναι οι: Feteasca alba, Riesling italian, Feteasca regala, Furmint, Pinot gris, 
Mustoasa de Maderat και Iordana.Μεταξύ των σημαντικότερων ποικιλιών σταφυλιών για κόκκινα 
κρασιά είναι η Cadarca και η Burgund. Οι κλιματολογικές συνθήκες επιτρέπουν την παραγωγή μιας 
ευρείας γκάμας κρασιών, λευκών και κόκκινων (καθημερινά κρασιά, καθώς και ποιοτικά κρασιά). Η 
παραγωγή κόκκινων κρασιών μπορεί να βρεθεί στη νότια περιοχή, ειδικά στο Minis, ενώ στον 
αμπελώνα Simleul Silvaniei και εν μέρει στο Zalău και το Maderat ξεκίνησε και η παραγωγή αφρώδους 
οίνου. 

Τρέχοντα πρότυπα κατανάλωσης κρασιού 
 
Ο αστικός και ο αγροτικός πληθυσμός εξακολουθούν να διατηρούν ξεχωριστά πρότυπα κατανάλωσης, 
όπου το σπιτικό κρασί πίνεται σε αγροτικές περιοχές, ενώ η πλειοψηφία του πληθυσμού, ειδικά οι 
κάτοικοι των πόλεων, δημιουργούν αύξηση της ζήτησης για ποιοτικά εισαγόμενα κρασιά.  
 
Παρόλο που οι Ρουμάνοι καταναλωτές είναι γενικά παραδοσιακοί, καταναλώνοντας τα κρασιά και τις 
ετικέτες που γνωρίζουν, οι καταναλωτές κρασιού διαχωρίζονται επίσης σε μεγάλο βαθμό κατά ηλικία, 
εκπαίδευση, εισόδημα, περιοχή και πολλούς άλλους παράγοντες, δημιουργώντας χώρο για την είσοδο 
στην αγορά πολλών τύπων κρασιού διαφορετικών ποιοτήτων και τιμών.  
 
Επιπλέον, ο σημερινός καταναλωτής εκπαιδεύεται και προσελκύεται να μάθει για τα κρασιά και να 
καταναλώσει τα κρασιά που έχει δοκιμάσει στο παρελθόν. Συνολικά, παρά τις πρόσφατες αλλαγές, οι 
ειδικοί λένε ότι ο όγκος του πωληθέντος οίνου και η κατανάλωση κρασιού στη Ρουμανία θα 
παραμείνουν στα ίδια επίπεδα με τα προηγούμενα χρόνια. Σημαντικό επίσης να σημειωθεί είναι ότι, σε 
αυτές τις εποχές η οικονομική πίεση θα οδηγήσει πολλούς καταναλωτές να μειώσουν τον 
προϋπολογισμό τους όταν αγοράζουν κρασί και να επιλέξουν χαμηλότερες τιμές, αλλά παρ'όλα αυτά, ο 
όγκος των πωλήσεων παραμένει σημαντικός, με 4 στους 10 Ρουμάνους να πίνουν κρασί τουλάχιστον 
μία φορά την εβδομάδα.  
 
Οι Ρουμάνοι αγοραστές αρχίζουν να προτιμούν όλο και περισσότερο ξένα κρασιά με αποτέλεσμα την 
αύξηση των εισαγωγών κρασιού στην αγορά. Οι κύριες εισαγωγές κρασιού στη ρουμανική αγορά 
προέρχονται από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Ισπανία, η 
Ουγγαρία καθώς και η γειτονική Μολδαβία, αλλά υπάρχει επίσης ενδιαφέρον για τα κρασιά της 
Αργεντινής ή της Χιλής. Παρά την ιδιαίτερα επηρεασμένη από την πανδημία βιομηχανία φιλοξενίας, η 
αγορά κρασιού στη Ρουμανία κατάφερε να προσαρμοστεί και να ανακάμψει επαρκώς από τον 
σημαντικό αντίκτυπο της πανδημίας, καταφέρνοντας να διατηρήσει ικανοποιητικό επίπεδο πωλήσεων 
το 2021. Οι ρουμάνοι εισαγωγείς κρασιού λένε ότι η αγορά βρίσκεται υπό συνεχή ανάπτυξη καθώς οι 
καταναλωτές γίνονται όλο και πιο επιλεκτικοί με τις γαστρονομικές επιλογές και τα ποτά τους που 
συνδυάζονται με το μενού τους, οδηγώντας σε θετική ζήτηση και ποικιλία στην αγορά κρασιού.  

Κανάλια Διανομής/Super Markets 
 
Για κάθε ρουμάνο εισαγωγέα οίνου, ο προορισμός των προϊόντων του είναι καθοριστικός παράγοντας 
για τον σχεδιασμό της στρατηγικής πωλήσεων και του κόστους που ακολουθεί. Περιορισμένοι από τις 
συνθήκες και το γεγονός της πανδημίας, πολλοί αμπελουργοί αναγκάστηκαν να αλλάξουν τον τρόπο 
παρουσία τους στην αγορά. Το κανάλι πωλήσεων κρασιού που επηρεάστηκε περισσότερο ήταν το 
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τμήμα φιλοξενίας, το οποίο σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, υπέστη απώλεια 90% των 
πωλήσεων κρασιού. Για να αντισταθμιστούν οι απώλειες, μετά το ξέσπασμα της πανδημίας, ένα 
σημαντικό μέρος των πωλήσεων κρασιού από το κανάλι HoReCa και τα εξειδικευμένα καταστήματα 
μεταφέρθηκαν στη λιανική, αν και οι παραγωγοί έπρεπε να αναλάβουν το υψηλότερο κόστος 
καταχώρισης κρασιού στα σούπερ μάρκετ. Μετά από έναν χρόνο από την πανδημία, τα ράφια των 
σούπερ μάρκετ είναι περισσότερο γεμάτα και το χαρτοφυλάκιο κρασιών περισσότερο 
διαφοροποιημένο. Όσον αφορά στις τιμές, οι καταναλωτές δεν θα χρειαστεί να επιβαρυνθούν 
ιδιαίτερα, λόγω του αυξημένου ανταγωνισμού των παραγωγών, αλλά παράλληλα οι παραγωγοί θα 
αντιμετωπίσουν υψηλότερο κόστος μάρκετινγκ σε σύγκριση με την περίοδο πριν από την πανδημία. 

Τιμές 
Οι τιμές των ρουμανικών ερυθρών οίνων ξεκινούν από μ.ο. περίπου 3 ευρώ ανά φιάλη (750ml) στα 
σούπερ μάρκετ και παρατηρούμε επίσης μεγάλη προσφορά στην τιμή των 6-8 ευρώ.  
Για τα λευκά κρασιά οι τιμές ξεκινούν στα 2,5 ευρώ ανά φιάλη με την πλειοψηφία των προϊόντων να 
συγκεντρώνεται επίσης περί τα 6-8 ευρώ.  
Οι ροζέ οίνοι πωλούνται από 3 ευρώ στις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ ενώ οι τιμές των αφρώδεις 
οίνων ξεκινούν από τα 4 ευρώ ανά φιάλη.  
 
Αναλυτικότερα όσον αφορά τις τιμές των οίνων, μπορείτε να συμβουλευτείτε τις ακόλουθες 
ιστοσελίδες των μεγάλων αλυσίδων σούπερ μάρκετ και εξειδικευμένων ιστοσελίδων:  
- Carrefour: https://carrefour.ro/alimente-bauturi-si-tutun  
- Auchan: https://www.auchan.ro/store/Vin-si-sampanie/c/u7t4c0s0000  
- Mega-Image: https://www.mega-image.ro/Bauturi-si-tutun/Vinuri/c/009002?q=%3Aprice-piece  
- FineStore: https://www.finestore.ro/vin  
- Vinexpert: https://www.vinexpert.ro/  
- Emag: https://www.emag.ro/vinuri2/c  
(Σημείωση 1 Ευρώ ισούται με περίπου 5 Lei) 

Αριθμός δραστηριοποιούμενων εταιρειών, Κυριότερες εταιρείες 
 
Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Romania-Insider.com, υπολογίζεται ότι περίπου 550 εταιρείες 
δραστηριοποιούνται στην βιομηχανία σταφυλιών και οίνου, οι οποίες κατέγραψαν συνολικό κύκλο 
εργασιών λίγο περισσότερο από 370 εκατομμύρια ευρώ το 2019.  
 
Παράλληλα και σύμφωνα με στοιχεία της οικονομικής εφημερίδας Ziarul Financiar, ο μεγαλύτερος 
παραγωγός κρασιού στη Ρουμανία όσον αφορά τα έσοδα είναι η εταιρεία Cramele Recas 
http://cramelerecas.ro/, η οποία κατέγραψε κύκλο εργασιών 41 εκατ. Ευρώ το 2019, ενώ ακολουθούν : 
Jidvei - 40 εκατ. Ευρώ  https://www.jidvei.ro/ 
Cotnari - 30 εκατ. Ευρώ. https://www.cotnari.ro/ 
Crama Ceptura 21,0εκατ. Ευρώ. https://www.crama-ceptura.eu/ 
Zarea 20,9εκατ. Ευρώ. https://zarea.ro/ 
Vincon Vrancea 19,1εκατ. Ευρώ. https://beciuldomnesc.ro/ 
Ostrovit 10,7εκατ. Ευρώ. https://domeniileostrov.ro/ 
Domenille Viticole Tohani 8,2εκατ. Ευρώ. https://www.tohaniromania.com 
Vinexport Trade Mark 7,3εκατ. Ευρώ. https://rovinex.ro 
Πηγή:  Ziarul Financiar 
 

https://carrefour.ro/alimente-bauturi-si-tutun
https://www.auchan.ro/store/Vin-si-sampanie/c/u7t4c0s0000
https://www.mega-image.ro/Bauturi-si-tutun/Vinuri/c/009002?q=%3Aprice-piece
https://www.finestore.ro/vin
https://www.vinexpert.ro/
https://www.emag.ro/vinuri2/c
http://cramelerecas.ro/
https://www.jidvei.ro/
https://www.cotnari.ro/
https://www.crama-ceptura.eu/
https://zarea.ro/
https://beciuldomnesc.ro/
https://domeniileostrov.ro/
https://www.tohaniromania.com/
https://rovinex.ro/
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Οι δέκα μεγαλύτεροι παραγωγοί οίνου στη Ρουμανία αντιπροσωπεύουν περίπου το 56,4% της αγοράς, 
με συνολικό κύκλο εργασιών 980,4 εκατ. Lei. 

Διεθνείς Εκθέσεις 
 
Ως κυριότερη Έκθεση για τον κλάδο αναφέρεται η Expo Drink https://www.expodrink.ro/en/, η οποία 
διοργανώνεται στους χώρους της Romexpo στο Βουκουρέστι.  
Η φετινή Έκθεση είχε κατ’αρχήν προγραμματισθεί για τα τέλη Οκτωβρίου, αλλά λόγω της πανδημίας, 
δεν φαίνεται προς το παρόν ότι θα πραγματοποιηθεί. 
 
 
Στοιχεία Ελληνο-ρουμανικού Εμπορικού Ισοζυγίου Κρασιού 
 
Σύμφωνα με τα ποιο πρόσφατα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. για τις εξαγωγές-εισαγωγές της τελευταίας 
5ετίας 2016-2020, προκύπτει ότι : 
 
Εξαγωγές στη Ρουμανία. Αν και με σχετικά μικρή αξία, οι εξαγωγές ελληνικών κρασιών 
παρουσιάζουν σημαντική αύξηση από το μ.ο. των 223 χιλ. Ευρώ την διετία 2016-2017,  στο μ.ο. των 
288 χιλ. την τριετία 2018-2020 ( +29%).  
 
Εισαγωγές από την Ρουμανία. Πέραν του 2019,  οι εισαγωγές ρουμανικών κρασιών κυμαίνονται σε 
πολύ χαμηλά επίπεδα με μ.ο. στα 18,3 χιλ. ευρώ. 
 
Αναλυτικότερα : 
CN4 - 2204 Κρασιά 2016 2017 2018 2019 2020 
Εξαγωγές στη Ρουμανία           
Αξία σε Ευρώ 239.873 208.142 290.024 282.845 293.119 
Ποσότητα /Κιλά 90.475 69.534 97.752 95.272 103.361 
Εισαγωγές από την Ρουμανία           
Αξία σε Ευρώ 38.419 1.704 11.443 1.063.033 22.130 
Ποσότητα /Κιλά 14.772 11.522 7.278 3.341.958 15.141 
Πηγή : ΕΛ.ΣΤΑΤ. 

      

Συμπεράσματα- Προοπτικές 
 
Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω στοιχεία, όσον αφορά στην παρουσία των ελληνικών κρασιών, 
ενθαρρυντική είναι η συνεχιζόμενη αύξηση της αξίας των εξαγωγών, σημάδι περαιτέρω 
αναγνωρισιμότητας του ελληνικού branding. 
Όσον αφορά γενικότερα στη Ρουμανία είναι σημαντικός παραγωγός κρασιού τόσο στον ευρωπαϊκό 
όσο και στον διεθνή χώρο. Μολαταύτα ‘’αχίλλειος πτέρνα’’ αποτελεί το μέχρι στιγμής έλλειμμα στο 
εμπορικό ισοζύγιο, που προέρχεται από την αδυναμία του branding ‘’ρουμανικό κρασί’’.  
Με την δεδομένη όμως ποιότητα των ρουμανικών κρασιών, την συνεχή αναδιάρθρωση των 
καλλιεργειών και τις συνεχείς επενδύσεις στον τομέα, κατά την επερχόμενη δεκαετία εμφανίζεται 
ως ισχυρό το ενδεχόμενο της μετατροπής της χώρας και σε κύρια διεθνή εξαγωγική δύναμη. 
 

https://www.expodrink.ro/en/
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