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Σν 2013 ην δηκεξέο εκπφξην Διιάδνο - Ρνπκαλίαο παξνπζηάδεη λέα δπλακηθή, κε αύμεζε ηνπ 

όγθνπ εκπνξίνπ θαηά 8,33%, θαη εηδηθόηεξα κε ηηο ειιεληθέο εμαγσγέο λα ζεκεηώλνπλ 

αύμεζε θαηά 6,3%θαη ηηο ξνπκαληθέο εμαγσγέο πξνο ηε ρψξα καο αύμεζε θαηά 

10,5%, ζχκθσλα κε ηα ξνπκαληθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία.  ύκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο ΕΛΣΑΣ, 

παξαηεξείηαη ε ίδηα ηάζε, κε αχμεζε ησλ ειιεληθψλ θαη ησλ ξνπκαληθψλ εμαγσγψλ θαηά 4,57% 

θαη 7,29% αληηζηνίρσο θαη αχμεζε ηνπ φγθνπ εκπνξίνπ θαηά 5,52%. Ζ ρψξα καο θαίλεηαη λα 

δηαηεξεί αμηφινγν εκπνξηθφ πιεφλαζκα (βι. ζηνηρεία ΔΛ.ΣΑΣ.). 

  

Παξαζέηνπκε θαησηέξσ ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ηελ πνξεία ηνπ δηκεξνχο εκπνξίνπ κεηαμχ 

Διιάδνο θαη Ρνπκαλίαο έηνπο 2013, κε βάζε ηα δηαζέζηκα ζην Γξαθείν καο  ζηνηρεία ηφζν ηεο 

Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο (ΔΛ.ΣΑΣ.) φζν θαη ηνπ Δζληθνχ Ηλζηηηνχηνπ ηαηηζηηθψλ ηεο 

Ρνπκαλίαο (INS). 

  

Εκπνξηθέο αληαιιαγέο Ειιάδνο – Ρνπκαλίαο θαηά ηα έηε 2012 – 2013 
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ύκθσλα κε ηα αλαζεσξεκέλα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο ΕΛ.ΣΑΣ 

  

 Εκ.Εςπώ 2012 2013 

Μεταβολή 

2013 / 2012 

Ελληνικές Εξαγωγέρπρος 

Ροσμανία 591 618 4,57% 

ΕλληνικέςΕισαγωγέρ από 

Ροσμανία 493 526 6,66% 

Όγκορ εμπορίοσ 1.084 1.144 5,52% 

ΕμπορικόΙσοδύγιο     97 92   

Πεγή: Αλαζεσξεκέλα ζηνηρεία ΔΛ.ΣΑΣ., Μάξηηνο 2014 

  

Εμέιημε εκπνξηθώλ αληαιιαγώλ Ειιάδνο – Ρνπκαλίαο θαηά ηα έηε 2006 – 2013 

ύκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ INS 

  

 Εκ.Εςπώ 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Ελληνικές Εξαγωγέρπρος 

Ροσμανία 582 783 831 603 631 599 569 604 

Ελληνικές Εισαγωγέραπό 

Ροσμανία 508 502 619 541 563 613 547 605 

Όγκορ εμπορίοσ 1090 1285 1450 1144 1194 1212 1116 1209 

Εμπορικό Ισοδύγιο     74 281 212 62 68 -14 22 0 

  

Μεταβολή 
2007 / 

2006 

2008 / 

2007 

2009 / 

2008 

2010 / 

2009 

2011 / 

2010 

2012 / 

2011 

2013 / 

2012 

Ελλενικέρ 

Εξαγωγέρ      στε 

Ροςμανία 34,5% 6,1% -27,4% 4,6% -5,1% -5,1% 6,3% 

Ελλενικέρ 

Εισαγωγέρ      από 

Ροςμανία -1,2% 23,3% -12,6% 4,1% 8,9% -10,8% 10,5% 

Πεγή: Δζληθφ Ηλζηηηνχην ηαηηζηηθήο Ρνπκαλίαο INS, Romanian Statistical Yearbook 2012 & International Trade 
Bulletin 12/2012, 12/2013 

  

  

  

  



  

  

   

ηνλ ηνκέα ηνπ εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ νη δπν ρψξεο πέηπραλ ηελ πςειφηεξε κέρξη ζήκεξα 

επίδνζε εληφο ηνπ 2008. Σν 2009, ε παγθφζκηα ρξεκαηνπηζησηηθή θαη νηθνλνκηθή θξίζε είρε 

αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζην δηκεξέο καο εκπφξην. Ηδηαηηέξσο ε θξίζε ζηελ νπνία εηζήιζε ε 

ξνπκαληθή νηθνλνκία ήδε απφ ηα ηέιε 2008, είρε άκεζε επίπησζε ζηηο εηζαγσγέο ειιεληθψλ 

πξντφλησλ ζηελ ξνπκαληθή αγνξά, εμέιημε  ε νπνία κπνξεί λα απνδνζεί θαηά θχξην ιφγν 

ζηελ πηώζε ηεο βηνκεραληθήο δήηεζεο θαη παξαγσγήο ζηε Ρνπκαλία αιιά θαη ζηε 

γεληθφηεξε επηδείλσζε ηνπ νηθνλνκηθνύ θιίκαηνο θαη ηε ζεκαληηθή πηώζε ηεο 

θαηαλάισζεο ηα ηειεπηαία ρξφληα. Σν 2013 ε ξνπκαληθή νηθνλνκία, θαηφπηλ δηεηνχο ζηαδηαθήο 

ζηαζεξνπνίεζεο (2011-2012), αλαθάκπηεη, επηηπγράλνληαο αχμεζε ηνπ ΑΔΠ θαηά 3,2%, 

ζεκαληηθή αχμεζε ηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο θαη νξηαθή αχμεζε ηεο δήηεζεο γηα πξψηε θνξά 

κεηά ην 2009. 

  

            Πάλησο, ε ζεηηθή εμέιημε θαη εθ λένπ απμεηηθή πνξεία ηνπ δηκεξνύο εκπνξίνπ ην 

2013 έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία εάλ ιεθζεί ππφςε φηη θαη νη δχν ρψξεο επηδηψθνπλ κε ζπζηεκαηηθφ 

ηξφπν ηελ κείσζε ησλ ειιεηκκάησλ ηνπο, ηδηαηηέξσο δε ηνπ εκπνξηθνχ ειιείκκαηνο, δίδνληαο 

έκθαζε ζηελ αχμεζε ησλ εμαγσγψλ ηνπο σο θχξην κνριφ αλάθακςεο ηεο νηθνλνκίαο.   

  

            Γηα πιεξέζηεξε ελεκέξσζή ζαο, παξαζέηνπκε θαησηέξσ ηα πξώηα 98 ειιεληθά 

εμαγόκελα πξντόληα ζηε Ρνπκαλία ην 2013, σε κατάταξη με βάση την αξία τους,  θαζψο θαη ηε 

κεηαβνιή ηνπο ζε ζρέζε κε ην πξνεγνύκελν έηνο. Ζ αλάιπζε βαζίδεηαη ζε ζηνηρεία ηεο 

ξνπκαληθήο ζηαηηζηηθήο ππεξεζίαο (INS). 

  



ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΚΤΡΗΟΣΔΡΩΝ 100 ΔΛΛΖΝΗΚΩΝ ΔΞΑΓΟΜΔΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΣΖ ΡΟΤΜΑΝΗΑ 
ΔΣΟΤ 2013 

  

  
Κσδηθόο 

.Ο. 
Πεξηγξαθή Πξντόλησλ 

2013 2012 Πνζνζηηαία 
Μεηαβνιή 
2013 / 2012 Σόλνη 

Αμία ζε 
Επξώ 

Σόλνη 
Αμία ζε 
Επξώ 

  ύλνιν Εηζαγσγώλ από Ειιάδα 568.441,421 604.296.964 586.914,940 568.708.954 6,26% 

1 74081100 

χξκαηα απφ ραιθφ; 
θαζαξηζκέλν; ηα νπνία 
ε κεγαιχηεξε δηάζηαζε 
ηεο εγθάξζηαο ηνκήο 
ππεξβαίλεη ηα 6 mm 

7.110,003 40.948.675 7.049,505 45.381.623 -9,77% 

2 08051020 Πνξηνθάιηα γιπθά, λσπά 60.213,149 23.406.173 35.154,027 13.232.773 76,88% 

3 72142000 

Ράβδνη απφ ζίδεξν ή 
απφ φρη ζε θξάκα 
ράιπβεο; πνπ θέξνπλ 
νδνληψκαηα, 
εμνγθψκαηα, θνηιψκαηα 
ή αλάγιπθα πνπ γίλνληαη 
ζηε δηάξθεηα ηεο έιαζεο 
ή πνπ έρνπλ ππνζηεί 
ζηξίςηκν κεηά ηελ έιαζε 

46.531,813 21.734.527 25.978,770 13.242.696 64,12% 

4 39011010 Πνιπαηζπιέλην γξακκηθφ 15.088,194 19.052.027 12.034,693 14.354.917 32,72% 

5 39031100 
Πνιπζηπξφιην; πνπ 
κπνξεί λα δηνγθσζεί 

8.482,014 13.729.102 8.099,975 12.516.664 9,69% 

6 20057000 Διίεο 10.453,800 13.013.149 5.820,015 8.711.665 49,38% 

7 72131000 

Υνληξφζπξκα (fil 
machine) απφ ζίδεξν ή 
απφ φρη ζε θξάκα 
ράιπβεο; πνπ θέξεη 
νδνληψκαηα, 
εμνγθψκαηα, θνηιψκαηα 
ή αλάγιπθα πνπ γίλνληαη 
ζηε δηάξθεηα ηεο έιαζεο 

26.161,984 12.433.526 16.753,440 8.846.050 40,55% 

8 30049000 

Αιια; θάξκαθα (κε 
εμαίξεζε ηα πξντφληα 
ησλ θιάζεσλ 3002, 3005 
ή 3006) πνπ 
απνηεινχληαη απφ 
πξντφληα αλακεηγκέλα ή 
κε αλακεηγκέλα, 
παξαζθεπαζκέλα γηα 
ζεξαπεπηηθνχο ή 
πξνθπιαθηηθνχο 
ζθνπνχο, πνπ 
παξνπζηάδνληαη κε 
κνξθή δφζεσλ (ζηα 
νπνία πεξηιακβάλνληαη 
θαη εθείλα πνπ 
πξννξίδνληαη λα 
ρνξεγεζνχλ δηαδεξκηθά) 
ή είλαη ζπζθεπαζκέλα γηα 
ηε ιηαληθή πψιεζε 

177,973 10.171.842 191,495 11.295.388 -9,95% 

9 85414090 

Άιια; Γηαηάμεηο 
θσηνεπαίζζεηεο κε 
εκηαγσγφ, ζηηο νπνίεο 
πεξηιακβάλνληαη θαη ηα 
θσηνβνιηατθά θχηηαξα 
έζησ θαη 
ζπλαξκνινγεκέλα ζε 

780,224 9.041.655 322,419 1.647.966 448,66% 



απηνηειείο κνλάδεο ή 
θαηαζθεπαζκέλα ζε 
πιάθεο. Γίνδνη εθπνκπήο 
θσηφο 

10 76042990 
Δίδε θαζνξηζκέλεο 
κνξθήο απφ αξγίιην 

2.941,395 8.871.739 2.874,929 9.050.470 -1,97% 

11 22021000 

Νεξά, ζηα νπνία 
πεξηιακβάλνληαη θαη ηα 
κεηαιιηθά θαη ηα 
αεξηνχρα λεξά, κε 
πξνζζήθε δάραξεο ή 
άιισλ γιπθαληηθψλ ή 
αξσκαηηζκέλα 

20.049,801 8.019.578 17.877,633 7.268.672 10,33% 

12 08093010 Μπξνπληφλ θαη λεθηαξίληα 12.721,138 6.518.310 12.959,246 5.562.315 17,19% 

13 76061191 

Πιάθεο, ηαηλίεο θαη 
θχιια, απφ αξγίιην; ε 
ζρήκα ηεηξάγσλν ή 
νξζνγψλην; Απφ αξγίιην 
φρη ζε θξάκα; Με πάρνο 
θαηψηεξν ησλ 3 mm 

1.869,499 5.692.796 1.828,415 5.641.189 0,91% 

14 72149110 

Ράβδνη απφ ζίδεξν ή 
απφ φρη ζε θξάκα 
ράιπβεο, πνπ έρνπλ 
απιψο ζθπξειαηεζεί, 
ειαζεί ή δηειαζεί ζε 
ζεξκή θαηάζηαζε, θαζψο 
θαη εθείλεο πνπ έρνπλ 
ππνζηεί ζηξίςηκν κεηά 
ηελ έιαζε; Με νξζνγψληα 
(φρη ηεηξαγσληθή) 
εγθάξζηα δηαηνκή; Πνπ 
πεξηέρνπλ θαηά βάξνο 
ιηγφηεξν απφ 0,25 % 
άλζξαθα 

10.387,519 5.419.899 12.431,890 7.500.409 -27,74% 

15 08052010 
Κιεκεληίλεο 
(clémentines) 

12.652,492 5.074.333 7.327,877 2.977.832 70,40% 

16 39202029 

Άιιεο πιάθεο, θχιια, 
κεκβξάλεο, ηαηλίεο θαη 
ινπξίδεο, απφ πιαζηηθέο 
χιεο κε θπςειψδεηο, κε 
εληζρπκέλεο νχηε κε 
απαλσηέο ζηξψζεηο νχηε 
φκνηα ζπλδπαζκέλεο κε 
άιιεο χιεο, ρσξίο 
ππφζεκα; Απφ πνιπκεξή 
ηνπ πξνππιελίνπ; Άιια 

990,785 4.918.647 1.030,897 4.907.105 0,24% 

17 74111010 
Δπζείο ζσιήλεο θάζε 
είδνπο; Απφ ραιθφ 
θαζαξηζκέλν 

733,836 4.800.571 1.121,154 8.120.907 -40,89% 

18 39021000 Πνιππξνππιέλην 2.867,650 3.693.144 2.568,840 2.481.675 48,82% 

19 76041090 
Δίδε θαζνξηζκέλεο 
κνξθήο απφ αξγίιην φρη 
ζε θξάκα 

1.118,752 3.668.881 682,319 3.040.466 20,67% 

20 61179000 Μέξε ελδπκάησλ 160,928 3.597.384 144,503 2.687.034 33,88% 

21 64041100 

Τπνδήκαηα αζιεηηζκνχ. 
Τπνδήκαηα ηνπ ηέληο, 
θαιαζφζθαηξαο, 
γπκλαζηηθήο, 
πξνπφλεζεο θαη 
παξφκνηα ππνδήκαηα 

115,239 3.506.432 78,640 2.781.556 26,06% 

22 31055900 

Άιια; Ληπάζκαηα νξπθηά 
ή ρεκηθά πνπ πεξηέρνπλ 
δχν ή ηξία ιηπαληηθά 
ζηνηρεία: άδσην, 
θσζθφξν θαη θάιην. Άιια 

10.981,000 3.444.938 14.674,775 4.689.780 -26,54% 



ιηπάζκαηα. Πξντφληα ηνπ 
θεθαιαίνπ απηνχ πνπ 
παξνπζηάδνληαη είηε ζε 
δηζθία ή παξφκνηα 
ζρήκαηα, είηε ζε 
ζπζθεπαζίεο κε κεηθηφ 
βάξνο πνπ δελ 
ππεξβαίλεη ηα 10 kg 

23 08105000 Αθηηλίδηα (kiwis) 6.037,856 3.349.354 4.826,297 2.255.915 48,47% 

24 08052050 
Μαληαξίληα θαη εθείλα ηνπ 
είδνπο wilkings 

8.972,195 3.286.056 6.005,225 2.011.438 63,37% 

25 84151090 

Μεραλέο θαη ζπζθεπέο 
ηερλεηνχ θιίκαηνο πνπ 
πεξηιακβάλνπλ 
αλεκηζηήξα κε θηλεηήξα 
θαη δηαηάμεηο γηα ηε 
κεηαβνιή ηεο 
ζεξκνθξαζίαο θαη ηεο 
πγξαζίαο, ζηηο νπνίεο 
πεξηιακβάλνληαη θαη 
εθείλεο ζηηο νπνίεο ν 
πγξνκεηξηθφο βαζκφο δελ 
κπνξεί λα ξπζκηζηεί 
ρσξηζηά; Γηαηξνχκελα 
ζπζηήκαηα («split-
system») 

473,918 3.285.390 469,649 3.133.377 4,85% 

26 39201024 
Δθηαηέο κεκβξάλεο, φρη 
ηππσκέλα 

1.951,200 3.268.578 2.214,464 3.436.674 -4,89% 

27 74111090 
σιήλεο θάζε είδνπο; 
Απφ ραιθφ θαζαξηζκέλν; 
Άιινη 

477,768 3.188.678 543,864 3.941.366 -19,10% 

28 61091000 
Ση-ζεξη θαη θαλειάθηα, 
απφ βακβάθη 

181,038 3.187.841 176,400 2.603.791 22,43% 

29 27101943 

Λάδηα απφ πεηξέιαην ή 
απφ αζθαιηνχρα νξπθηά 
(άιια απφ ηα 
αθαηέξγαζηα ιάδηα); 
Βαξηά ιάδηα; 
Πεξηεθηηθφηεηαο θαηά 
βάξνο ζε ζείν πνπ δελ 
ππεξβαίλεη ην 0,001% 

3.641,248 2.850.231 1.840,700 1.498.798 90,17% 

30 10063094 

Ρχδη κηζνιεπθαζκέλν ή 
ιεπθαζκέλν, έζησ θαη 
γπαιηζκέλν ή 
ζηηιβσκέλν; ε θφθθνπο 
κεζαίνπο 

5.244,795 2.697.959 3.587,016 1.826.338 47,73% 

31 72162100 

Δίδε κε θαζνξηζκέλε 
κνξθή απφ ζίδεξν ή απφ 
φρη ζε θξάκα ράιπβεο, ζε 
ζρήκα L 

5.217,355 2.677.709 3.655,320 2.038.835 31,34% 

32 95030070 

Άιια παηρλίδηα γηα 
παηδηά, πνπ 
παξνπζηάδνληαη ζε 
ζχλνια ή ζε εμαξηχζεηο 
(outfits) 

73,579 2.650.324       

33 39259080 

Άιια; Δμαξηήκαηα θαη 
δηαθνζκεηηθά 
πξνζαξηήκαηα, απφ 
πιαζηηθέο χιεο, πνπ 
πξννξίδνληαη λα 
ελζσκαησζνχλ ζηηο 
πφξηεο, ηα παξάζπξα, ηα 
θαηψθιηα, ηνπο ηνίρνπο ή 
ζε άιια κέξε ηνπ θηηξίνπ 

1.302,092 2.533.831       

34 72104900 Άιια; Πιαηέα πξντφληα 3.674,252 2.408.754 2.229,067 1.562.243 54,19% 



έιαζεο, απφ ζίδεξν ή 
απφ φρη ζε θξάκα 
ράιπβεο, κε πιάηνο 600 
mm ή πεξηζζφηεξν, 
αιιηψο 
επηςεπδαξγπξσκέλα 

35 76109090 

Άιια; Πφξηεο, παξάζπξα 
θαη ηα πιαίζηα απηψλ, 
πεξβάδηα θαη θαηψθιηα, 
απφ αξγίιην 

809,376 2.400.704 743,205 2.162.906 10,99% 

36 39233010 

Νηακηηδάλεο, θηάιεο, 
θηαιίδηα θαη παξφκνηα 
είδε, απφ πιαζηηθέο χιεο; 
Υσξεηηθφηεηαο πνπ δελ 
ππεξβαίλεη ηα 2 l 

578,117 2.373.962 538,192 2.507.778 -5,34% 

37 27101981 

Λάδηα απφ πεηξέιαην ή 
απφ αζθαιηνχρα νξπθηά 
(άιια απφ ηα 
αθαηέξγαζηα ιάδηα); 
Λάδηα θηλεηήξσλ, ιάδηα 
ζπκπηεζηψλ, ιάδηα 
ζηξνβίισλ 

1.294,722 2.339.550 1.354,389 2.346.721 -0,31% 

38 85299020 

Μέξε ζπζθεπψλ ησλ 
δηαθξίζεσλ 85256000, 
85258030, 85284100, 
85285100 θαη 85286100 

15,583 2.320.187       

39 85369010 
πλδέζεηο θαη ζηνηρεία 
επαθήο γηα ζχξκαηα θαη 
θαιψδηα 

100,785 2.303.292 109,856 1.427.263 61,38% 

40 95030085 

Μνληέια κηληαηνχξεο απφ 
κέηαιιν πνπ 
θαηαζθεπάδνληαη ζε 
θαινχπηα 

174,282 2.279.033 173,288 2.242.752 1,62% 

41 07070005 Αγγνχξηα 2.285,154 2.252.925       

42 39219055 

Άιιεο πιάθεο, θχιια, 
κεκβξάλεο, ηαηλίεο θαη 
ινπξίδεο απφ πιαζηηθέο 
χιεο; 'Άιια 

496,897 2.215.270       

43 73269098 
Άιια ηερλνπξγήκαηα απφ 
ζίδεξν ή ράιπβα; Άιια 

870,301 2.135.987       

44 08061010 Δπηηξαπέδηα ζηαθχιηα 4.265,406 2.110.567 2.874,460 1.489.381 41,71% 

45 76051100 

χξκαηα απφ αξγίιην; 
ηα νπνία ε πην κεγάιε 
δηάζηαζε ηεο εγθάξζηαο 
ηνκήο ππεξβαίλεη ηα 7 
mm 

1.171,924 2.104.815       

46 76061292 

Πιάθεο, ηαηλίεο θαη 
θχιια, απφ αξγίιην; Απφ 
θξάκαηα αξγηιίνπ; 
Καηψηεξν ησλ 3mm 

894,554 2.053.574       

47 34022090 

Παξαζθεπάζκαηα γηα 
πιχζηκν (αιηζίβεο) θαη 
παξαζθεπάζκαηα 
θαζαξηζκνχ 

3.117,540 2.046.332 2.756,365 2.137.678 -4,27% 

48 85044088 
Μεηαηξνπείο ξεχκαηνο 
ζηαηηθνί; Με ηζρχ πνπ 
ππεξβαίλεη ηα 7,5 kVΑ 

392,791 1.999.194       

49 33049900 

Άιια; Πξντφληα νκνξθηάο 
ή θηηαζηδψκαηνο 
(καθηγηάδ) 
παξαζθεπαζκέλα θαη 
παξαζθεπάζκαηα γηα ηε 
ζπληήξεζε ή ηε θξνληίδα 
ηνπ δέξκαηνο, άιια απφ 
ηα θάξκαθα, ζηα νπνία 

196,144 1.986.260 87,257 1.168.910 69,92% 



πεξηιακβάλνληαη θαη ηα 
αληειηαθά 
παξαζθεπάζκαηα θαη ηα 
παξαζθεπάζκαηα γηα ην 
καχξηζκα. 
Παξαζθεπάζκαηα γηα ηελ 
πεξηπνίεζε ησλ λπρηψλ 
ησλ ρεξηψλ ή ησλ πνδηψλ 

50 24011060 
Καπλά sun cured 
αλαηνιηθνχ ηχπνπ 

336,000 1.945.806 324,820 2.351.152 -17,24% 

51 17049099 

Άιια; Εαραξψδε 
πξντφληα ρσξίο θαθάν 
(ζηα νπνία 
πεξηιακβάλεηαη θαη ε 
ιεπθή ζνθνιάηα) 

526,036 1.940.869 281,514 1.086.874 78,57% 

52 39012090 
Άιια; Πνιπαηζπιέλην 
ππθλφηεηαο ίζεο ή 
αλψηεξεο ηνπ 0,94 

2.201,014 1.884.825 1.648,217 1.202.526 56,74% 

53 09011100 
Καθέο κε 
θαβνπξληηζκέλνο; Με 
θαθεΐλε 

1.683,820 1.862.490       

54 73089098 

Άιια; Καηαζθεπέο θαη 
κέξε θαηαζθεπψλ (π.ρ. 
γέθπξεο θαη ζηνηρεία 
γεθπξψλ, πδξνθξαρηηθέο 
πφξηεο, πχξγνη, 
ππιψλεο, ζηχινη, 
ζθειεηνί, ζηέγεο, πφξηεο 
θαη παξάζπξα θαη ηα 
πιαίζηά ηνπο, πεξβάδηα 
θαη θαηψθιηα, θξάγκαηα, 
θηγθιηδψκαηα), απφ 
ρπηνζίδεξν, ζίδεξν ή 
ράιπβα, κε εμαίξεζε ηηο 
πξνθαηαζθεπέο ηεο 
θιάζεο 9406. Λακαξίλεο, 
ξάβδνη, είδε κε 
θαζνξηζκέλε κνξθή, 
ζσιήλεο θαη παξφκνηα 
πξνεηνηκαζκέλα γηα λα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε 
θαηαζθεπέο 

1.364,736 1.804.183       

55 85441190 
Άιια; χξκαηα γηα 
πεξηηχιημε; Απφ ραιθφ 

277,276 1.791.712 331,349 2.357.571 -24,00% 

56 22030009 

Μπχξα απφ βχλε; ε 
δνρεία κε πεξηερφκελν 
πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα 
10l; Άιια 

3.905,371 1.778.313       

57 76169990 
Άιια; Άιια 
ηερλνπξγήκαηα απφ 
αξγίιην 

416,027 1.777.210       

58 08071100 Καξπνχδηα 13.785,585 1.759.389 10.615,518 1.167.765 50,66% 

59 32151900 
Άιια; Μειάληα 
ηππνγξαθίαο 

543,338 1.705.140 534,927 1.754.057 -2,79% 

60 31022900 
Άιια; Ληπάζκαηα νξπθηά 
ή ρεκηθά αδσηνχρα 

5.533,800 1.696.498       

61 15119099 

Άιια; Φνηληθέιαην θαη ηα 
θιάζκαηά ηνπ, έζησ θαη 
εμεπγεληζκέλα, αιιά φρη 
ρεκηθψο 
κεηαζρεκαηηζκέλα 

1.868,146 1.681.751       

62 73066199 

Άιινη ζσιήλεο θάζε 
είδνπο θαη είδε κε 
θαζνξηζκέλε κνξθή 
θνίια, απφ ζίδεξν ή 

2.596,114 1.658.639 4.069,001 2.668.728 -37,85% 



ράιπβα; Σεηξάγσλεο ή 
νξζνγψληαο ηνκήο; Με 
πάρνο ηνηρψκαηνο πνπ 
ππεξβαίλεη ηα 2 mm 

63 15122190 

Άιιν; Λάδη αθαηέξγαζην, 
έζησ θαη αλ ηνπ έρεη 
αθαηξεζεί ην θαηαθάζη 
(gossipol) 

1.574,880 1.602.020 1.019,920 1.047.615 52,92% 

64 31052090 

Άιια; Ληπάζκαηα νξπθηά 
ή ρεκηθά πνπ πεξηέρνπλ 
ηα ηξία ιηπαληηθά 
ζηνηρεία: άδσην, 
θσζθφξν θαη θάιην 

1.072,893 1.586.890 704,076 953.870 66,36% 

65 72124020 

Πιαηέα πξντφληα έιαζεο, 
απφ ζίδεξν ή απφ φρη ζε 
θξάκα ράιπβεο, κε 
πιάηνο θαηψηεξν ησλ 
600 mm); Λεπθνζίδεξνο, 
απιψο βεξληθσκέλνο. 
Πξντφληα, επελδπκέλα κε 
νμείδηα ρξσκίνπ ή κε 
ρξψκην θαη νμείδηα 
ρξσκίνπ, βεξληθσκέλα 

1.738,510 1.586.773 1.973,306 1.886.699 -15,90% 

66 76020090 Θξαχζκαηα αξγηιίνπ 1.129,592 1.548.690       

67 39219090 

Άιια; Άιιεο πιάθεο, 
θχιια, κεκβξάλεο, 
ηαηλίεο θαη ινπξίδεο απφ 
πιαζηηθέο χιεο 

314,740 1.524.743       

68 76072010 

Φχιια θαη ηαηλίεο, ιεπηά, 
απφ αξγίιην; Με πάρνο 
(ρσξίο ην ππφζεκα) 
θαηψηεξν ησλ 0,021 mm 

417,830 1.503.179 281,361 1.138.071 32,08% 

69 76012020 
Γεπηεξεχνλ θξάκαηα 
αξγηιίνπ 

843,325 1.484.518       

70 08093090 Άιια ξνδάθηλα 2.562,945 1.481.747 3.095,083 1.497.701 -1,07% 

71 84313100 
Μέξε γηα αλειθπζηήξεο, 
αλαβαηήξεο θνξηίνπ ή 
κεραληθέο ζθάιεο 

437,511 1.457.074 424,322 1.284.809 13,41% 

72 95030095 
Άιια παηρλίδηα; Απφ 
πιαζηηθή χιε 

41,659 1.443.876       

73 08039010 Μπαλάλεο, λσπέο 1.499,740 1.398.520       

74 10063098 

Ρχδη κηζνιεπθαζκέλν ή 
ιεπθαζκέλν, έζησ θαη 
γπαιηζκέλν ή 
ζηηιβσκέλν; ε θφθθνπο 
καθξνχο ηνπ νπνίνπ ν 
ιφγνο κήθνο/πιάηνο είλαη 
κεγαιχηεξνο ή ίζνο ηνπ 3 

3.018,001 1.394.963       

75 83099090 

Άιια; Πψκαηα, θαπάθηα 
(ζθεπάζκαηα), θαπάθηα 
(θαςνχιηα) γηα θηάιεο, 
πψκαηα βηδσηά γηα 
βαξέιηα, πιάθεο 
πσκάησλ, 
κνιπβδνζθξαγίδεο θαη 
άιια εμαξηήκαηα γηα ηε 
ζπζθεπαζία, απφ θνηλά 
κέηαιια 

742,734 1.389.982 907,801 1.700.398 -18,26% 

76 39173900 
Άιινη; σιήλεο θάζε 
είδνπο, απφ πιαζηηθέο 
χιεο 

646,245 1.362.962 538,015 1.036.897 31,45% 

77 72107080 

Άιια; Πιαηέα πξντφληα 
έιαζεο, απφ ζίδεξν ή 
απφ φρη ζε θξάκα 
ράιπβεο, κε πιάηνο 

1.714,828 1.357.474 1.710,899 1.406.799 -3,51% 



θαηψηεξν ησλ 600 mm); 

78 08055010 
Λεκφληα (Citrus limon, 
Citrus limonum) 

2.053,365 1.356.202 2.303,496 2.081.263 -34,84% 

79 38089327 

Άιια; Εηδαληνθηφλα, 
αλαζρεηηθά ηεο 
βιάζηεζεο θαη 
ξπζκηζηηθά ηεο 
αλάπηπμεο ησλ θπηψλ 

182,451 1.337.735 316,036 1.545.444 -13,44% 

80 32041700 
Υξσζηηθά (pigments) θαη 
παξαζθεπάζκαηα κε 
βάζε ηα ρξσζηηθά απηά 

316,982 1.308.323 452,984 1.650.112 -20,71% 

81 20071010 

Γιπθά θνπηαιηνχ, 
δειέδεο, καξκειάδεο, 
πνιηνί θαη πάζηεο 
θαξπψλ θαη θξνχησλ, 
πνπ παίξλνληαη απφ 
βξάζηκν, κε ή ρσξίο 
πξνζζήθε δάραξεο ή 
άιισλ γιπθαληηθψλ; 
Πεξηεθηηθφηεηαο ζε 
δάραξα πνπ ππεξβαίλεη 
ην 13 % θαηά βάξνο 

812,024 1.287.335       

82 85446090 

Άιινη ειεθηξηθνί αγσγνί, 
γηα ηάζεηο πνπ 
ππεξβαίλνπλ ηα 1000 V; 
Με άιινπο αγσγνχο 

347,480 1.186.399 3.040,427 6.906.865 -82,82% 

83 84281080 
Άιινη; Αλειθπζηήξεο θαη 
αλαβαηήξεο θνξηίνπ 

273,456 1.177.468       

84 39231000 
Κνπηηά, θηβψηηα, ζήθεο 
θαη παξφκνηα είδε απφ 
πιαζηηθέο χιεο 

718,389 1.174.511 403,558 1.625.713 -27,75% 

85 39235010 
Καςνχιηα πσκαηίζκαηνο 
ή επηπσκαηίζκαηνο 

154,797 1.160.628 200,902 1.542.949 -24,78% 

86 39199000 

Άιια; Πιάθεο, θχιια, 
ηαηλίεο, ινπξίδεο, 
κεκβξάλεο θαη άιιεο 
επίπεδεο κνξθέο, 
απηνθφιιεηα, απφ 
πιαζηηθέο χιεο, έζησ θαη 
ζε θπιίλδξνπο 

438,933 1.160.364       

87 39269097 

Άιια; Άιια 
ηερλνπξγήκαηα απφ 
πιαζηηθέο χιεο θαη 
ηερλνπξγήκαηα απφ 
άιιεο χιεο ησλ θιάζεσλ 
3901 κέρξη 3914 

178,591 1.145.531 177,740 940.822 21,76% 

88 85442000 
Καιψδηα νκναμνληθά θαη 
άιινη νκναμνληθνί 
ειεθηξηθνί αγσγνί 

159,829 1.143.610       

89 85367000 
χλδεζκνη γηα νπηηθέο 
ίλεο, δέζκεο ή θαιψδηα 
νπηηθψλ ηλψλ 

53,012 1.139.857       

90 73012000 

Δίδε κε θαζνξηζκέλε 
κνξθή πνπ ιακβάλνληαη 
κε ζπγθφιιεζε, απφ 
ζίδεξν ή ράιπβα 

609,456 1.126.796       

91 72139149 

Υνληξφζπξκα (fil 
machine) απφ ζίδεξν ή 
απφ φρη ζε θξάκα 
ράιπβεο; Πνπ πεξηέρεη 
θαηά βάξνο πεξηζζφηεξν 
απφ 0,06 % άλζξαθα 
αιιά ιηγφηεξν απφ 0,25 
% 

2.331,830 1.115.272 7.000,310 3.659.586 -69,52% 

92 85371099 Άιια; Πίλαθεο, πιαίζηα, 69,727 1.096.298       



θνλζφιεο, αλαιφγηα, 
θηβψηηα θαη άιιεο βάζεηο 
πνπ θέξνπλ πνιιέο 
ζπζθεπέο ησλ θιάζεσλ 
8535 ή 8536, γηα ηνλ 
έιεγρν ή ηε δηαλνκή ηνπ 
ξεχκαηνο, ζηα νπνία 
πεξηιακβάλνληαη θαη 
εθείλα πνπ θέξνπλ 
ελζσκαησκέλα φξγαλα ή 
ζπζθεπέο ηνπ θεθαιαίνπ 
90, θαζψο επίζεο θαη 
ζπζθεπέο ςεθηαθνχ 
ειέγρνπ εθηφο απφ ηηο 
ζπζθεπέο κεηαγσγήο ηεο 
θιάζεο 8517; Γηα ηάζε 
πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα 
1000 V 

93 48211010 
Απηνθφιιεηεο; Δηηθέηεο 
θάζε είδνπο, απφ ραξηί ή 
ραξηφλη, ηππσκέλεο ή κε 

86,964 1.080.706       

94 85444920 

Ζιεθηξηθνί αγσγνί, ησλ 
ηχπσλ πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 
ηειεπηθνηλσλίεο, γηα 
ηάζεηο πνπ δελ 
ππεξβαίλνπλ ηα 80 V 

276,580 1.078.664       

95 90222100 

πζθεπέο πνπ 
ρξεζηκνπνηνχλ ηηο 
αθηηλνβνιίεο άιθα, βήηα 
ή γάκα, ζηηο νπνίεο 
πεξηιακβάλνληαη θαη νη 
ζπζθεπέο αθηηλνγξαθίαο 
ή αθηηλνζεξαπείαο; Γηα 
ρξήζε ηαηξηθή, 
ρεηξνπξγηθή, νδνληηαηξηθή 
ή θηεληαηξηθή 

7,200 1.078.159       

96 32099000 

Άιια; Υξψκαηα 
επίρξηζεο θαη βεξλίθηα κε 
βάζε ζπλζεηηθά 
πνιπκεξή ή 
ηξνπνπνηεκέλα θπζηθά 
πνιπκεξή, 
δηαζθνξπηζκέλα ή 
δηαιπκέλα ζε πδαηψδεο 
κέζν 

949,347 1.073.917 1.109,955 1.243.916 -13,67% 

97 31052010 

Ληπάζκαηα νξπθηά ή 
ρεκηθά πνπ πεξηέρνπλ ηα 
ηξία ιηπαληηθά ζηνηρεία: 
άδσην, θσζθφξν θαη 
θάιην; Πνπ πεξηέρνπλ 
πάλσ απφ 10% ηνπ 
βάξνπο ηνπο άδσην 

1.455,359 1.019.674 2.207,843 1.097.749 -7,11% 

98 94039090 
Μέξε επίπισλ; Απφ 
άιιεο χιεο 

280,434 1.018.515       

  

Θεσξνχκε ζθφπηκν φπσο επηζεκάλνπκε ηελ ζεκαληηθή αύμεζε ησλ εμαγσγώλ πνπ 

θαηαγξάθεηαη ζηα ειιεληθά λσπά θξνύηα θαη ιαραληθά (αχμεζε θαηά +48,12%), νη νπνίεο 

αλήιζαλ ζε 67,1 εθ. Δπξψ, απφ 45,3 εθ. Δπξψ ην 2012 θαη αληηπξνζσπεχνπλ ην 11,1% ησλ 

ζπλνιηθώλ εμαγσγώλ καο πξνο ηε Ρνπκαλία ην 2013, θαζψο θαη ζηηο 

εμαγσγέο παξαζθεπαζκάησλ ιαραληθώλ, θαξπώλ θαη θξνύησλ (φπνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη 



θαη νη ειηέο), νη νπνίεο αλήιζαλ ζηα 17,8 εθ. Δπξψ έλαληη 11,6 εθ. Δπξψ ην 2012. Αμηφινγε ήηαλ 

επίζεο ε αύμεζε ζηελ θαηεγνξία ιηπώλ θαη ιαδηώλ (+35,42%), φπνπ νη ειιεληθέο εμαγσγέο 

άγγημαλ ηα 6,7 εθ. Δπξψ, αθνινπζψληαο ηελ γεληθφηεξε αχμεζε ησλ εμαγσγψλ ζηα πξντόληα ηεο 

βηνκεραλίαο ηξνθίκσλ, (+19,73%) κε ηηο εμαγσγέο λα θζάλνπλ ηα 44,9 εθ. Δπξψ, κεεμαίξεζε ηα 

δηάθνξα παξαζθεπάζκαηα δηαηξνθήο (θεθ.21, -20,45%) θαη ηα θαπλά (θεθ.24,-6,45%)   

  

Ζ εηθφλα πνπ παξνπζηάδεηαη ζηηο εμαγσγέο κεηάιισλ θαη κεηαιιηθώλ πξντόλησλ (ηκήκα 

XV) είλαη κεηθηή θαζψο ηα πξντόληα ησλ θεθαιαίσλ 72 -ρπηνζίδεξνο, ζίδεξνο θαη ράιπβαο, 

73 -ηερλνπξγήκαηα από ρπηνζίδεξν, ζίδεξν θαη ράιπβα θαη 76 -αξγίιην θαη ηερλνπξγήκαηα 

από αξγίιην παξνπζηάδνπλ αμηόινγε αύμεζε, θαηά 9,22%, 32,04% θαη 42,4% αληίζηνηρα, 

ελψ ηα πξντφληα ηνπ θεθαιαίνπ 74 -ραιθφο θαη ηερλνπξγήκαηα απφ ραιθφ, εκθαλίδνπλ κείσζε 

θαηά -13,45% ζε ζρέζε κε ην 2012. Πάλησο επηζεκαίλεηαη φηη ηα πξντφληα ηνπ Σκήκαηνο απηνχ 

θαηέρνπλ ηελ πξώηε ζέζε κεηαμχ ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ ζηε Ρνπκαλία, απνηειψληαο ην 

27,12% ησλ ζπλνιηθώλ ειιεληθώλ εμαγσγώλ γηα ην 2013. 

  

Μεηαμχ ησλ ζεκαληηθφηεξσλ ειιεληθψλ πξντφλησλ πνπ εμήρζεζαλ ζηε Ρνπκαλία 

θαηαηάζζνληαη νη πιαζηηθέο ύιεο θαη ηα ηερλνπξγήκαηα από απηέο, ην χςνο ησλ νπνίσλ 

έθζαζε ηα 80,9 εθ. Δπξψ (θεθ.39 .Ο, κε πνζνζηφ ησλ πξντφλησλ ηνπ θεθαιαίνπ επί ηνπ 

ζπλφινπ ησλ εμαγσγψλ καο 13,39% ην 2013), θαζψο θαη ηα πξντόληα ησλ ρεκηθώλ 

βηνκεραληώλ.  

  

εκαληηθή αύμεζε θαηέγξαςαλ θαη ηα πξντόληα ηνπ θεθαιαίνπ 85 -κεραλέο, ζπζθεπέο 

θαη πιηθά ειεθηξηθά θαη ηα κέξε ηνπο, θαηά 42% ζε ζρέζε κε ην 2012 θαη αλήιζαλ ζε 

44,7εθ.Επξώ, ελψ αληηζέησο νη κεραλέο, ζπζθεπέο θαη ηα κέξε απηψλ ζεκείσζαλ κείσζε θαηά -

7,42%, κε ηελ αμία ηνπο λα αλέξρεηαη ζε 23,7 εθ. Δπξψ. 

  

Αμηφινγε αχμεζε ζεκείσζαλ επίζεο ηα πξντόληα αξσκαηνπνηίαο θαη θαιισπηζκνύ (θεθ.33 

.Ο.), θαηά +30%, κε ηηο εμαγσγέο λα αλέξρνληαη ζηα 6,8 εθ. Δπξψ. 

  

Αμίδεη αθφκε λα ζεκεηψζνπκε ηελ αύμεζε ησλ ειιεληθώλ εμαγσγώλ παηρληδηώλ, εηδώλ 

δηαζθέδαζεο ή αζιεηηζκνύ, νη νπνίεο αλήιζαλ ζε 8,8 εθ. Δπξψ ζεκεηψλνληαο αχμεζε 

θαηά +87,23% ζε ζρέζε κε ην 2012.   

  

ηνλ αληίπνδα, κείσζε παξαηεξείηαη ζηηο εμαγσγέο ησλ πξντφλησλ ηνπ δσηθνχ 

βαζηιείνπ (θεθ.2,3,4 ηεο .Ο.), ησλ νξπθηψλ πξντφλησλ θαη εηδηθφηεξα ησλ νξπθηψλ θαπζίκσλ, 

νξπθηψλ ιαδηψλ θαη ζπλαθψλ πξντφλησλ (θεθ.27 .Ο.) θαζψο θαη ησλ πθαληηθψλ πιψλ θαη 

ηερλνπξγεκάησλ (Σκήκα XI). Ωο πξνο ηα πξντφληα ηνπ ηκήκαηνο XI (θισζηνυθαληνπξγηθά), απηά 

αληηπξνζσπεχνπλ ην 4,9% ησλ ειιεληθώλ εμαγσγώλζηε Ρνπκαλία, κε θπξηφηεξα  θεθάιαηα ην 

θεθ. 61 θαη θεθ.62 (ελδχκαηα πιεθηά θαη κε) θαη 2 πξντφληα κεηαμχ ησλ πξψησλ 100 εμαγνκέλσλ 

πξντφλησλ.   



  

ρεηηθή κείσζε θαηαγξάθνπλ θαη ηα πξντφληα ησλ ρεκηθψλ βηνκεραληψλ θαη ηα πιαζηηθά , κε 

εμαίξεζε ηα πξντφληα αξσκαηνπνηίαο θαη θαιισπηζκνχ (θεθ.33 .Ο.), φπσο αλαθέξζεθε  πην 

πάλσ. Πάλησο ηα ρεκηθά πξντφληα (Σκήκα VI) αληηπξνζσπεχνπλ ην 2013 ην 9,18% ησλ 

ζπλνιηθψλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ.  

  

Σν Γξαθείν καο βξίζθεηαη ζηε δηάζεζή ζαο γηα πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο θαη δηεπθξηλίζεηο πνπ 

ελδερφκελα ρξεηαζζείηε. 

  

Ζ Πξντζηακέλε 

  

          Δπθξνζχλε Μεηά   

         χκβνπινο ΟΔΤ Α΄ 

 


