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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Πρεσβεία της Ελλάδος 

Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών 
Υποθέσεων 

Βουκουρέστι 
 ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 9 ΜΗΝΟ 2017 - ΑΥΞΗΣΗ  ΤΩΝ 

ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΚΑΤΑ 12,08% 
 

Α. ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 
 

        Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, το διμερές εμπόριο Ελλάδος - 
Ρουμανίας, κατά το διάστημα Ιανουάριος - Σεπτέμβριος 2017, ανήλθε σε 1,276 δισ. ευρώ, καταγράφοντας 
αύξηση της τάξης του 13,51%, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους. Οι ελληνικές 
εξαγωγές προς την Ρουμανία σημείωσαν αξιόλογη αύξηση κατά 12,08% και ανήλθαν σε 642,73 εκατ. ευρώ, 
ενώ οι εισαγωγές από την Ρουμανία αυξήθηκαν κατά 14,99% και έφθασαν τα 633,60 εκατ. ευρώ. Συνοπτικά, 
η πορεία του διμερούς εμπορίου Ελλάδος - Ρουμανίας παρουσίασε την ακόλουθη εικόνα: 

 

  
Ιανουάριος- 
Σεπτέμβριο 

2017 

Ιανουάριος – 
Σεπτέμβριος  

2016 
Μεταβολή 

Ευρώ Ευρώ 2017 / 2016 
ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 642.725.406 573.430.678 12,08% 
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟ ΡΟΥΜΑΝΙΑ 633.600.436 550.989.648 14,99% 
ΟΓΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1.276.325.842 1.124.420.526 13,51% 
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ 9.124.970 22.441.230   
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ  

 
     Αξίζει να σημειωθεί ότι σημαντικές παράμετροι που οδήγησαν στην αύξηση των ελληνικών εξαγωγών 

είναι η θετική μεταβολή του ΑΕΠ της ρουμανικής οικονομίας τα τελευταία έτη, η αύξηση του μέσου όρου των 
αποδοχών των Ρουμάνων, καθώς και η μείωση του συντελεστή ΦΠΑ στα τρόφιμα από 24% σε 9% από 
1.6.2015 και στα λοιπά προϊόντα από 24% σε 20% (από 1.1.2016) και τώρα 19% (από 1.1.2017). Κατ’ αυτόν 
τον τρόπο, ξεπεράσθηκαν σταδιακά οι αρνητικές συνέπειες που είχε από το 2009 η παγκόσμια 
χρηματοπιστωτική κρίση στο διμερές εμπόριο. 
 
Β. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΜΕΡΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ -  ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 
9ΜΗΝΟ 2017 & 2016 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ 

  CN4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

Α' ΕΞΑΜ. 
2017 

Α' ΕΞΑΜ. 
2016 Μεταβολή 

αξίας  
2017 / 2016 

Βαρύτητα 
ως προς το 

σύνολο 
2017 

ΑΞΙΑ  
(ευρώ) 

ΑΞΙΑ  
(ευρώ) 

  ΣΥΝΟΛΟ  642.725.406 573.430.878 12,08%  
1 7408 Σύρματα από χαλκό 36.939.654 28.467.120 29,76% 5,75% 
2 7213 Χοντρόσυρμα από σίδηρο  34.735.129 19.615.568 77,08% 5,40% 
3 9503 Παιχνίδια για παιδιά   28.390.491 18.937.067 49,92% 4,42% 

4 3903 Πολυμερή του στυρολίου σε αρχικές 
μορφές 26.991.485 24.340.983 10,89% 4,20% 

5 7214 Ράβδοι από σίδηρο 26.101.296 11.511.691 126,74% 4,06% 
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6 0809 Βερίκοκα, κεράσια, ροδάκινα 22.916.659 18.832.895 21,68% 3,57% 
7 0805 Εσπεριδοειδή, νωπά ή ξερά 15.281.902 25.872.671 -40,93% 2,38% 

8 2005 Λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα 
χωρίς ξίδι, μη κατεψυγμένα 14.953.793 15.363.622 -2,67% 2,33% 

9 3105 Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά 14.366.204 6.556.864 119,10% 2,24% 

10 3920 
Πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, ταινίες και 
λουρίδες, από πλαστικές ύλες μη 
κυψελώδεις 12.550.756 11.305.718 

-14,00% 
1,95% 

11 8471 Μηχανές επεξεργασίας δεδομένων, 
αυτόματες, και μονάδες αυτών 12.252.129 14.593.136 -5,49% 1,91% 

12 3901 Πολυμερή του αιθυλενίου σε αρχικές 
μορφές 10.087.762 12.964.188 -22,19% 1,57% 

13 7604 Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή, 
από αργίλιο 9.785.125 7.747.798 26,30% 1,52% 

14 3004 Φάρμακα 9.724.513 5.999.332 62,09% 1,51% 

15 7606 Ελάσματα και ταινίες, από αργίλιο, με 
πάχος > 0,2 mm  9.244.835 7.081.088 30,56% 1,44% 

16 7411 Σωλήνες από χαλκό 9.169.136 8.514.090 7,69% 1,43% 
17 6404 Υποδήματα  8.004.713 7.996.033 0,11% 1,25% 

18 3907 Πολυακετάλες, άλλοι πολυαιθέρες και 
ρητίνες-εποξείδια, σε αρχικές μορφές 7.221.982 3.050.043 136,78% 1,12% 

19 6109 Τι-σερτ και φανελάκια, πλεκτά 5.812.865 6.161.077 -5,65% 0,90% 
20 3304 Προϊόντα ομορφιάς και μακιγιάζ  5.705.766 4.865.263 17,28% 0,89% 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Εισαγωγές-Αφίξεις, Εξαγωγές-Αποστολές κατά χώρα και τετραψήφιο επίπεδο Σ.Ο. (CN4) 
Επεξεργασία στοιχείων: Γραφείο ΟΕΥ Πρεσβείας Βουκουρεστίου  
 

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟ ΡΟΥΜΑΝΙΑ 

  CN4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

Ιαν - Σεπτ. 
2017 

Ιαν - Σεπτ. 
2016 Μεταβολή 

αξίας 
2017 / 2016 

Βαρύτητα 
ως προς το 

σύνολο 
2017 

ΑΞΙΑ 
(ευρώ) 

ΑΞΙΑ 
(ευρώ) 

  ΣΥΝΟΛΟ  633.600.436 550.989.648 14,99%  
1 2710 Λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα 

ορυκτά  122.465.077 98.492.813 24,34%  
2 7208 Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο 37.690.560 25.263.535 49,19% 19,33% 

3 7204 Απορρίμματα και θραύσματα σιδήρου ή 
χάλυβα  26.291.617 29.675.907 -11,40% 5,95% 

4 2402 Πούρα 20.763.251 22.297.766 -6,88% 4,15% 
5 0406 Τυριά και πηγμένο γάλα για τυρί 20.242.934 11.244.113 80,03% 3,28% 

6 8544 Σύρματα και καλώδια  για ηλεκτροτεχνική 
χρήση 13.832.239 16.486.531 -16,10% 3,19% 

7 8517 Ηλεκτρικές συσκευές για την ενσύρματη 
τηλεφωνία  13.763.692 5.129.728 168,31% 2,18% 

8 0104 Προβατοειδή και αιγοειδή, ζωντανά 13.742.103 9.852.796 39,47% 2,17% 

9 7210 Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο με 
πλάτος >= 600 mm 12.895.158 4.350.734 196,39% 2,17% 

10 7209 Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο με 
πλάτος >= 600 mm 12.506.354 4.346.695 187,72% 2,04% 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Εισαγωγές-Αφίξεις, Εξαγωγές-Αποστολές κατά χώρα και τετραψήφιο επίπεδο Σ.Ο. (CN4) 
Επεξεργασία στοιχείων: Γραφείο ΟΕΥ Πρεσβείας Βουκουρεστίου  
 
Γ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
1) Η αύξηση των ελληνικών εξαγωγών κατά +12,08% οφείλεται κυρίως στην αύξηση των εξαγωγών 
των ακόλουθων κατηγοριών: 
 
α) 72.14 και 72.13 Ράβδοι και χοντρόσυρμα από σίδηρο: αύξηση 126,74% και 77,08% αντιστοίχως  
β) 39.07 Πολυακετάλες, πολυαιθέρες και ρητίνες σε αρχική μορφή: αύξηση κατά 136,78% 
γ) 31.05 Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά: αύξηση κατά 119,10% 
δ) 95.03 Παιχνίδια: συνεχίζουν να καταγράφουν αύξηση 50% 
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ε) 30.04 Φάρμακα: αύξηση κατά  62,09% 
στ) 03.02 Ψάρια: αύξηση κατά 38,40% 
ζ) 74.08 Σύρματα χαλκού: αύξηση κατά 29,86% 
η) 76.06,76.04, Ελάσματα και ράβδοι - Φύλλα Αλουμινίου : αύξηση κατά 30,56% και 26,3%  αντίσοιχα 
θ) 27.10 Πετρελαιοειδή: αύξηση κατά 22,95% 
ι) 33.04 Καλλυντικά: αύξηση κατά 17,28%. 
ια) 39.03  Πολυμερή του στυρολίου: αύξηση κατά 10,89%. 
ιβ) 74.11 Σωλήνες χαλκού: Αύξηση κατά 7,69% 
 
 
2) Ειδικής ανάλυσης χρήζουν συγκεκριμένες κατηγορίες εξαγώγιμων προϊόντων μας:  
Ελληνικές εξαγωγές Φρούτων:  
Σημαντικό μερίδιο των ελληνικών εξαγωγών κατέχουν τα φρούτα, οι εξαγωγές των οποίων παρουσίασαν 
αύξηση στο σύνολό τους. Ωστόσο, οι εξαγωγές εσπεριδοειδών (08.05) κατέγραψαν μείωση κατά 40,93% το 
9μηνο του έτους, βάσει των επίσημων στοιχείων. Θεωρούμε ότι μεγάλο μέρος των ελληνικών φρούτων 
επανεξάγονται από την Βουλγαρία κυρίως λόγω του ευνοϊκότερου συντελεστή φορολόγησης επί των κερδών 
(10%). Τα άλλα φρούτα όπως βερίκοκα, κεράσια, ροδάκινα (08.09) αυξήθηκαν κατά 21,68%, οι φράουλες, 
σμέουρα, βατόμουρα (08.10) κατά 6,24% και οι μπανάνες (08.03) κατά 26,98%. Εξάλλου, δεν είναι τυχαίο ότι 
η Ρουμανία αποτελεί την πρώτη αγορά ελληνικών φρούτων παγκοσμίως με απορρόφηση περίπου 186.000 
τόνων ετησίως 
 
Εξαγωγές λαχανικών: 
Μεγάλη αύξηση της τάξεως του 176% κατεγράφη στη δασμολογική κλάση 07.09 (άλλα λαχανικά νωπά ή 
διατηρημένα με απλή ψύξη), οι εξαγωγές των οποίων ανήλθαν σε 1,618 εκατ. ευρώ, καθώς και τα 
κατεψυγμένα λαχανικά (07.10) κατά 51,19%. Αύξηση κατά 14% σημείωσαν και οι εξαγωγές 
παρασκευασμένων λαχανικών με ξύδι (20.01) και οι πατάτες κατά 8% περίπου. 
 
Ιχθυηρά: 
Οι εξαγωγές ψαριών σημείωσαν και το πρώτο εξάμηνο του έτους αξιόλογη αύξηση κατά 38,30% καθώς ο 
Ρουμάνος καταναλωτής έχει συνηθίσει πλέον να αγοράζει ελληνικά ψάρια και στρέφεται στην ελληνική 
κουζίνα, ιδιαίτερα μετά τις διακοπές του στην χώρα μας. Η Ελλάδα συνεχίζει να αποτελεί αγαπημένο 
τουριστικό προορισμό και προσελκύει άνω του ενός εκατομμυρίου Ρουμάνους τουρίστες ετησίως. 
 
Παιχνίδια: 
Τα παιχνίδια συνεχίζουν τα τελευταία έτη να καταγράφουν αυξήσεις. Το υπό εξέταση 9μηνο η αύξηση ήταν 
της τάξεως του 43,03%, κυρίως λόγω της παρουσίας στη ρουμανική αγορά της μεγάλης αλυσίδας 
καταστημάτων Jumbo. 
 
Φάρμακα και καλλυντικά: 
Στην εν λόγω κατηγορία προϊόντων οι εξαγωγές μας συνεχίζουν να καταγράφουν αύξηση (62,19% και 
17,28% αντίστοιχα), οφειλόμενη κυρίως στις εξαγωγές γενοσήμων. Σημειώνεται ότι μεγάλες εξαγωγικές 
εταιρίες δερμοκαλλυντικών (Korres, Apivita, Frezyderm,) έχουν προβεί σε συμφωνίες με μεγάλους ομίλους 
φαρμακείων στη Ρουμανία, στοιχείο που έχει συντελέσει στη διάνοιξη προοπτικών στη χώρα 
 
Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά (31.05) 
Παράλειψη θα ήταν να μην αναφερθούμε στη ραγδαία αύξηση της τάξης του 119,10% της κατηγορίας 
λιπασμάτων 
 
3) Αύξηση των ρουμανικών εξαγωγών προς την Ελλάδα παρουσίασαν οι ακόλουθες κατηγορίες: 
α) 72.09, 72.10 Πλατέα προϊόντα από σίδηρο: 187% και 196% αντίστοιχα 
β) 85.17 Συσκευές ενσύρματης τηλεφωνίας: 168,31% 
γ) 04.06 Τυριά : αύξηση κατά 80,3%   
δ) 0104 Προβατοειδή: αύξηση 38,47% 
 



___________________________________________________________________________ 
Σελίδα 4 από 4 

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ 

Αντιθέτως, μείωση των ρουμανικών εξαγωγών κατέγραψαν τα προϊόντα της κατηγορίας 24.02 πούρα και 
τσιγάρα (-6,88%), τα σύρματα και καλώδια (-16,10%) καθώς και τα απορρίμματα σιδήρου κατά 50% και, 
τέλος, το κριθάρι κατά -11,40%. 
 
4 Η αύξηση των ρουμανικών εξαγωγών προς Ελλάδα κατά 14,99% οφείλεται, κατά κύριο λόγο στην 
αύξηση κατά 24,34% των εξαγωγών πετρελαιοειδών της δασμολογικής κατηγορίας 27.10, η οποία 
αντιπροσωπεύει το 19,33% των συνολικών εισαγωγών από την Ρουμανία.  

 
Συμπερασματικά, δύο πολύ σημαντικά στοιχεία, που παρατηρούμε είναι τα εξής: α) Εξετάζοντας το διμερές 

εμπόριο, αφαιρουμένων των πετρελαιοειδών, η χώρα μας έχει σημαντικό πλεόνασμα στο εμπορικό ισοζύγιο 
της τάξεως των 131,59 εκατ. ευρώ περίπου (έναντι πλεονάσματος 9,1 εκατ. ευρώ) που προκύπτει από την 
εξέταση του διμερούς εμπορίου, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών β) αναλύοντας τη διάρθρωση 
του διμερούς εμπορίου, συνάγουμε το συμπέρασμα ότι οι ελληνικές εισαγωγές από τη Ρουμανία είναι 
συγκεντρωμένες σε μία κατηγορία προϊόντων ( εν προκειμένω στα πετρελαιοειδή), ενώ οι ελληνικές εξαγωγές 
προς την Ρουμανία είναι καλά ισορροπημένες, σταθερά ανοδικές σε συγκεκριμένες κατηγορίες και 
περιλαμβάνουν προϊόντα διαφόρων δασμολογικών κλάσεων. 
 
 
 
 


	Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

