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ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α΄ 
 

ΙΡΑΝ -  ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 
 

1. ηνηρεία Γεσγξαθίαο 

 

     Η ρψξα εθηείλεηαη ζε ζηξαηεγηθή έθηαζε γεο 1,648 εθαη. ηεηξ. ρικ κεηαμχ ηνπ πινπζίνπ ζε 

ελεξγεηαθά θνηηάζκαηα Πεξζηθνχ Κφιπνπ θαη ηεο Καζπίαο Θάιαζζαο, ζπλνξεχνληαο κε Σνπξθία θαη 

Ιξάθ πξνο βφξεηα/βνξεην-δπηηθά, κε ηελ Αξκελία, Αδεξκπατηδάλ θαη Σνπξθκεληζηάλ πξνο βφξεηα, θαη κε 

ην Αθγαληζηάλ θαη Παθηζηάλ ζηα αλαηνιηθά θαη λνηηναλαηνιηθά. 

 

2. Πιεζπζκόο  

 

 Απφ ηα πιένλ ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ε ηδηαίηεξα λεαληθή δηάξζξσζε ησλ 79,8 εθαη. 

θαηνίθσλ κε ην ήκηζπ λα είλαη θάησ ησλ 35 εηψλ, θαζψο ε Ιζιακηθή Δπαλάζηαζε ηνπ 1979 πξνψζεζε 

απνηειεζκαηηθά ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ησλ γελλήζεσλ κε κέζν αλαπηπμηαθφ ξπζκφ 3,2% θαηά ηελ 

δεθαεηία 1980-90. Ο ελ ιφγσ δείθηεο ππνρψξεζε ζην 1,5% ζηελ δεθαεηία ηνπ '90 θαη 1,24% ζηε 

παξνχζα ζπγθπξία θαζψο νη θνηλσληθνηθνλνκηθέο επηπηψζεηο ηεο αλεμέιεγθηεο πνιηηηθήο γελλήζεσλ 

θαηέζηεζαλ εκθαλείο. Ο αζηηθφο πιεζπζκφο αληηζηνηρεί ζην 71% ηνπ ζπλφινπ κε ηα κεγαιχηεξα αζηηθά 

θέληξα : πξσηεχνπζα Σερεξάλε( 17% ζπλφινπ) , Μαζάλη, Ιζθαράλ, Σακπξίδ, ηξάδ. Η θπξίαξρε 

ζξεζθεία είλαη θπζηθά ε κνπζνπικαληθή ( 99,1%) θαη νη θαηαγξαθφκελεο εζλνηηθέο κεηνλφηεηεο : 

Πέξζεο (65%), Αδέξνη ( 16%), Κνχξδνη ( 7%) , Λψξνη (6%), Μπαινχηζνη (2%), Σνπξθκέλνη (1%) . 

 

3.  Πνιηηηθό ύζηεκα -Πνιίηεπκα 

 

     Σν πνιηηηθφ ζχζηεκα ηνπ Ιξάλ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηδηαίηεξε πνιππινθφηεηα θαη 

αιιειεμάξηεζε -αιιεινεπίδξαζε εκπιεθνκέλσλ εμνπζηψλ θαη νξγάλσλ, ζπλδπάδνληαο ζηνηρεία 

ζχγρξνλεο ηζιακηθήο ηδενινγίαο θαη ζπληαγκαηηθέο δεκνθξαηηθέο παξαδφζεηο θαη πξαθηηθέο, 

απνηειψληαο κηα ηδηφηππε ζπληαγκαηηθή θνηλνβνπιεπηηθή ηζιακηθή δεκνθξαηία. 

 

 Σν ζπλνιηθφ πνιηηηθφ ζχζηεκα ηειεί ππφ ηελ δηνίθεζε ηνπ Αλψηαηνπ Θξεζθεπηηθνχ Ηγέηε  

(Supreme Leader), ήδε απφ ην 1988 ηνπ Ayatollah Ali Khamenei , ζηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα ηνπ 

νπνίνπ αλήθνπλ νη δηνξηζκνί:  

Α) ησλ επηθεθαιήο ηεο δηθαζηηθήο εμνπζίαο,  

Β) ησλ έμε ζηειερψλ ηνπ θιήξνπ πνπ απνηεινχλ ην ήκηζπ ηνπ παλίζρπξνπ 12κεινχο πκβνπιίνπ ησλ 

Φξνπξψλ πνπ έρεη δηθαίσκα αξλεζηθπξίαο ζε θάζε λνκνζρέδην πνπ πεξλάεη απφ ην Ιξαληθφ Κνηλνβνχιην 

ζρεηηθά κε ην αλ ζπλάδεη κε ηνλ Ιζιακηθφ Νφκν, ησλ επηθεθαιήο φισλ  ησλ ζσκάησλ ησλ ελφπισλ 

δπλάκεσλ,  

Γ) ηνπ επηθεθαιήο ηεο Πξνζεπρήο ηεο Παξαζθεπήο, κηα ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο δηαδηθαζία πνπ εκπεξηέρεη 

πνιηηηθή ιεηηνπξγία. 

 

 Ο Αλψηαηνο Ηγέηεο είλαη επίζεο αξκφδηνο γηα ηελ επηθχξσζε ηεο εθινγήο ηνπ Πξνέδξνπ ηεο 

Ιζιακηθήο Γεκνθξαηίαο, αξρεγνχ ηεο εθηειεζηηθήο εμνπζίαο, πνπ εθιέγεηαη άκεζα θάζε ηέζζεξα ρξφληα 

απφ ην ιαφ. Βεβαίσο νη ππνςήθηνη γηα ην αμίσκα πξηλ εθηεζνχλ ζηε ιατθή εηπκεγνξία αμηνινγνχληαη 

θαη εγθξίλεηαη ε ζπκκεηνρή ηνπο απφ ην αλσηέξσ πκβνχιην ησλ Φξνπξψλ κε ηδηαίηεξα απζηεξά 

θξηηήξηα ζηαδηνδξνκίαο θαη δηαπηζηεπηήξηα ζενινγηθψλ ζπνπδψλ. 

 

 ε γεληθέο γξακκέο ν Ηγέηεο έρεη ηνλ ηειεπηαίν ιφγν ζε θάζε ζνβαξφ ζέκα εζσηεξηθήο θαη 

εμσηεξηθήο πνιηηηθήο, ε δε θαηά θαηξνχο αλαθνίλσζε ηεο επηζπκίαο ή άπνςήο ηνπ ηζνδπλακεί κε 

δεζκεπηηθή δηαδηθαζία σο πξνο ηελ ηειηθή δηεπζέηεζε ηνπ ελ ιφγσ δεηήκαηνο. Δθιέγεηαη δηα βίνπ απφ 

ην πκβνχιην ησλ νθψλ (βι. θαησηέξσ). 

 

 Η εθηειεζηηθή εμνπζία αζθείηαη ζχκθσλα κε ην Ιξαληθφ χληαγκα απφ ηνλ Πξφεδξν (απφ ηνλ 

Αχγνπζην ηνπ 2013 ν Hassan Rouhani, ν νπνίνο επελεμειέγεη ήδε ηνλ Μάην 2017) πνπ εγείηαη ηεο 

Κπβέξλεζεο, ηα κέιε ηεο νπνίαο πξνηείλνληαη απφ απηφλ θαη επηθπξψλνληαη απφ ην Κνηλνβνχιην. Οη 



 6 

αξκνδηφηεηεο θαη επζχλεο ηνπ Πξνέδξνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ εθαξκνγή ηνπ πληάγκαηνο, ηελ άζθεζε 

ηνπ θπβεξλεηηθνχ έξγνπ, εθηφο ησλ ηνκέσλ πνπ επηθπιάζζνληαη γηα ηνλ Αλψηαην Ηγέηε, ηνλ δηνξηζκφ 

θαη επίβιεςε ησλ κειψλ ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ, ηελ πξνπαξαζθεπή , πξνψζεζε θαη εηζήγεζε 

λνκνζρεδίσλ ζην Κνηλνβνχιην. 

 

            Πεξαηηέξσ ιεηηνπξγνχλ ηξία ειεγθηηθά θαη παλίζρπξα επνπηηθά φξγαλα ηνπ ηξαληθνχ 

ζπκπιέγκαηνο εμνπζηψλ ην θαζέλα κε δηαθξηηά θαζήθνληα:  

 

           Σν πκβνχιην νθψλ (Assembly Experts):  Δπηθνξηηζκέλν κε απνθαζηζηηθή αξκνδηφηεηα 

ζρεηηθά  κε ηελ εθινγή ε αλαπιήξσζε (ζε πεξίπησζε ζαλάηνπ) ηνπ Αλσηάηνπ Ηγέηε, ηνλ νπνίν θαη 

επηηεξεί δηαθξηηηθά ζηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ. Απνηειείηαη απφ 88 θαηαξηηζκέλνπο ζενιφγνπο πνπ εθιέγνληαη 

αλά πεξηθέξεηα κε άκεζε εθινγή απφ ην ιαφ γηα ζεηεία 8 εηψλ. ζηελ δηάξθεηα ησλ νπνίσλ ππνρξενχληαη 

απφ ην χληαγκα λα ζπλεδξηάδνπλ ηνπιάρηζηνλ θάζε 6 κήλεο γηα 2 εκέξεο. 

 

           Σν πκβνχιην Οξζφηεηαο  (Expediency Council) είλαη έλα ζπκβνπιεπηηθφ φξγαλν ηνπ Αλψηαηνπ 

Ηγέηε κε ηδηαίηεξε επηξξνή πνπ πεξηιακβάλεη ηνπο επηθεθαιήο ησλ ηξηψλ επηκέξνπο εμνπζηψλ, ηα 

ζηειέρε θιεξηθνχο ηνπ πκβνπιίνπ ησλ Φξνπξψλ (βι. θαησηέξσ) θαη δηάθνξα άιια κέιε πνπ 

δηνξίδνληαη απφ ηνλ Ηγέηε γηα ζεηεία ηξηψλ εηψλ, ελίνηε δε θπβεξλεηηθά θαη θνηλνβνπιεπηηθά ζηειέρε, 

φηαλ ζίγνληαη ζέκαηα αξκνδηφηεηάο ηνπο. Δπηιχεη ζε ηειεπηαίν θαη απνθαζηζηηθφ βαζκφ δηαθσλίεο πνπ 

αλαθχπηνπλ ζηελ ιεηηνπξγία ησλ ζεζκψλ κεηαμχ Κνηλνβνπιίνπ θαη πκβνπιίνπ ησλ Φξνπξψλ  

(πληαγκαηηθνχ πκβνπιίνπ). 

 

 Σν πκβνχιην Φξνπξψλ  (Guardian Council of the Constitution) απνηειείηαη απφ 12 επηθαλείο 

λνκνκαζείο, έμε εθ ησλ νπνίσλ θιεξηθνί πνπ δηνξίδνληαη απφ ηνλ Αλψηαην Ηγέηε κε ηνπο ππφινηπνπο 

ρσξίο ηδηφηεηα θιεξηθνχ λα  εθιέγνληαη απφ ην Κνηλνβνχιην . Σν ελ ιφγσ παλίζρπξν πκβνχιην επηηειεί 

ζηελ νπζία ιεηηνπξγίεο πληαγκαηηθνχ πκβνπιίνπ , θαζψο εξκελεχνληαο ην χληαγκα ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηνλ Ιζιακηθφ Νφκν ( sharia) έρεη βέην αξλεζηθπξίαο ζε λφκνπο πνπ εγθξίλεη ην Κνηλνβνχιην θαη θαηά 

ηελ εθηίκεζή ηνπ αληίθεηληαη ζηνλ Ιζιακηθφ Νφκν, παξαπέκπνληαο ηνπο γηα επαλεμέηαζε  θαη  

αλαπξνζαξκνγή. Σελ ίδηα εμνπζία έρεη θαη ζηελ απνδνρή απφξξηςε ππνςεθίσλ γηα ηηο 

Κνηλνβνπιεπηηθέο  θαη Πξνεδξηθέο εθινγέο αιιά θαη γηα ην πκβνχιην ησλ νθψλ, ζην πιαίζην ησλ 

νπνίσλ δηαδξακαηίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ εμάιεηςε νπνηνπδήπνηε κεηαξξπζκηζηηθνχ ζηνηρείνπ. 

 

 4 . Ννκνζεηηθή εμνπζία: Αζθείηαη απφ ην Ιξαληθφ Κνηλνβνχιην (Islamic Consultative Assembly 

of Majlis) , ζπγθξνηνχκελν απφ 290 βνπιεπηέο πνπ εθιέγνληαη κε άκεζε ςεθνθνξία απφ ηνλ ιαφ γηα 

ηέζζεξα ρξφληα , επηθνξηηζκέλνη κε ηα ζπλήζε θαζήθνληα θάζε ζχγρξνλνπ δεκνθξαηηθνχ θνηλνβνπιίνπ. 

              Παξαηίζεληαη πίλαθεο απνηειεζκάησλ ηειεπηαίσλ Πξνεδξηθψλ θαη Κνηλνβνπιεπηηθψλ 

εθινγψλ:  

 

Απνηειέζκαηα Ιξαληθώλ εθινγώλ Μαΐνπ 2017 

 

Τπνςήθηνο Κνκκαηηθόο ζρεκαηηζκόο Φήθνη % 

 
Hassan Rouhani  Moderation and Development Party  23,636,652 57.14 

 
Ebrahim Raisi  Combatant Clergy Association  15,835,794 38.28 

 
Mostafa Mir-Salim  Islamic Coalition Party  478,267 1.16 

 
Mostafa Hashemitaba  Executives of Construction Party  214,441 0.52 

Άθπξα/ιεπθά επί ησλ εγγεγξακκέλσλ 1,200,931 2.90 

ύλνιν ςεθηζάλησλ 41,366,085 100 

χλνιν εγγεγξακκέλσλ ςεθνθφξσλ 56,410,234 73.33 

Source: Ministry of Interior 

 

       

Απνηειέζκαηα Ιξαληθώλ εθινγώλ, 2013  

Τπνςήθηνο Κνκκαηηθόο ζρεκαηηζκόο Φήθνη % 

 Hassan Rouhani Moderation and Development Party 18,613,329 50.88 

 Mohammad Bagher Ghalibaf Society of Engineers 6,077,292 16.46 

 Saeed Jalili Revolutionary Stability 4,168,946 11.31 

https://en.wikipedia.org/wiki/Hassan_Rouhani
https://en.wikipedia.org/wiki/Moderation_and_Development_Party
https://en.wikipedia.org/wiki/Ebrahim_Raisi
https://en.wikipedia.org/wiki/Combatant_Clergy_Association
https://en.wikipedia.org/wiki/Mostafa_Mir-Salim
https://en.wikipedia.org/wiki/Islamic_Coalition_Party
https://en.wikipedia.org/wiki/Mostafa_Hashemitaba
https://en.wikipedia.org/wiki/Executives_of_Construction_Party
https://www.moi.ir/Portal/home/?news/469742/469971/497969/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D8%AA%D9%81%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C
http://en.wikipedia.org/wiki/Iranian_presidential_election,_2013
http://en.wikipedia.org/wiki/Hassan_Rouhani
http://en.wikipedia.org/wiki/Moderation_and_Development_Party
http://en.wikipedia.org/wiki/Mohammad_Bagher_Ghalibaf
http://en.wikipedia.org/wiki/Islamic_Society_of_Engineers
http://en.wikipedia.org/wiki/Saeed_Jalili
http://en.wikipedia.org/wiki/Front_of_Islamic_Revolution_Stability
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 Mohsen Rezaee Development and Justice Party 3,884,412 10.55 

 Ali Akbar Velayati Islamic Coalition 2,268,753 6.16 

 Mohammad Gharazi Independent 446,015 1.22 

Έγθπξα 35,458,747 96.58 

Άθπξα-Λεπθά 1,245,409 3.42 

ύλνιν ςήθσλ 36,704,156 100 

Δγγεγξακκέλνη ςεθνθφξνη 50,483,192 72.70 

Πεγή: Ministry of Interior of Iran 

 
 Ο κεηαξξπζκηζηήο Πξφεδξνο, ήδε εθιεγείο απφ ην 2013, Hassan Ruhani επαλεμειέγε κε επξεία 

πιεηνςεθία ζηηο εθινγέο ηνπ Μαΐνπ 2017. Η επαλεθινγή ηνπ εθηηκάηαη σο ζεκαληηθή έγθξηζε γηα ην 

κεηαξξπζκηζηηθφ πξφγξακκα πνπ εθαξκφδεη ηφζν ζηελ νηθνλνκία φζν θαη ζε άιιεο δνκέο ηεο Ιζιακηθήο 

Γεκνθξαηίαο. Κπξίσο φκσο εθηηκάηαη φηη ε Ιξαληθή θνηλσλία πξνζδνθά απφ ηνλ Πξφεδξν ηελ 

πινπνίεζε ηεο JCPOA ψζηε λα αξζνχλ φιεο νη δηεζλείο θπξψζεηο πνπ έρνπλ επηβιεζεί ζηε ρψξα θαη λα 

πάςεη ε δηεζλήο απνκφλσζε. 

 

5. Δμωηεξηθέο ζρέζεηο 
 

5.1 Ιξάλ - Δπξσπατθή Έλσζε  

Σελ 1.1.2016 ηέζεθε ζε εθαξκνγή ε ζπκθσλία JCPOA. Η JCPOA
1
 ππαγνξεχεη πεξηνξηζκνχο 

ζην ππξεληθφ πξφγξακκα ηνπ Ιξάλ, θαζψο θαη απμεκέλν έιεγρν θαη δηαθάλεηα ζε αληάιιαγκα γηα ηελ 

αλαθνχθηζε ησλ πθηζηάκελσλ δηεζλψλ θπξψζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ εκπνξίνπ. Μηα νκάδα 

ρσξώλ (Κίλα, Γαιιία, Γεξκαλία, Ρσζία, Ηλσκέλν Βαζίιεην, Ηλσκέλεο Πνιηηείεο, θαη Δπξσπατθή 

Έλσζε) θαηέιεμαλ ζε ζπκθσλία κε ην Ιξάλ γηα ηελ πινπνίεζε ελόο γεληθνύ ζρεδίνπ δξάζεο 

(JCPOA) ζηηο 14 Ινπιίνπ 2015.  

Σν εκπφξην ηεο ΔΔ κε ην Ιξάλ είρε ηεζεί ππφ ζεηξά πεξηνξηζκψλ έλεθα ησλ δηεζλψλ θπξψζεσλ 

πνπ είραλ επηθπξσζεί απφ ην πκβνχιην Αζθαιείαο ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ (ΑΗΔ) ηελ πεξίνδν 2006-

2010.  

Απφ ηα ηέιε ηνπ 2006 κέρξη ζήκεξα νη αιιεπάιιειεο θιηκαθνχκελεο νηθνλνκηθέο θπξψζεηο 

ελαληίνλ ηνπ Ιξάλ απφ Η.Δ, ΗΠΑ θαη Δ.Δ θπξηαξρνχζαλ επεξεάδνληαο δπζκελψο  ηηο εκπνξηθέο ξνέο 

κεηαμχ Δ.Δ θαη Ιξάλ, κε αμηνζεκείσηε ηε κείσζε ησλ θνηλνηηθψλ εμαγσγψλ απφ ην 2011 θαη εληεχζελ 

θαη δξακαηηθή ζπξξίθλσζε ησλ εηζαγσγηθψλ ξνψλ απφ ην Ιξάλ, θπξίσο ιφγσ ηεο πιήξνπο 

απνδπλάκσζεο ησλ παξαγγειηψλ αξγνχ πεηξειαίνπ απφ θνξπθαίεο επξσπατθέο ρψξεο, δηαρξνληθνχο 

πειάηεο ηνπ Ιξάλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ε ρψξα καο. 

Οη δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ηε ζχλαςε ζπκθσλίαο ζπλεξγαζίαο Δκπνξίνπ κε πξνηηκεζηαθνχ 

ραξαθηήξα ζπλερίδνληαλ παξάιιεια κε ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ηνλ πνιηηηθφ δηάινγν θαη ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο ηξνκνθξαηίαο κεηαμχ 2002 θαη 2005. Απηέο νη δηαπξαγκαηεχζεηο ηέζεθαλ ζε 

αλαζηνιή κεηά ηελ επαλέλαξμε εθ κέξνπο ηνπ Ιξάλ ηνπ πξνγξάκκαηνο κεηαηξνπήο νπξαλίνπ. Ήδε ζε  

επηζθέςεηο ηνπο ζην Ιξάλ αμησκαηνχρνη ηεο ΔΔ αλέθεξαλ φηη κεηά ηελ επίηεπμε ηεο JCPOA ζα 

ππάξμνπλ ζεηηθέο εμειίμεηο θαη ζηνλ ηνκέα απηφ. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2016 έιαβαλ ρψξα έμη 

επηζθέςεηο Κνηλνηηθψλ Δπηηξφπσλ θαη ε ζεκαληηθφηεξε ήηαλ ηνλ Οθηψβξην 2016 ηεο Δπηηξφπνπ 

Βηνκεραλίαο θαη Αλάπηπμεο θαο. Bietkowska. Η ελ ιφγσ ήηαλ επηθεθαιήο ηεο πξψηεο Κνηλνηηθήο 

Δπηρεηξεκαηηθήο Απνζηνιήο κεηά ηελ άξζε ησλ θπξψζεσλ. 

 Ήδε φιεο ζρεδφλ νη ρψξεο ηεο ΔΔ έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη επαθέο ζε θπβεξλεηηθφ επίπεδν θαη 

έρνπλ ζπλάςεη είηε MOU είηε άιιεο ζπκθσλίεο γηα αλαζέξκαλζε ησλ εκπνξηθψλ ζρέζεσλ κε ην Ιξάλ. 

 εκεηψλεηαη φηη ζηηο 7-8 Φεβξνπαξίνπ 2016 πξαγκαηνπνηήζεθε επίζθεςε ηνπ Έιιελα 

Πξσζππνπξγνχ πνπ ζπλνδεπφηαλ απφ πνιπκειή επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή. Δπξφθεηην γηα ηελ 1
ε
 

επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή κε επηθεθαιήο Πξσζππνπξγφ ηεο ΔΔ κεηά ηελ άξζε ησλ δηεζλψλ θπξψζεσλ. 

 Ο πξψηνο εγέηεο πνπ επηζθέθηεθε ην Ιξάλ κεηά ηελ άξζε ησλ δηεζλψλ θπξψζεσλ ήηαλ ν 

Κηλέδνο Πξφεδξνο Xi Jinping ηνλ Ιαλνπάξην 2016, θαζψο κάιηζηα ε Κίλα απνηειεί ηνλ κεγαιχηεξν 

αγνξαζηή πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ ηνπ Ιξάλ. 

 

 

                                                           
1
 http://eeas.europa.eu/archives/docs/top_stories/pdf/iran_implementation/information_note_eu_sanctions_jcpoa_en.pdf 

http://en.wikipedia.org/wiki/Mohsen_Rezaee
http://en.wikipedia.org/wiki/Political_parties_in_Iran
http://en.wikipedia.org/wiki/Ali_Akbar_Velayati
http://en.wikipedia.org/wiki/Islamic_Coalition_Party
http://en.wikipedia.org/wiki/Mohammad_Gharazi
http://en.wikipedia.org/wiki/Independent_(politician)
http://www.moi.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=News&CategoryID=cc1955c9-7610-428d-b15c-fafc947cc884&WebPartID=47942904-35b9-4ecc-bfc4-4d6d3bee26d8&ID=ab52b9a8-e2a6-41e4-bbcc-15665125a6b2
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5.2 πκκεηνρή Ιξάλ ζε Γηεζλείο Οξγαληζκνύο  

 

Σν Ιξάλ ζπκκεηέρεη είηε σο πιήξεο κέινο είηε σο παξαηεξεηήο ζηνπο εμήο Γηεζλείο 

Οξγαληζκνχο:  

CICA, CP, D-8, ECO, FAO, G-15, G-24, G-77, IAEA, IBRD, ICAO, ICC (national 

committees), ICRM, IDA, IDB, IFAD, IFC, IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO, IMSO, Interpol, IOC, IOM, 

IPU, ISO, ITSO, ITU, MIGA, NAM, OIC, OPCW, OPEC, PCA, SAARC (observer), SCO (observer), 

UN, UNAMID, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNIDO, UNITAR, UNWTO, UPU, WCO, WFTU 

(NGOs), WHO, WIPO, WMO, WTO (observer) 

 

 

5.3 Γηκεξείο πκθσλίεο νηθνλνκηθνύ πεξηερνκέλνπ 

 

    Σν Ιξάλ είρε πξνζπαζήζεη ζηαζεξά απφ ηε δεθαεηία 1950 λα αλαπηχμεη ηελ εμσζηξέθεηα ηεο 

νηθνλνκίαο ηνπ θαη γηα ην ιφγν απηφ είρε ζπλάςεη αξθεηέο δηκεξείο ζπκθσλίεο, ηφζν γηα ηελ πξνζηαζία 

ησλ επελδχζεσλ, φζν θαη γηα ηελ απνθπγή δηπιήο θνξνινγίαο. ην Παξάξηεκα αλαθέξνληαη νη 

ηζρχνπζεο ζπκθσλίεο.  

 

5.4. Μέζα καδηθήο ελεκέξσζεο 

 

 χκθσλα κε ην άξζξν 175 ηνπ Ιξαληθνχ πληάγκαηνο ε ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο θαη δηάρπζεο 

ησλ ηδεψλ ζηα έληππα κέζα, ζηελ ηειεφξαζε θαη ην ξαδηφθσλν πξέπεη λα δηαζθαιίδνληαη ζε ζπλάξηεζε 

πάληνηε κε ηα θξαηνχληα ηζιακηθά ηδενινγηθν-ζξεζθεπηηθά πξφηππα θαη ην εζληθφ ζπκθέξνλ. Δπνκέλσο 

φια ηα ΜΜΔ ηδησηηθά θαη θξαηηθά ππφθεηληαη ζε απζηεξή ινγνθξηζία, ελψ ε δηαδηθηπαθή πξφζβαζε ζε 

απαγνξεπκέλνπο ηζηφηνπνπο θαζίζηαηαη δπλαηή κφλν κέζσ ηζρπξψλ θίιηξσλ πνπ θαζίζηαληαη 

αλαπνηειεζκαηηθά ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο ειέγρνπ ηνπ θπβεξλνρψξνπ γηα 

λα αθνινπζήζνπλ κνηξαία ζρεηηθά αληίκεηξα απφ ηελ επέιηθηε θαη επξεκαηηθή ηξαληθή λενιαία. 

Αξκφδην γηα ζέκαηα έληππσλ ΜΜΔ είλαη εηδηθφ δηθαζηήξην πνπ επηβιέπεη, αλαζηέιιεη ιεηηνπξγίεο, 

αθπξψλεη άδεηεο θπθινθνξίαο θιπ. 

 

 Οη πεξηζζφηεξεο ηξαληθέο εθεκεξίδεο εθδίδνληαη θαη θπθινθνξνχλ ζηα θαξζί ,αιιά ππάξρνπλ 

θαη αξθεηά αγγιφθσλα έληππα, πνπ θαηαγξάθνπλ βέβαηα ηελ κεγαιχηεξε θπθινθνξία ηνπο ζηελ ηξαληθή 

πξσηεχνπζα Οη δεκνθηιέζηεξεο θαζεκεξηλέο θαη εβδνκαδηαίεο πεξζφθσλεο: Ettelaat, Kayhan, Resalat , 

ελψ αγγιφθσλεο νη Tehran Times, Iran Daily, Iran News. O ζεκαληηθφηεξνο φκηινο ΜΜΔ ζην Ιξάλ είλαη 

ν Islamic Republic of Irna Broadcasting (IRIB). Τπάξρνπλ βέβαηα θαη αξθεηέο ξαδηνθσληθέο θαη 

ηειενπηηθέο εθπνκπέο πνπ απαηηνχλ βέβαηα ηελ εγθαηάζηαζε εηδηθήο δνξπθνξηθήο θεξαίαο πνπ ζπρλά 

γίλνληαη ζηφρνο επηδξνκψλ ηεο αξκφδηαο αζηπλνκηθήο κνλάδαο, ελψ άιινο ηξφπνο παξαθψιπζεο 

παξαθνινχζεζεο ε παξεκβνιή ηζρπξψλ παξαζίησλ πνπ εθηηκάηαη φηη ζπλεηζθέξεη θαζνξηζηηθά θαη ζηελ 

ξαγδαία αχμεζε ησλ θαξθηλνπαζψλ ηα ηειεπηαία ρξφληα. ηηο κεγάιεο πφιεηο, φπσο Σερεξάλε, ην 

πνζνζηφ ησλ θαηνίθσλ πνπ παξαθνινπζνχλ δνξπθνξηθά πξνγξάκκαηα θπκαίλεηαη ζην 90% , ελψ ζηελ 

ππφινηπε επηθξάηεηα ζην 40% θαη βαίλεη απμαλφκελν. 

  

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΙΡΑΝ  

1. Μαθξννηθνλνκηθά κεγέζε. 

Α. Γεληθά 
 

 Η Ιξαληθή Οηθνλνκία είλαη ε δεχηεξε κεγαιχηεξε ζηελ Αξαβηθή Υεξζφλεζν θαη ηελ Αθξηθή 

κεηά εθείλε ηεο ανπδηθήο Αξαβίαο. Δίλαη ε 4
ε
 αγξνηηθή νηθνλνκία παγθνζκίσο ζχκθσλα κε ηελ 

πνηθηιία ησλ εηδψλ πνπ θαιιηεξγνχληαη. Καηέρεη ηελ 4
ε
 ζέζε παγθνζκίσο σο παξαγσγφο πεηξειαίνπ, 
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ηελ 5
ε
 ζηνλ νηθν-ηνπξηζκφ, ηελ 10

ε
 ζέζε σο ρψξα κε παγθφζκηαο αμίαο πνιηηηζκηθνχο ζεζαπξνχο. 

Καηέρεη ηελ 18
ε
 ζέζε παγθνζκίσο ζχκθσλα κε ην κέγεζνο ηεο νηθνλνκίαο ηεο θαη είλαη ε 2

ε
 παγθνζκίσο 

ζε απνζέκαηα θπζηθνχ αεξίνπ. Έρεη 2.700 ρικ. αθηνγξακκήο, 1.918 ρικ. κήθνο πνηακψλ, 220.000 ρικ. 

έθηαζε νδηθψλ αξηεξηψλ, 15 εκπνξηθνχο ιηκέλεο θαη 54 αεξνδξφκηα.  

Η θαζαξή επηθξάηεζε ηνπ θεξφκελνπ σο κεηξηνπαζνχο κεηαξξπζκηζηή θ. Hassan Rouhani  ζηηο  

Πξνεδξηθέο εθινγέο ηεο 14
εο

 Ινπλίνπ 2013 (θαη ήδε θαη ηνλ Μάην 2017) θαιιηέξγεζαλ ειπίδεο θαη 

πξνζδνθίεο ζε φια ηα ζηξψκαηα ηεο ηξαληθήο θνηλσλίαο γηα κηα πεξηζζφηεξν ηζνξξνπεκέλε κεηξηνπαζή 

θαη επνηθνδνκεηηθή πξνζέγγηζε ηεο ρψξαο κε ηελ δηεζλή θνηλφηεηα 

χκθσλα κε θνξπθαίνπο νηθνλνκηθνχο ζπκβνχινπο ηνπ Πξνέδξνπ Ρνραλί νη ζεκαληηθφηεξεο 

κεηαξξπζκηζηηθέο παξεκβάζεηο επηρεηξήζεθαλ ζε ηέζζεξηο θχξηνπο ηνκείο-άμνλεο:  

- ηελ ξχζκηζε ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο αγνξάο 

- ηελ δηεπζέηεζε ησλ ηδηαηηεξνηήησλ πνπ έρνπλ πξνθχςεη ζρεηηθά κε ηελ πινπνίεζε ηεο δεχηεξεο θάζεο 

ηνπ Subsidy Act (θηιφδνμνπ πξνγξάκκαηνο ηεο πξνεγνχκελεο Κπβέξλεζεο πεξί ζηαδηαθήο 

θαηαξγήζεσο θξαηηθψλ επηδνηήζεσλ ζε βαζηθά θαηαλαισηηθά αγαζά πξνο φθεινο αζζελέζηεξσλ 

θνηλσληθψλ νκάδσλ), αιιά θαη ηεο αλαδηάξζξσζεο ησλ βηνκεραληθψλ ππνδνκψλ. 

- ηελ αλαδηακφξθσζε θαη εθ λένπ ιεηηνπξγηθφηεξε ελεξγνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ησλ 

ηδησηηθνπνηήζεσλ. 

- ηελ εμπγίαλζε θαη εμνξζνινγηζκφ ηνπ ρεηκαδφκελνπ θαη απνθιεηζκέλνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο. 

 χκθσλα κε κειέηεο αλεμαξηήησλ εκπεηξνγλσκφλσλ ε εθαξκνγή ηνπ Subsidy Act δελ απέθεξε 

ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα ζηελ Ιξαληθή νηθνλνκία. Κπξίσο δε εληνπίζηεθαλ πξνβιήκαηα ζηελ 

ηζνκεξή θαηαλνκή ησλ πφξσλ θαζψο εκθαλίζηεθαλ θαηλφκελα επηκεξηζκέλεο αλάπηπμεο 

ζπγθεθξηκέλσλ θνηλσληθψλ νκάδσλ θαη θπξίσο ζηα αζηηθά θέληξα. 

 Βαζηθή δηαπίζησζε γηα ην 2016 ήηαλ φηη φινη νη παξάγνληεο πνπ δηακνξθψλνπλ ηηο βαζηθέο 

νηθνλνκηθέο πξνηεξαηφηεηεο θαη αλαιακβάλνπλ πξσηνβνπιίεο ζηελ Ιξαληθή επηρεηξεκαηηθή θνηλφηεηα, 

αλέζηεηιαλ ή κείσζαλ ην ξπζκφ εμέιημεο ησλ ήδε πινπνηνχκελσλ δξάζεσλ, θαζψο ε πξνεθινγηθή 

εθζηξαηεία θαη ηα δεηνχκελα πνπ ηέζεθαλ ζηελ πνιηηηθή δσή ηεο ρψξαο, δεκηνχξγεζαλ θαζεζηψο 

αβεβαηφηεηαο. Δπηπξνζζέησο ε εθινγή ηνπ Πξνέδξνπ Σξάκπ ζηηο ΗΠΑ δεκηνχξγεζε επηπξφζζεηα 

εξσηεκαηηθά γηα ην αλ ζα ππάξμεη αιιαγή ζηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή ησλ ΗΠΑ αλαθνξηθά κε ηελ 

πξνψζεζε εθαξκνγήο ηεο JCPOA. Παξά ηελ μεθάζαξε ζηάζε ηεο ΔΔ γηα πινπνίεζε ηεο ζπκθσλίαο, ε 

επακθνηεξίδνπζα ζηάζε ηεο λέαο εγεζίαο ζηηο ΗΠΑ, έζεζε εξσηεκαηηθά ηφζν ζηελ Ιξαληθή 

επηρεηξεκαηηθή θνηλφηεηα, φζν θαη ζηνπο επηρεηξεκαηηθνχο θχθινπο άιισλ ρσξψλ πνπ ήδε 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην Ιξάλ θαη πξνζβιέπνπλ ζε πεξαηηέξσ αλάπηπμε ησλ δξάζεψλ ηνπο.   

     

Β: Η πκθωλία ηεο Γελεύεο ( General Interim Agreement: GIA) 
24 Ννεκβξίνπ 2013 
 

1.Δηζαγσγηθά 

 Γελ ππάξρεη ακθηβνιία φηη ε απφ 24.11.2013 πκθσλία ηεο Γελεχεο απνηέιεζε  έλα ζεκαληηθφ 

πξψην βήκα πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο ζηαδηαθήο άξζεο ηεο απνκφλσζεο ηνπ Ιξάλ απφ ην δηεζλέο 

ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα, ηεο ραιάξσζεο ηνπ αζθπθηηθνχ θινηνχ ησλ κέρξη ζήκεξα θιηκαθνπκέλσλ 

θπξψζεσλ, πνπ παξέιπζαλ ηελ εγρψξηα νηθνλνκία, αιιά θαη ηεο επαλαμηνιφγεζεο θαη απνηειεζκαηηθήο 

αμηνπνίεζεο ησλ ζεκαληηθψλ πξννπηηθψλ εκπνξηθήο θαη επελδπηηθήο δξαζηεξηνπνίεζεο ησλ 

επξσπατθψλ (θαη ειιεληθψλ) επηρεηξεκαηηθψλ ζπκθεξφλησλ ζηελ ηξαληθή νηθνλνκία θαη αγνξά. 

2. Μεηαβνιέο ζηελ νηθνλνκηθή δσή. 

 Απφ ηελ εθαξκνγή ηεο JCPOA ηνλ Ιαλνπάξην 2016 νη εμαγσγέο απμήζεθαλ 1,5 κε 2,9 εθ. 

βαξέιηα ηελ εκέξα (πεξηιακβαλνκέλσλ Η κεξηθή άξζε ησλ θπξψζεσλ απειεπζέξσζε ζεσξεηηθά θαη σο 

έλα ζεκείν δηεπθφιπλε, ηελ εκπνξηθή θαη ρξεκαηνπηζησηηθή δξαζηεξηφηεηα ζε δηάθνξνπο λεπξαιγηθνχο 

ηνκείο, ηφζν γηα ην Ιξάλ φζν θαη γηα ηα επξσπατθά ζπκθέξνληα. Οη ζπγθεθξηκέλνη ηνκείο εληνπίδνληαη 

θπξίσο ζηνπο αθφινπζνπο: εκπφξην πεηξνρεκηθψλ, εκπφξην ρξπζνχ θαη πνιχηηκσλ ιίζσλ, 

απειεπζέξσζε ηξαπεδηθψλ ζπλαιιαγψλ γηα πξνκήζεηεο ηξνθίκσλ, θαξκαθεπηηθψλ παξαζθεπαζκάησλ 

θαη ηαηξηθνχ εμνπιηζκνχ, απειεπζέξσζε κεηαθνξηθψλ θαη αζθαιηζηηθψλ ππεξεζηψλ απφ επξσπατθνχο 

νίθνπο ζε ηξίηεο ρψξεο γηα ηελ πξνκήζεηα θαη εηζαγσγή ηξαληθνχ αξγνχ πεηξειαίνπ, αλαδσνγφλεζε 

απηνθηλεηνβηνκεραλίαο θαη αεξνπινΐαο, λεπξαιγηθψλ θιάδσλ θαη γηα ηηο δχν πιεπξέο κε 

ζεκαληηθφηαηεο νηθνλνκηθέο παξακέηξνπο θαη ε αχμεζε ηνπ κέρξη ζήκεξα ειάρηζηνπ πνζνχ εκπνξηθψλ 

ζπλαιιαγψλ κε ην Ιξάλ, πέξαλ ηνπ νπνίνπ απαηηείηαη έγθξηζε ηεο εθάζηνηε αξκφδηαο νηθνλνκηθήο 

δηνηθεηηθήο αξρήο ηνπ θξάηνπο κέινπο ηεο επξσπατθήο επηρείξεζεο, ζα πξνζδψζεη λέα δπλακηθή ζε 

πιήζνο ζπλαιιαγψλ πνπ θπκαίλνληαη ζε απηά ηα κηθξνκεζαία επίπεδα θαη απνηεινχλ ηελ ξαρνθνθαιηά 
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ησλ δηκεξψλ εκπνξηθψλ ξνψλ πξνο ην Ιξάλ πνιιψλ θξαηψλ κειψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο 

ρψξαο καο. 

3. Γπλαηόηεηεο επηηπρνύο εθαξκνγήο ηεο ζπκθσλίαο. 

 Κνκβηθήο ζεκαζίαο δήηεκα απνηέιεζε θαη απνηειεί ε αληίδξαζε ηνπ επξσπατθνχ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ν βαζκφο ζπκκφξθσζεο κε ηηο λέεο νδεγίεο θαη πνιηηηθέο πνπ ζα 

δξνκνινγεζνχλ κεηά ηε ζπκθσλία ηεο Γελεχεο. Τπάξρεη δηάρπηε ε αίζζεζε ηνπιάρηζηνλ ζε εδψ 

ππεξεηνχληεο νκνιφγνπο θξαηψλ κειψλ Δ.Δ, φηη νη επξσπατθέο ηξάπεδεο αθφκε θαη κεηά ηηο λέεο 

εμειίμεηο, εθφζνλ δελ ιάβνπλ ζπγθεθξηκέλν θαη θαζαξφ πξάζηλν θσο απφ ηηο αξκφδηεο νηθνλνκηθέο θαη 

λνκηζκαηηθέο αξρέο ηεο Ακεξηθαληθήο Γηνίθεζεο (θάηη πνπ ε Οπάζηγθηνλ δελ ζα ζπεχζεη λα θάλεη αλ 

δελ ηεο δεηεζεί θαη κάιηζηα  κε εκθαηηθφ ηξφπν), ζα ζπλερίζνπλ ελ πνιινίο λα ηεξνχλ ηελ κέρξη ηψξα 

επηθπιαθηηθή ηνπο ζηάζε απέλαληη ζε θάζε εμππεξέηεζε δηαηξαπεδηθψλ ζπλαιιαγψλ, νπνία ζρεηίδεηαη 

κε ην Ιξάλ, αθφκε θαη εθηφο ηνπ πιέγκαηνο ησλ θπξψζεσλ, θαζψο ν βαζκφο δηάδξαζεο θαη 

αιιειεμάξηεζεο κε ην ακεξηθαληθφ ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα  ζίγνπξα είλαη απμεκέλεο 

ζπνπδαηφηεηαο απφ ηελ εμππεξέηεζε νξηζκέλσλ πεξηνξηζκέλνπ βειελεθνχο (ηνπιάρηζηνλ ζηελ αξρή) 

ζπλαιιαγψλ.  

             Μηα βαζχηεξε εμέηαζε ζηα ηεθηαηλφκελα ηεο εγρψξηαο νηθνλνκίαο νδεγεί ζηελ εθηίκεζε, φηη ε 

ζπκθσλία άξζεο ησλ θπξψζεσλ ζα άξεη ηελ αβεβαηφηεηα ζηελ αγνξά, ε νπνία ζα κεηψλεηαη πεξαηηέξσ 

κε ηελ απνθιηκάθσζε ησλ θπξψζεσλ. Ο ξπζκφο επαλαθνξάο ηεο εμσηεξηθήο εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

ζα δψζεη ηελ απάληεζε αλ ε νηθνλνκία ζα ζπλερίζεη λα αζθπθηηά θαη λα κελ πξνζθέξεη ην κεξίδην πνπ 

ηεο αλαινγεί ζηελ απεμάξηεζε ηεο εγρψξηαο νηθνλνκίαο απφ ηηο πεηξειατθέο εμαγσγηθέο ξνέο. 

 Ο Πξφεδξνο Rouhani, πνπ πξνζπαζεί εληαηηθά λα ηνπνζεηήζεη ηελ εγρψξηα νηθνλνκία ζηαζεξά 

ζε ηξνρηά εθζπγρξνληζκνχ θαη αλαπηπμηαθήο πξννπηηθήο, αληηιακβάλεηαη πιήξσο φηη παξά ηηο 

εμαγγειίεο ηνπ γηα επηζηξνθή ζε αλαπηπμηαθνχο ξπζκνχο ζην ηξέρνλ νηθνλνκηθφ έηνο, ρσξίο νπζηαζηηθή 

πινπνίεζε ηεο νινθιεξσκέλεο ππξεληθήο ζπκθσλίαο, φιεο νη ζηνρεχζεηο ηνπ ζα παξακείλνπλ ζην 

επίπεδν ησλ θαιψλ πξνζέζεσλ. Γπν παξάκεηξνη σζηφζν πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε: 

 

α) Η ηξαληθή νηθνλνκία δηαζέηεη ην δπλακηθφ θαη ηελ ππνδνκή λα επηζηξέςεη ζε ηξνρηά ζηαζεξήο 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο , εθφζνλ βεβαίσο ππάξμεη αίζηα έθβαζε ζην δήηεκα ησλ ππξεληθψλ ζπλνκηιηψλ 

κε ηελ ππνγξαθή νινθιεξσκέλεο ζπκθσλίαο θαη νιηθήο άξζεο ησλ θπξψζεσλ. 

 

β) Η απφθαζε γηα ηε πνξεία πνπ ζα αθνινπζήζεη ηειηθψο ην Ιξάλ ζην επίκαρν  ππξεληθφ δήηεκα είλαη 

θαζαξά πνιηηηθή θαη αλήθεη ζηνλ Αλψηαην Θξεζθεπηηθφ Ηγέηε θαη ζην ζηελφ πεξηβάιινλ πνπ ηνλ 

επεξεάδεη. πλαθψο πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε φηη δελ είλαη κνλάρα θαζαξά καθξννηθνλνκηθά ηα θξηηήξηα 

κηαο ηέηνηαο απφθαζεο θαη ελδερνκέλσο ζπλδέεηαη ζηελά κε άιιεο νηθνλνκηθέο πξνηεξαηφηεηεο πνπ 

ππεξζεκαηίδνπλ θαη πξνσζνχλ δηάθνξνη ηζρπξνί παξάγνληεο ηεο Ιξαληθήο Οηθνλνκίαο.  

 

Γ. Δζσηεξηθέο εμειίμεηο ζηελ νηθνλνκία.   

1. Γεληθά  
Οη αξρέο ηνπ Ιξάλ έρνπλ πηνζεηήζεη κηα ζπλνιηθή ζηξαηεγηθή πνπ ζα πεξηιακβάλεη 

κεηαξξπζκίζεηο κε βάζε ηελ αγνξά φπσο αληηθαηνπηξίδεηαη ζην 20εηέο ζηξαηεγηθφ πξφγξακκα ηεο 

θπβέξλεζεο πνπ δηαηππψζεθε ζε λνκνζεηηθφ θείκελν πηνζεηψληαο ην έθην πεληαεηέο αλαπηπμηαθφ 

ζρέδην γηα ηελ πεξίνδν 2016-2021. Σν έθην πεληαεηέο αλαπηπμηαθφ ζρέδην απνηειείηαη απφ ηξεηο 

ππιψλεο: ηελ αλάπηπμε κηαο αλζεθηηθήο νηθνλνκίαο, ηελ πξφνδν ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηερλνινγίαο θαη 

ηελ πξνψζεζε ηεο πνιηηηζηηθήο αξηζηείαο. Απφ νηθνλνκηθήο απφςεσο, ην αλαπηπμηαθφ ζρέδην πξνβιέπεη 

εηήζην ξπζκφ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο 8% θαη κεηαξξπζκίζεηο θξαηηθψλ επηρεηξήζεσλ, 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ θαη ηξαπεδηθνχ ηνκέα, θαζψο θαη ηελ θαηαλνκή θαη ηε δηαρείξηζε ησλ εζφδσλ απφ 

ην πεηξέιαην κεηαμχ ησλ θχξησλ πξνηεξαηνηήησλ ηεο θπβέξλεζεο θαηά ηελ πξνζερή πεληαεηία. 

χκθσλα κε ηνλ επηθεθαιήο ηνπ Οξγαληζκνχ Γηαρείξηζεο θαη ρεδηαζκνχ, Mohammad Baquer 

Nobak ην ζρέδην πξνβιέπεη ηελ επίηεπμε ησλ αθφινπζσλ ζηφρσλ έσο ηνλ Μάξηην ηνπ 2021: 

 Βειηίσζε ηεο θαηαλνκήο ηνπ εηζνδήκαηνο θαη κείσζε ηνπ ζπληειεζηή Gini ζε 0,34, θαζψο θαη 

κνλνςήθην πνζνζηφ πιεζσξηζκνχ 8,9%. 

 Πνζνζηφ αλεξγίαο 7% απφ ηνλ ηξέρνληα ξπζκφ 10,45%. 

 Η θαηάηαμε γηα ηε δπλαηφηεηα επηρεηξείλ ζην Ιξάλ λα θηάζεη ηελ 70
ε
 ζέζε απφ ηελ ηξέρνπζα 

ηνπ 118. 

 Η εμάξηεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ απφ ηα έζνδα απφ ηηο εμαγσγέο πεηξειαίνπ λα κεησζεί ζην 

22%, απφ ην ζεκεξηλφ πνζνζηφ 31,5%. 

 Σν κεξίδην ησλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ ζην ΑΔΠ ζα απμεζεί ζην 11,5% απφ ηελ ηξέρνπζα 

αλαινγία 6,5%. 
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 Ο ιφγνο ησλ δεκφζησλ εζφδσλ πξνο ηηο δαπάλεο ζα αλέιζεη ζην 105,6% απφ ην ζεκεξηλφ 

πνζνζηφ ηνπ 68,4%. 

Η Ιξαληθή θπβέξλεζε πξαγκαηνπνίεζε κηα ζεκαληηθή κεηαξξχζκηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

επηδνηήζεσλ ηεο ζε βαζηθά πξντφληα φπσο ηα πεηξειαηνεηδή, ην λεξφ, ε ειεθηξηθή ελέξγεηα θαη ην 

ςσκί, γεγνλφο πνπ νδήγεζε ζε κέηξηα βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δαπαλψλ θαη ησλ 

νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Οη ζπλνιηθέο έκκεζεο επηρνξεγήζεηο, νη νπνίεο εθηηκήζεθαλ φηη 

ηζνδπλακνχλ κε ην 27% ηνπ ΑΔΠ ην 2007/2008 (πεξίπνπ 77,2 δηζ. Γνιάξηα ΗΠΑ), αληηθαηαζηάζεθαλ 

απφ έλα πξφγξακκα άκεζεο κεηαθνξάο κεηξεηψλ ζε ηξαληθά λνηθνθπξηά. Η δεχηεξε θάζε ηνπ ζρεδίνπ 

κεηαξξχζκηζεο ησλ επηδνηήζεσλ άξρηζε ηελ άλνημε ηνπ 2014, ε νπνία πεξηιακβάλεη κηα πην ζηαδηαθή 

πξνζαξκνγή ησλ ηηκψλ ησλ θαπζίκσλ απφ φ, ηη πξνβιεπφηαλ πξνεγνπκέλσο θαη ε κεγαιχηεξε ζηφρεπζε 

ησλ κεηαθνξψλ κεηξεηψλ ζε λνηθνθπξηά ρακεινχ εηζνδήκαηνο. Πεξίπνπ 3 εθαηνκκχξηα λνηθνθπξηά 

πςεινχ εηζνδήκαηνο έρνπλ ήδε εμαηξεζεί απφ ηνλ θαηάινγν παξαιεπηψλ κεηαθνξάο κεηξεηψλ. Χο 

απνηέιεζκα, νη δαπάλεο ηνπ Οξγαληζκνχ Σππνπνηεκέλσλ Δπηδνηήζεσλ (TSO) εθηηκάηαη φηη κεηψζεθαλ 

ζην 3,4% ηνπ ΑΔΠ ην 2016 απφ 4,2% ην 2014. 

Ήδε απφ ην 2014 ην παθέην αλαπηπμηαθψλ κέηξσλ, θαηά ηνπο ηζχλνληεο επξφθεηην λα 

δηαζθαιίζεη αλνδηθή πνξεία ηεο εγρψξηαο νηθνλνκίαο γηα ηα επφκελα ρξφληα (επηζεκαίλεηαη φηη νη ηφηε 

εθηηκήζεηο ηνπ IMF έθαλαλ ιφγν γηα ζεηηθφ αλαπηπμηαθφ πξφζεκν 1,5% ην 2014 θαη 2,3% ην 2015-16 

αλ θαη ηειηθά ην 2015 επηηεχρζεθε πςειή αλάπηπμε 4,9%).  

Σν Ιξάλ εμαθνινπζεί λα θπξηαξρείηαη απφ ην δεκφζην ηνκέα, ν νπνίνο ειέγρεη ζρεδφλ ην 80% 

ηεο νηθνλνκίαο. Ο ηδησηηθφο ηνκέαο είλαη ζρεηηθά πεξηνξηζκέλνο. Η νηθνλνκία εμαξηάηαη απφ ηα έζνδα 

ησλ πσιήζεσλ πεηξειαίνπ, πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ζρεδφλ ην ήκηζπ ησλ εζφδσλ ηνπ θξάηνπο θαη ηα 

νπνία κνηξαία κεηψλνληαη ζεκαληηθά έλεθα ηεο πηψζεο ησλ ηηκψλ ηνπ πεηξειαίνπ πνπ θαηαγξάθεθε 

δηεζλψο θαη ην 2015.  

Η θπβέξλεζε, ελφςεη θαη ησλ εθινγψλ ηνπ 2017 πηνζέηεζε πνιηηηθέο γηα λα δηαθνξνπνηήζεη 

ηελ νηθνλνκία ηεο θαη λα γίλεη ιηγφηεξν εμαξηεκέλε απφ ηνλ ηνκέα ηνπ πεηξειαίνπ, παξάιιεια 

απεθάζηζε λα μεθηλήζεη ηδησηηθνπνηήζεηο θαη άλνηγκα ζηηο μέλεο επελδχζεηο ζηνπο πεξηζζφηεξνπο ηνκείο 

ηεο νηθνλνκίαο ηεο.  

Σφζν ην εμσηεξηθφ φζν θαη ην δεκνζηνλνκηθφ ηζνδχγην βειηηψζεθαλ ην 2016. Σν πιεφλαζκα 

ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ ηνπ Ιξάλ ζεκείσζε ηζρπξή ψζεζε ιφγσ ηεο ηζρπξήο αλάπηπμεο 

ησλ εμαγσγψλ πεηξειαίνπ. Σν πιεφλαζκα ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ εθηηκάηαη φηη 

απμήζεθε ζην 6,5% ηνπ ΑΔΠ ην 2016, απφ 2,7% ην 2015, επσθεινχκελν έληνλα απφ ηελ άξζε ησλ 

πεηξειατθψλ θπξψζεσλ θαη ηελ αλάθακςε ησλ εμαγσγψλ. Οκνίσο, ην δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα 

εθηηκάηαη φηη βειηηψζεθε ην 2016 ιφγσ ηεο έληνλεο αχμεζεο ησλ εζφδσλ, θαζψο ην έιιεηκκα ηνπ 

θεληξηθνχ δεκφζηνπ πξνυπνινγηζκνχ κεηψζεθε ζην 1,5% ηνπ ΑΔΠ απφ 1,9% ην 2015. Ο 

πξνυπνινγηζκφο πνπ πξφηεηλε ε θπβέξλεζε γηα ην 2017 απαηηεί κείσζε ηνπ ειιείκκαηνο κεηψλνληαο ηηο 

ζπλνιηθέο δαπάλεο θαη απμάλνληαο ηα ζπλνιηθά έζνδα ηνπ ΑΔΠ. Ο εηήζηνο πιεζσξηζκφο εθηηκάηαη φηη 

ζα κεησζεί θάησ απφ ην 10% ην 2016, γηα πξψηε θνξά ζε ηέηαξην ηνπ αηψλα, ιφγσ κηαο ιηγφηεξν 

επλντθήο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο. 

Μέζσ ηεο ππνζηήξημεο ηνπ εγρψξηνπ αγξνβηνκεραληθνχ ηνκέα θαη ηελ δξαζηηθή αχμεζε ησλ 

κε πεηξειατθψλ εμαγσγψλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ βειηίσζε ηνπ επελδπηηθνχ θιίκαηνο θαη ηελ 

πξνζέιθπζε δσηηθνχ μέλνπ επελδπηηθνχ θεθαιαίνπ, αιιά θαη ην νπζηαζηηθφ άλνηγκα ηεο ρψξαο ζην 

επξχ δηεζλέο ηνπξηζηηθφ θνηλφ, εθηηκάην φηη ζα ππήξραλ ζεηηθέο καθξννηθνλνκηθέο εμειίμεηο. 

Δπηζεκαίλεηαη ν θνκβηθφο ξφινο πνπ απνδίδεη ε παξνχζα δηνίθεζε ζηελ απνδνηηθφηεηα θαη πεξαηηέξσ 

αλαβάζκηζε ηεο λεπξαιγηθήο απηήο εμαγσγηθήο θαηεγνξίαο ησλ κε πεηξειατθψλ εμαγσγψλ πξνο 

επίηεπμε ηεο κεγαιχηεξεο δπλαηήο δηαθνξνπνίεζεο ηνπ εζληθνχ εμαγσγηθνχ ραξηνθπιαθίνπ θαη ηελ 

ζηαδηαθή απεμάξηεζε ηεο εγρψξηαο νηθνλνκίαο απφ ηα πεηξειατθά έζνδα.  

Οη ζεηηθέο εμαγσγηθέο επηδφζεηο απηήο ηεο  θαηεγνξίαο πνπ ηα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ ζρεδφλ 

δηπιαζηαζζεί, πξνζεγγίδνληαο πιένλ ηα 50 δηο $ ζε εηήζην επίπεδν, ζα απνβνχλ θαζνξηζηηθέο θαη  γηα 

ηελ ζηαδηαθή πινπνίεζε ηνπ δφγκαηνο ηεο "resistance economy", πνπ εμαγγέιζεθε ζηηο 19 

Φεβξνπαξίνπ 2014 απφ ηνλ ίδην ηνλ Αλψηαην Ηγέηε, θαιψληαο γηα κηα γεληθφηεξε  αμηνπνίεζε ζην 

κέγηζην δπλαηφ βαζκφ ησλ εγρψξησλ δπλαηνηήησλ ζε πφξνπο, ηερλνινγίεο θαη αλζξψπηλν δπλακηθφ κε 

απψηεξν "ηδαληθφ "  ζηφρν  ηελ πιήξε απηάξθεηα ηεο ρψξαο.  

                           
 

2. Βαζηθά Οηθνλνκηθά κεγέζε 
 

Μαθξννηθνλνκηθνί δείθηεο 

 
ΓΔΙΚΣΗ 2012 2013 2014 2015 2016

2
  2017

3
 

Αχμεζε ΑΔΠ 2,1% -5,4% 1,089% 1,6% 1,1% 3,9%
4
 

                                                           
2
 Ιξαληθφ έηνο Μάξηηνο 2015-Μάξηηνο 2016 

3
 Ιξαληθφ έηνο Μάξηηνο 2016-Μάξηηνο 2017 
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ΑΔΠ δηο $ 247,4 218,9 362 416,5 360,7 420,7 

Καηά θεθαιή ΑΔΠ $ 3,253 2,840 4,639 4,769
5
  4,2

6
 4,9

7
 

Πιεζσξηζκφο % 

(επίζεκνο/αλεπίζεκνο) 

31,5/35,8 32,6/42 21,1/27,7 11,92/16,32 16,7/18,1 15,9/17,2 

Ρεπζηφηεηα Μ4 $ δηο 180,6 214,3 283,6 341,73 292,4 298,2 

Αχμεζε ξεπζηφηεηαο 25,7% 18,6% 24,4% 17,03% 22,3% 27,6% 

Απφζεκα ΑΞΔ
8
 37,891 δηο $ 40,941 δηο $ 43,047 δηο $ 45,097 δηο $ 48,469 δηο $ 89,3 δηο $

9
 

Πιεζπζκφο 76.045.000 77.081.000 78.089.000 79.328.982 79.328.982 79.328.982 

Πνζνζηφ ελεξγνχ 

πιεζπζκνχ 

37,7 35,6 36,7 34,9 36,8 39,2 

Αλεξγία 

(επίζεκε/αλεπίζεκε) 

12,2/20,6 12,7/19,8 14,73/17,09 11,7/16,38 10,1/16 9,7/15,9 

Δμαγσγέο πεηξειαίνπ 

& θπζηθνχ αεξίνπ 

66,22 δηο $ 75,77 δηο $ 44,48 δηο $ 54 δηο $ 56 δηο $ 78,1 δηο $ 

Δμαγσγέο πιελ 

ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ 
26,89 δηο $ 27,53 δηο $ 31,43 δηο $ 34,8 δηο $ 44,8 δηο $ 48,3 δηο $ 

Δηζαγσγέο 

εκπνξεπκάησλ 

62.265 δηο $ 59.866 δηο $ 64,174 δηο $ 69,39 δηο $ 68,3 δηο $ 74 δηο $ 

Δκπνξηθφ ηζνδχγην 30.842 δηο $ 43.432 δηο $ 11,736 δηο $ 19,41 δηο $ 

 

21,4 δηο $ 40,2 δηο $ 

Έιιεηκκα 

πξνυπνινγηζκνχ 

15.12 δηο $ 18,6 δηο $ 21,3 δηο $ 28,7 δηο $ 23,1 δηο $ 20,5 δηο $ 

Έιιεηκκα Κεληξηθήο 

Κπβέξλεζεο σο % 

ΑΔΠ 

  12,004 42,409 35,001 29,236 

Έιιεηκκα ηξερνπζψλ 

ζπλαιιαγψλ, δηο $ 

  15,86 9,02 23,57 19,51 

Έιιεηκκα ηξερνπζψλ 

ζπλαιιαγψλ % ΑΔΠ 

  3,8 2,4 6,3 5,3 

Μέζνο φξνο ηηκήο 

βαξειηνχ πεηξειαίνπ 

75,4 $ 82,2 $ 55 $ 50 $ 47,6 48,4 

Δμσηεξηθφ ρξένο 18,97 δηο $ 22,11 δηο $ 27,49 δηο $ 32, 82 δηο $ 23,8 δηο $ 19,6 δηο $ 

Μέζε ηζνηηκία 

(IRR/US$)
10

 

1$=IRR 

26,170 

1$=IRR 

24,500 

1$= IRR 

26,170 

1$=IRR 

33,000 

1$= IRR  

26,170 

1$=IRR 

38,000 

1$= IRR 

26,170 

     1$=IRR         

     38,000 

1$= IRR 

27,391 

1$=IRR 

40,012 

 

Πεγή: Ιξαληθή Κεληξηθή Σξάπεδα, UNCTAD, IMF, OPEC, EUROSTAT 

 

3. Δμέιημε θαη Αλάιπζε Βαζηθώλ Οηθνλνκηθώλ Μεγεζώλ θαη 
Κιάδωλ εγρώξηαο νηθνλνκίαο 
 

3.1 ΑΔΠ : Γηάξζξσζε –ζπκκεηνρή θιάδσλ ζην ΑΔΠ :  

Μεηά ηηο δηεζλείο νηθνλνκηθέο θπξψζεηο ην Ιξάλ βίσζε δχν ρξφληα χθεζεο. ηε ζπλέρεηα, 

αλέθηεζε ζεηηθφ ξπζκφ αλάπηπμεο ην 2014 (4,8%), κεηά ηελ επαλαθνξά ησλ ξνψλ εκπνξίνπ ζε ζπλέρεηα 

ηεο άξζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θπξψζεσλ έλεθα ηεο ελδηάκεζεο ζπκθσλίαο ην Ννέκβξην ηνπ 2013 κεηαμχ 

ηνπ Ιξάλ θαη ησλ κεγάισλ δπλάκεσλ (P5 + 1). Η πηψζε ησλ ηηκψλ ηνπ πεηξειαίνπ έρεη επεξεάζεη, 

σζηφζν ηελ ηξαληθή νηθνλνκία ε νπνία εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηα έζνδα ηνπ πεηξειαίνπ.  

Μεηά απφ κηα ζπξξίθλσζε θνληά ζην 2% ην 2015, ε ηξαληθή νηθνλνκία επαλήιζε ζε 

αλαπηπμηαθή ηξνρηά ην 2016 κε εθηηκψκελν ξπζκφ 6,4%. Σα δηαζέζηκα ζηνηρεία γηα ην πξψην εμάκελν 

ηνπ ηξαληθνχ εκεξνινγηαθνχ έηνπο 2016 (πνπ ιήγεη ηνλ Μάξηην ηνπ 2017) δείρλνπλ φηη ε ηξαληθή 

                                                                                                                                                                         
4
 Η πξφβιεςε ηνπ ΓΝΣ γηα ην 2017 είλαη 6,6% θαη 3,2% ην 2018 (http://www.imf.org/en/News/Articles/2016/12/19/PR16569-Islamic-Republic-of-

Iran-IMF-Staff-Completes-2016-Article-IV-Mission). 
5
 Πεγή: ΓΝΣ 

6 Πεγή: ΓΝΣ 
7 Πεγή: ΓΝΣ 
8
 Πεγή: UNCTAD 

9 Πεγή: Δθηίκεζε ΓΝΣ 
10

 Δπίζεκεο ηηκέο δειηίνπ δηαπξαγκάηεπζεο. 
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νηθνλνκία απμήζεθε κε επηηαρπλφκελν ξπζκφ 9,2% (ζε εηήζηα βάζε) ην δεχηεξν ηξίκελν (πνπ 

αληηζηνηρεί ζηνλ Ινχιην-επηέκβξην ηνπ 2016), αχμεζε 5,2% ην πξψην ηξίκελν. Η ζπλνιηθή αλάπηπμε 

θαηά ην πξψην εμάκελν ηνπ 2016 αλήιζε ζην 7,4%, ελψ ην ΑΔΠ εμαηξνπκέλνπ ηνπ θιάδνπ πεηξειαίνπ 

απμήζεθε θαηά κφιηο 0,9%. Παξά ηελ θπξηαξρία ηνπ πεηξειατθνχ θιάδνπ - ιφγσ ηεο ζεηηθήο επίδξαζεο 

ηεο εθαξκνγήο ηεο JCPOA ζηελ παξαγσγή πεηξειαίνπ θαη ηηο εμαγσγέο, ππάξρνπλ θαη θάπνηεο ελδείμεηο 

δπλακηζκνχ θαη ζηνπο κε πεηξειατθνχο ηνκείο. Σν πνζνζηφ αλεξγίαο επέζηξεςε ζε ηξηεηή πςειφ 12,7% 

(ή 3,3 εθαηνκκχξηα άλεξγνη) θαηά ην δεχηεξν ηξίκελν ηνπ 2016 παξά ηνλ πςειφ ξπζκφ αλάπηπμεο απηήο 

ηεο πεξηφδνπ. Η αχμεζε απηή αληαλαθιά ζε κεγάιν βαζκφ ηελ αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ζην 

εξγαηηθφ δπλακηθφ ζην 40,4% ζε ζχγθξηζε κε 35,4% ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2014. Σα πνζνζηά αλεξγίαο 

αλδξψλ θαη γπλαηθψλ αληίζηνηρα 21,8 θαη 10,4% ππνγξακκίδνπλ επίζεο ην απμαλφκελν ράζκα ησλ 

θχισλ ζηελ απαζρφιεζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο ζε ζχγθξηζε κε ην 2015. 

Μεζνπξφζεζκα θαη καθξνπξφζεζκα, νη πξννπηηθέο αλάπηπμεο ζα βαζίδνληαη ζηνλ ξπζκφ ηεο 

επαλέληαμεο ηνπ Ιξάλ κε ηελ παγθφζκηα νηθνλνκία ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα, ην εκπφξην θαη ηηο επελδχζεηο 

θαη ζηελ εθαξκνγή βαζηθψλ δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ. Οη ξπζκνί αλάπηπμεο ην 2017-19 

αλακέλεηαη λα ππνρσξήζνπλ ιίγν πάλσ απφ ην 4%. Καζψο νη ηξαληθέο ηξάπεδεο αληηκεησπίδνπλ ηελ 

πξφθιεζε θαζπζηεξήζεσλ ζηελ θαζηέξσζε ζρέζεσλ αληαπνθξηηξηψλ ηξαπεδψλ κε κεγάιεο δηεζλείο 

ηξάπεδεο, νη εηζξνέο άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ ζην Ιξάλ θαη νη εκπνξηθέο ζρέζεηο κε ηνλ ππφινηπν 

θφζκν πεξηνξίδνληαη. Χζηφζν, νη πξφζθαηεο εμειίμεηο ππνδειψλνπλ φηη νη ινηπνί θιάδνη εθηφο ηνπ 

πεηξειατθνχ αλαπηχζζνληαη δπλακηθά θαη φηη νη επελδχζεηο ζε απηνχο ελδέρεηαη λα δηαδξακαηίζνπλ 

ζεκαληηθφηεξν ξφιν θαηά ηα επφκελα ρξφληα. 

 

Δμέιημε ΑΔΠ ηεο Ιξαληθήο Οηθνλνκίαο. 

 
base year March 2005 

base year March 
2012 

  

year 
ended 
Mar. 
2011 

year 
ended 
Mar. 
2012 

year 
ended 
Mar. 
2013 

year 
ended 
Mar. 
2014 

year 
ended 
Mar. 
2015 

year 
ended 
Mar. 
2016 

Apr.-
Dec. 
2016 

GDP (000 
bn IRR) 2,068.9 2,157.9 2,011.6 1,972.9 2,031.6 5,946.6 4,999.2 

Econ. 
Growth % 5,8 4,3 -6,8 -1,9 3 -1,6 11,6 

Ρθγι: Central Bank of Iran/CBI 
 

Καηά ην ηξαληθφ νηθνλνκηθφ έηνο 2016 (Μαξ. 2015-Μαξ. 2016) ην ΑΔΠ κεηψζεθε 1,6%. 

Χζηφζν ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο Σξαπέδεο ηνπ Ιξάλ ην ππφινηπν δηάζηεκα ηνπ 2016 (Απξ.-

Γεθ) θαηεγξάθε αχμεζε 11,6%. πλεπψο ην 2016 φλησο ππήξμε θνκβηθή ρξνληά γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ 

Ιξάλ έλεθα ηεο έλαξμεο εθαξκνγήο ηεο JCPOA. 

Η ζχλζεζε ηνπ ΑΔΠ ην 2016 αλά ηνκέα (ζηνηρεία CBI) ήηαλ βηνκεραλία 22,52%, πεηξέιαην 

22,09%, ππεξεζίεο 47,06% θαη αγξνηηθφο ηνκέαο 8,33%. To 2013-14 ν γεσξγηθφο ηνκέαο ζπλεηζέθεξε 

ην 10,6%,  ν βηνκεραληθφο θιάδνο ην 44.5 % (εθ ηνπ νπνίνπ ην 27 % αλαινγεί ζηε βηνκεραλία 

πεηξειαίνπ) θαη νη ππεξεζίεο ην 44,9%. Οη αληίζηνηρεο επηδφζεηο γηα ην πξνεγνχκελν νηθνλνκηθφ έηνο 

2013 ήηαλ: 12%, 44,2 % θαη 43,8%. εκεηψλεηαη φηη ην εγρψξην ΑΔΠ απνηηκήζεθε γηα ην 2013 ζε 

φξνπο ηζνηηκίαο αγνξαζηηθήο δχλακεο ζε 987,1 δηο $ ( 18
ε
 ζέζε ζηε ζρεηηθή παγθφζκηα θαηάηαμε ) , ελψ 

ζε φξνπο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο ζε 411,9 δηο$ (εθηηκήζεηο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο)  κε εηήζην θαηά 

θεθαιήλ : 12.800 ζε φξνπο ηζνηηκίαο αγνξαζηηθήο δχλακεο. 

Ο θιάδνο ησλ ππεξεζηψλ ζπλεπψο αλαδεηθλχεηαη ζε πξσηαξρηθφ γηα ηελ Ιξαληθή νηθνλνκία, 

θάηη πνπ πξνδήισο απαηηεί ηελ ελίζρπζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα θαη ηνχην απνηειεί πξσηαξρηθή 

πξνηεξαηφηεηα.  

Σν Ιξάλ, ζχκθσλα κε πξφζθαηε κειέηε ηεο ΔΔ, έρεη ηε κεγαιχηεξε δηαζπνξά δηακφξθσζεο 

ηνπ ΑΔΠ ησλ επηκέξνπο θιάδσλ ηεο νηθνλνκίαο (ζηνηρεία 2014) απφ ηηο ρψξεο ηεο Αξαβηθήο 

Υεξζνλήζνπ: 
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 Σνχην ζεκαίλεη, ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή κειέηε ηεο ΔΔ, φηη ε ρψξα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

πξνβεί ζε ηζνξξνπεκέλε αλάπηπμε ψζηε λα δεκηνπξγήζεη πεξηζζφηεξεο ππεξαμίεο ζε πνιιαπιά επίπεδα 

ηεο νηθνλνκίαο θαη νπσζδήπνηε πξνο φθεινο ηεο θνηλσλίαο. 

 χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ ΓΝΣ ην 2016 ην ΑΔΠ απμήζεθε 4,9% ελψ νη εθηηκήζεηο γηα ην 2017 

ηνπνζεηνχλ ην ΑΔΠ επίζεο ζε επίπεδν αχμεζεο 4,1%. 

 

Δμέιημε ΑΔΠ ζην Ιξάλ ζύκθσλα κε ΓΝΣ. 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017f 

GDP bn IRR 2.255.000 2.155.000 1.895.000 2.000.000 2.055.000 2.049.000 2.155.000 2.249.000 

GDP %   -4,64037 -13,7203 5,25 2,676399 -0,29283 4,918794 4,179635 
Πεγή: ΓΝΣ 

GDP Current Prices bn USD 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016e 2017f 

GDP 
Current 
Prices bn 
USD 463.67 570.039 382.017 379.436 414.965 374.306 376.755 368.488 

Πεγή: ΓΝΣ 

 

Η αγνξαζηηθή δχλακε θαηά ΑΔΠ ζηαζεξά βειηηψλεηαη θπξίσο έλεθα ησλ νηθνλνκηθψλ 

παξεκβάζεσλ ηεο θπβέξλεζεο θαζψο νινέλα θαη πεξηζζφηεξν δηνγθψλνληαη νη απαηηήζεηο ησλ 

ζπληεξεηηθψλ έλαληη ησλ κεηαξξπζκηζηψλ ηνπ θπβεξλψληνο θφκκαηνο ηνπ Πξνέδξνπ Rohani. Δίλαη 

αμηνζεκείσην φηη ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ ΓΝΣ ην 2016 ην χςνο ηεο αγνξαζηηθήο δχλακεο ζχκθσλα 

κε ην ΑΔΠ έθηαζε ηα 18.000 δνι. ελψ γηα ην 2017 πξνβιέπεηαη λα αλέιζεη ζηα 18.900 δνι. 

 

GDP per capita Purchasing Power Parity (PPP) (USD) 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016e 2017f 
GDP per 
Cap th. $ 17.200 18.000 16.800 16.500 17.300 16.800 18.000 18.900 

Πεγή: ΓΝΣ 

3.2 Γεσξγία/Αγξνηηθή παξαγσγή :  

ρεηηθά κε ηε ζεκαζία ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα γηα ηελ εγρψξηα νηθνλνκία επηζεκαίλεηαη ελδεηθηηθά 

φηη ζηε παξνχζα ζπγθπξία νη αγξνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαιχπηνπλ ην 8,3% ηνπ εγρψξηνπ ΑΔΠ, 

απνξξνθνχλ ην 20% ηνπ εγρψξηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, ηα  δε πξντφληα ηνπο αλαινγνχλ ζην 23% ησλ 

κε πεηξειατθψλ εμαγσγψλ, ζην 82% ησλ εγρσξίσο θαηαλαιηζθνκέλσλ ηξνθίκσλ θαη ζην 90% ησλ 

πξψησλ πιψλ πνπ αμηνπνηνχληαη εγρσξίσο απφ ηηο βηνκεραλίεο επεμεξγαζίαο ηξνθίκσλ. ε επίπεδν 

θξαηηθήο ππνζηήξημεο επηζεκαίλεηαη ε δξαζηεξηφηεηα ηεο εμεηδηθεπκέλεο Κξαηηθήο Αγξνηηθήο 

Σξάπεδαο (Keshavarzi Bank), ε νπνία ζε ζπλεξγαζία κε ινηπέο εκπνξηθέο ηξάπεδαο δηαζέηνπλ θάζε 

ρξφλν ζεκαληηθέο  πηζησηηθέο δηεπθνιχλζεηο γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ αγξνηηθνχ δπλακηθφ θαη ζηελ 

νξζνινγηθφηεξε δηαρείξηζε ηεο δηαζέζηκεο θαιιηεξγήζηκεο γεο, πνπ κέρξη ζήκεξα έρεη αμηνπνηεζεί 

κφιηο ζε πνζνζηφ 37% θαη κάιηζηα φρη ζην κεγαιχηεξν δπλαηφ βαζκφ, αιιά θαη ζηελ ππνζηήξημε ησλ 
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εγρσξίσλ βηνκεραληψλ επεμεξγαζίαο ηξνθίκσλ, ε εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ νπνίσλ έρεη αλαρζεί ζε 

θνκβηθφ ζεκείν. 

 Η  ρψξα παξακέλεη θνξπθαίνο παξαγσγφο  θαη εμαγσγέαο θηζηηθηψλ,  ραβηαξηνχ  θαη γαξίδαο 

(ηρζπνθαιιηέξγεηαο). Η εδαθηθή δηακφξθσζε θαη νη θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο επλννχλ ηελ θαιιηέξγεηα 

θαπλψλ, ηζαγηνχ ζηηεξψλ, θξηζαξηνχ. Ο  αγξνηηθφο ηνκέαο παξακέλεη εππαζήο ζηηο δπζκελείο θαηξηθέο 

κεηαβνιέο (φπσο παξαηεηακέλεο μεξαζίεο πνπ θαζηζηνχλ αλαγθαία ηε θαηά θαηξνχο αζξφα εηζαγσγή 

ζηηεξψλ, θπξίσο απφ Καλαδά, Απζηξαιία, Αξγεληηλή Η.Π.Α. θαη Γαιιία), ζηελ πεξηβαιινληηθή 

απαμίσζε αιιά θαη ζηελ ππεξβνιηθή ρξήζε δηαζέζηκσλ πφξσλ (π.ρ. θαηάρξεζε αιηεπηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ). H  Ιξαληθή επηθξάηεηα ιφγσ ηεο πνιιαπιφηεηαο ησλ θιηκαηηθψλ δσλψλ θαη ηεο 

δηεπξπκέλεο αλά πεξηνρή δηαθχκαλζεο ησλ παξαηεξνπκέλσλ ζεξκνθξαζηψλ δηαζέηεη δηαρξνληθά ην 

θαηάιιειν ππφζηξσκα γηα ηελ αλάπηπμε  επξείαο θιίκαθαο θαιιηεξγεηψλ, ηφζν ζε λσπά θξνχηα  

(θπξίσο ρνπξκάδεο, ζχθα, ξφδηα, θξάνπιεο, βαηφκνπξα  θαη ζηαθχιηα), φζν θαη ζε λσπά 

νπσξνθεπεπηηθά  (θπξίσο αγγνχξηα, ηνκάηεο, θαξπνχδηα , πεπφληα, θξεκκχδηα) , κε απνηέιεζκα ε ρψξα 

ρσξίο ηδηαίηεξε πξνζπάζεηα λα είλαη ζε ζέζε λα ζπγθαηαιέγεηαη ζε ζρέζε κε ηηο αλσηέξσ θαηεγνξίεο 

πξντφλησλ ζηηο θνξπθαίεο παξαγσγνχο παγθνζκίσο, θαηαγξάθνληαο παξάιιεια πέξαλ ηεο θάιπςεο ησλ 

εζσηεξηθψλ θαηαλαισηηθψλ αλαγθψλ θαη αμηφινγεο εμαγσγηθέο επηδφζεηο , ηδηαίηεξα ζε πεξηθεξεηαθφ 

επίπεδν ( Μ. Αλαηνιή, ρψξεο Κφιπνπ). 

 

3.3 Βηνκεραλία/Βηνκεραληθή Παξαγσγή:  

χκθσλα κε πιένλ πξφζθαηα ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηνπ Ιξάλ θαηά ην νηθνλνκηθφ 

έηνο 2015-2016 ε απφδνζε ησλ εγρψξησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζπλαπαξηίδνπλ ην βηνκεραληθφ ζχκπιεγκα 

ηεο ρψξαο απμήζεθε 8,9% (ην πξνεγνχκελν δηάζηεκα είρε κεησζεί θαηά 5,4%).  

εκαληηθφηεξνη θαη κε επξχηεξε πξννπηηθή αλαπηπμηαθήο δπλακηθήο παξακέλνπλ νη θιάδνη 

ησλ πεηξνρεκηθψλ, ηεο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο, ηεο ραιπβνπξγίαο θαη ηεο θαξκαθνβηνκεραλίαο-

βηνηερλνινγίαο . Όινη απηνί νη λεπξαιγηθνί θιάδνη θαηέγξαςαλ θπξίσο ηελ ηειεπηαία δηεηία απνκείσζε 

ηεο παξαγσγηθφηεηάο ηνπο θαζψο νη αζθπθηηθέο νηθνλνκηθέο θπξψζεηο αθφκε θαη κεηά ηελ κεξηθή θαη 

θαηά ηελ εθηίκεζή καο ζπκβνιηθνχ ραξαθηήξα απειεπζέξσζή ηνπο απφ 20.1.2014 δπζρέξαλαλ 

θαζνξηζηηθά ηελ θαζεκεξηλή εκπνξηθή θαη επηρεηξεκαηηθή πξαθηηθή, θπξίσο κέζσ ηεο πξντνχζεο 

δηεζλνχο ρξεκαηνπηζησηηθήο απνκφλσζεο ηεο ρψξαο. Σν 2016 απεηέιεζε θνκβηθή ρξνληά θαη ε αχμεζε 

εηζαγσγψλ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ θαη νη επελδχζεηο απφ εκεδαπέο θαη αιινδαπέο εηαηξείεο 

ππνγξακκίδνπλ θαη δειψλνπλ ηηο επεξρφκελεο εμειίμεηο ζηνλ θιάδν. 

 

 

3.4  Ο Σνκέαο ηεο Δλέξγεηαο 

 

Οη ηειεπηαίεο εμειίμεηο ζηνλ ελεξγεηαθό-πεηξειατθό  ηνκέα . Οη πξννπηηθέο ζηνλ ρώξν ηνπ θπζηθνύ 

αεξίνπ. 

 

 Η ζπλνιηθή παξαγσγή πεηξειαίνπ μεπέξαζε ηα 3,9 εθαη. βαξέιηα ηελ εκέξα (bpd) ηνλ Ινχλην 

2017 θαη αλακέλεηαη λα θζάζεη ηα 4,06 εθαηνκκχξηα bpd κέρξη ηνλ Μάξηην ηνπ 2018, δήισζε ν 

ππνπξγφο πεηξειαίνπ Bijan Zanganeh, αιιά θαη ζχκθσλα κε εθηηκήζεηο ηνπ ΓΝΣ, θηάλνληαο ηα επίπεδα 

πξηλ ηηο δηεζλείο θπξψζεηο ηνπ 2011. Ο Ιξαλφο ππνπξγφο ππνζηήξημε φηη ζχκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο ηνπ 

Τπνπξγείνπ κέρξη ην 2021 ε παξαγσγή ζα θηάζεη ηα 4,7 εθ. bpd. 

   Η πνιπδηαθεκηζκέλε απφ ην 2014 πεληαεηήο ζπκθσλία κεληαίαο αληαιιαγήο ηξαληθνχ 

πεηξειαίνπ -ξσζηθψλ βηνκεραληθψλ εμνπιηζκψλ, κεληαίαο αμίαο 1,5 δηο $ απνδείρζεθε ηειηθψο 

ππξνηέρλεκα, θαζψο ε ξσζηθή πιεπξά απαμίσζε άκεζα ζρεηηθέο θηιφδνμεο δειψζεηο ηξαλψλ 

αμησκαηνχρσλ.  Δκπεηξνγλψκνλεο ηεο ηξαληθήο πιεπξάο ππνζηεξίδνπλ φηη ε ελ ιφγσ ζπκθσλία ππήξμε 

ζλεζηγελήο απφ ηελ ζχιιεςή ηεο, θαζψο ε εθηέιεζή ηεο ζα πξνζέθξνπε ζηελ απνπζία ξσζηθψλ 

δηπιηζηεξίσλ πιεζίνλ ησλ βαζηθψλ ιηκεληθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ζηελ επζεία αληίζεζή ηνπο ζην 

ηζρχνλ λνκνζεηηθφ πιαίζην ησλ θπξψζεσλ απφ Η.Π.Α θαη Δ.Δ, πνπ ζα επηδείλσλε αθφκα πεξηζζφηεξν 

ηελ πξντνχζα απνκφλσζε ησλ ξσζηθψλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη ελεξγεηαθψλ νκίισλ. 

Χζηφζν ε Ρσζηθή πιεπξά έδεημε ζεκεία ηδηαίηεξνπ ελδηαθέξνληνο γηα αλαδήηεζε νπζηαζηηθψλ ηξφπσλ 

αλαβάζκηζεο ησλ δηκεξψλ ελεξγεηαθψλ ζρέζεσλ. 

  Ο ελεξγεηαθφο πξνγξακκαηηζκφο ηεο Δ.Δ  δελ κπνξεί λα αγλνήζεη ηελ δπλακηθή ηνπ ηξαληθνχ 

θπζηθνχ αεξίνπ: ππφ ηελ αίξεζε ηεο πιήξσζεο  δχν βαζηθψλ πξνυπνζέζεσλ, αθελφο ηεο πιήξνπο άξζεο 

ησλ πθηζηακέλσλ θπξψζεσλ θαη ηεο δηακφξθσζεο ή αλαβάζκηζεο ηεο απαξαίηεηεο ππνδνκήο ζε 

αγσγνχο δηέιεπζεο, νη ηζχλνληεο ηεο ράξαμεο ηεο επξσπατθήο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο δελ κπνξνχλ λα 

αγλνήζνπλ ηελ ζεκαληηθή δπλακηθή ηνπ ηξαληθνχ θπζηθνχ αεξίνπ γηα ηελ νπζηαζηηθή δηαθνξνπνίεζε 
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ησλ ελεξγεηαθψλ πξνκεζεπηψλ ηεο Δ.Δ θαη ηελ απεμάξηεζε απφ ην ξσζηθφ παξάγνληα, ηδηαίηεξα 

θαηφπηλ ηεο  ζπλερηδφκελεο θξίζεο ζηηο ζρέζεηο Βξπμειιψλ-Μφζραο. χκθσλα κε αλεμάξηεηεο κειέηεο 

ζθνπηκφηεηαο εθφζνλ ζπληξέμνπλ αλσηέξσ πξνυπνζέζεηο, ην Ιξάλ ζα κπνξνχζε λα πξνκεζεχεη ζε 

εηήζηα βάζε ηελ Δ.Δ, θαηά βάζε κέζσ Σνπξθίαο, κε 10-20 bcm απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 2020. Η 

άξζε ησλ θπξψζεσλ ζα δηεπθφιπλε εμάιινπ ηελ εθ λένπ ελεξγνπνίεζε ησλ κεγάισλ δηεζλψλ 

ελεξγεηαθψλ νκίισλ ζηελ επίζπεπζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ κεγάινπ αλαπηπμηαθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ 

ηεξάζηηνπ θνηηάζκαηνο ηνπ  South Pars, θνκβηθήο ζεκαζίαο  γηα ηελ Ιξαληθή πιεπξά, πνπ βιέπεη λα έρεη 

ράζεη ηα ηειεπηαία ρξφληα ηελ κάρε ηνπ πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή απφ ην 

δξαζηήξην Καηάξ, πνπ ηπγράλεη θαη ζπληδηνθηήηεο νξηζκέλσλ ηκεκάησλ ηνπ South Pars. 

Ήδε ζην ηέινο ηνπ 2015 ε παξαγσγή ηνπ Ιξάλ εθηνμεχηεθε θαηά 730.000 βαξέιηα εκεξεζίσο 

θηάλνληαο ηα 3,8 εθ. βαξέιηα εκεξεζίσο. Η εμέιημε απηή επαλαθέξεη ην Ιξάλ ζην 80% ηεο παξαγσγήο 

πνπ είρε πξηλ ηελ επηβνιή ησλ θπξψζεσλ ην 2012. χκθσλα κε ην ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ πνπ 

αλαθνηλψζεθε ην 2015 ε ρψξα απνβιέπεη ζηελ παξαγσγή 4,8 εθ. βαξειηψλ εκεξεζίσο κέρξη ην 2012, 

θάηη πνπ είλαη εθηθηφ λα επηηεπρζεί κνλάρα κε επέλδπζε 70 δηο δνι. ζηηο παξαγσγηθέο πεηξειατθέο δνκέο 

ηεο ρψξαο πνπ έλεθα ησλ θπξψζεσλ έρνπλ απαμησζεί ζε κεγάιν βαζκφ. πλαθψο ην Ιξάλ απνζθνπεί 

ζην δηπιαζηαζκφ ησλ εμαγσγψλ ηνπ, γεγνλφο πνπ ζα επηθέξεη ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ ΑΔΠ θαη ησλ 

νηθνλνκηθψλ δπλαηνηήησλ ηνπ ζε νιφθιεξν ην θάζκα ησλ καθξννηθνλνκηθψλ κεγεζψλ.  

Τπελζπκίδεηαη φηη ην Ιξάλ ζηα πιαίζηα ηνπ ΟΠΔΚ έρεη δηαηππψζεη ηελ πάγηα ζέζε φηη ε 

πξνζθνξά αξγνχ πεηξειαίνπ ζα πξέπεη λα ξπζκίδεηαη ζε επίπεδα πνπ ζα ζηεξίδνπλ ηηκή φρη πςειφηεξε 

ησλ 55 δνι. ην βαξέιη. Η δηαπίζησζε απηή ζηεξίδεηαη ζε δεδνκέλα φηη ε πςειφηεξε ηηκή ζα επλνήζεη 

ηελ είζνδν ζηε δηεζλή αγνξά θαη άιισλ, κε παξαδνζηαθψλ πεηξειαηνπαξαγσγψλ ρσξψλ. Σν Ιξάλ 

εμήγαγε ην πξψην εμάκελν ηνπ 2017 κε ηηκέο πνπ θπκάλζεθαλ κεηαμχ 48,78-51,82 δνι. ην βαξέιη. 

Πξφθεηηαη γηα ηηκέο 25% πςειφηεξεο ζε ζρέζε κε ηνλ Μάξηην 2016. Σν θαιάζη κέζνπ θφζηνπο ησλ 13 

ρσξψλ ηνπ ΟΠΔΚ δηακφξθσζε ηηκή 51,5 δνι. ην βαξέιη αξγνχ πεηξειαίνπ ηνλ πεξαζκέλν Μάην.  

Ο ΟΠΔΚ ήδε απφ ηνλ πεξαζκέλν Ννέκβξην ζπκθψλεζε ζηελ πεξηθνπή ηεο παξαγσγήο ησλ 

ρσξψλ κειψλ ηνπ θαηά 1,2 εθ. βαξέιηα γηα ην πξψην εμάκελν 2017. Σν Ιξάλ είρε εμαηξεζεί απφ απηή ηελ 

απφθαζε, θαζψο κεηά ηελ άξζε ησλ δηεζλψλ θπξψζεσλ ζεσξήζεθε φηη ζα πξέπεη λα ηνπ δνζεί ε 

δπλαηφηεηα λα επαλαπξνζδηνξηζηεί ε ζέζε ηνπ ζηε δηεζλή αγνξά θαη λα εμαζθαιίζεη έζνδα πνπ 

απψιεζε ην πεξαζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. Χζηφζν ηνλ Μάην 2016 ην Ιξάλ αλαθνίλσζε φηη πξνηίζεηαη λα 

αληαπνθξηζεί ζηηο πεξηθνπέο παξαγσγήο ψζηε λα ζηεξηρηεί ε ηηκή εκπνξίαο ηνπ πεηξειαίνπ δηεζλψο.  

Σν Ιξάλ είλαη ε ηξίηε κεγαιχηεξε πεηξειαηνπαξαγσγφο ρψξα ηνπ ΟΠΔΚ, κεηά ηελ ανπδηθή 

Αξαβία θαη ην Ιξάθ.  

Η θνκβηθή ζεκαζία ηνπ Ιξάλ ζηνλ παγθφζκην ελεξγεηαθφ ράξηε πξνζδηνξίδεη θαη ηε δπλακηθή 

ησλ κειινληηθψλ επελδχζεσλ. Σν 63% ηεο παγθφζκηαο παξαγσγήο πεηξειαίνπ δηαθηλείηαη κέζσ 

ζαιαζζίσλ νδψλ. Αληηιακβάλεηαη θαλείο φηη ην γεγνλφο φηη απφ ηα ζηελά ηνπ Οξκνχδ δηαθηλείηαη ην 

57% ηνπ ζπλφινπ ησλ πνζνηήησλ πεηξειαίνπ, ζέηεη ην Ιξάλ ζε πεξίνπηε ζέζε ζηνλ ελεξγεηαθφ ράξηε 

(ζηνηρεία US Ministry of Energy). 

 

Διεθνείσ θαλάςςιοι οδοί μεταφοράσ πετρελαίου (2013) 
 

 
      Πεγή: US Energy Information Administration 
 

Μέρξη ην 2015 ην 50% ησλ κεληαίσλ εζφδσλ ηεο Ιξαληθήο Κπβέξλεζεο απφ ηηο δηεζλείο  

πσιήζεηο αξγνχ πεηξειαίνπ ζπζζσξεχνληαη ζε μέλνπο ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο, ζηνπο νπνίνπο δελ 

ππάξρεη πξφζβαζε απφ ηξαληθήο πιεπξάο θαη δπλαηφηεηα επαλαπαηξηζκνχ. Σν κέγεζνο ησλ απνδνρψλ 

απηψλ εθηηκάηαη ζε 1,5 δηο $ κεληαίσο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ππφ απηέο ηεο ζπλζήθεο ηα ζπλνιηθά  

(παγσκέλα θαη φλησο εηζξεχζαληα) απφ ηηο πεηξειατθέο εμαγσγέο ζε κεληαία βάζε θαηά ην πξψην ήκηζπ 
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ηνπ 2013 απνηηκήζεθαλ ζε 3,4 δηο$ , έλαληη αληίζηνηρσλ επηδφζεσλ 6,5 δηο$ ην 2012 θαη 8 δηο$ ην 2011, 

επνκέλσο είλαη θαλεξφ φηη ην Ιξάλ δελ κπνξεί λα επαλαπαηξίζεη θαη αμηνπνηήζεη ην 44% ησλ 

πεηξειατθψλ απνδνρψλ ηνπ. Απνηέιεζκα ησλ αξλεηηθψλ απηψλ ζπγθπξηψλ θαη εμειίμεσλ είλαη φηη ην 

παξαδνζηαθά ηζρπξφ εκπνξηθφ πιεφλαζκα ηεο ρψξαο έρεη θαηξαθπιήζεη απφ ηα επίπεδα ησλ 70 δηο $ ην 

2011, ζε 44 δηο $ ην 2012 θαη ζε 38δηο $ ην 2013 θαη κφιηο ην 2015 έδεημε ηζρλή αλάθακςε 0,1 εθ. επξψ. 

Ο  Τπνπξγφο Πεηξειαίνπ (έκπεηξν ζηέιερνο θαη ζε γεληθέο γξακκέο  κε επηηπρεκέλε 

πξνυπεξεζία ζηελ ίδηα ζέζε επί θπβεξλήζεσλ Υαηακί : 1997-2005) ζπλερίδεη ζε θάζε επθαηξία λα 

εμαγγέιιεη πξνο πάζα θαηεχζπλζε ηηο θχξηεο κεηαξξπζκηζηηθέο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ λεπξαιγηθνχ ηνπ 

Τπνπξγείνπ πνπ ζπλνςίδνληαη: 

- ζηελ επαλαθνξά ηεο παξαγσγηθήο δπλακηθφηεηαο ζηα πξν θπξψζεσλ επίπεδα, δει 4,2 

εθαη/bpd. 

- ζηελ  επηηάρπλζε ηεο νινθιήξσζεο ησλ κεγάισλ εθθξεκψλ έξγσλ ππνδνκήο , ηδηαίηεξα 

ζην γηγαληηαίν θνίηαζκα θπζηθνχ αεξίνπ ζην South Pars. 

- ζηελ εθ  λένπ πξνζέιθπζε ησλ κεγάισλ επξσπατθψλ ελεξγεηαθψλ νκίισλ ζηελ 

αλαβάζκηζε θαη εθκεηάιιεπζε ησλ εγρψξησλ παξαγσγηθψλ πεγψλ θαη πφξσλ κέζσ ηεο 

δηακφξθσζεο ε επαλελεξγνπνίεζεο ειθπζηηθψλ ζπκβαηηθψλ κνξθψλ ζπλεξγαζίαο ( PSA: 

Partnership Share Agreement). 

- ζηελ ραιάξσζε ηνπ ζθηρηνχ ελαγθαιηζκνχ ηεο εγρψξηαο ελεξγεηαθήο αγνξάο απφ ηελ 

δεζπφδνπζα θξαηηθή εηαηξεία NIOC κε εμαγγειίεο γηα ίδξπζε παξάιιεισλ νξγαληζκψλ κε 

δηαθνξεηηθή θηινζνθία θαη κεζνδνινγία γηα πψιεζε πεηξειαίνπ θαη παξαγψγσλ ηνπ. 

 

Όια απηά θαληάδνπλ ηνπιάρηζηνλ ππεξαηζηφδνμα, θαζψο αλακέλεηαη κε ελδηαθέξνλ ε ζζελαξή 

αληίζηαζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ θαη εκπνξηθψλ κνξθσκάησλ  θαη ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ -εξγνιεπηηθψλ 

βξαρηφλσλ πνπ ειέγρνληαη απφ ηνπο παλίζρπξνπο Φξνπξνχο ηεο Δπαλάζηαζεο, νπνίνη ειέσ Αλσηάηνπ 

Ηγέηε , κνλνπσινχλ παξαδνζηαθά ηνλ λεπξαιγηθφ απηφ ρψξν. 

Παξάιιεια ζεσξείηαη εμαηξεηηθά απίζαλν θάπνηνη απφ ηνπο κεγάινπο επξσπατθνχο 

ελεξγεηαθνχο νκίινπο ππφ θαζεζηψο θιηκαθνχκελσλ θπξψζεσλ λα απνηνικήζνπλ νπνηαδήπνηε 

επελδπηηθή παξέκβαζε ζηελ εγρψξηα αγνξά, ελψ ε αηκνξξαγία μέλνπ ζπλαιιάγκαηνο απφ ηηο θπξψζεηο 

θαη ν θαιπάδσλ πιεζσξηζκφο θαζηζηνχλ αλψθειε ηελ έθδνζε εθ λένπ ησλ πάιαη πνηέ δεκνθηιψλ θαη 

ειθπζηηθψλ πεηξειατθψλ νκνιφγσλ (oil bonds).    

3.5 Πιεζσξηζκόο.  

Η θπβέξλεζε Rouhani θιεξνλφκεζε εμαηξεηηθά αζηαζή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε πνπ 

πεξηειάκβαλε ππνηίκεζε 200% ηνπ λνκίζκαηνο κεηαμχ 2011-2012 (επίζεκε ηζνηηκία) θαη ηνλ 

πιεζσξηζκφ λα εμειίζζεηαη κε ξπζκνχο 40% (πξαγκαηηθφο ξπζκφο 60%). Σα πξαγκαηηθά εηζνδήκαηα 

επξχηαησλ θνηλσληθψλ ζηξσκάησλ ηνπ Ιξάλ κεηψζεθαλ 50% ιφγσ ηνπ ζπλδπαζκνχ ππνηίκεζεο θαη 

πιεζσξηζκνχ. Σελ πεξίνδν απηή ππήξμαλ ζεκαληηθέο ειιείςεηο ζηελ αγνξά θαη αξθεηέο επηρεηξήζεηο 

ρξενθφπεζαλ. Σν θπβεξλεηηθφ θαη δεκφζην ρξένο εθηηκάην ζε 100-170 δηο δνι. ππνδειψλνληαο ηε 

ρεηξφηεξε πθεζηαθή θξίζε ηεο ηξαληθήο νηθνλνκίαο κεηά ηελ Ιζιακηθή Δπαλάζηαζε ηνπ 1979. Η 

νηθνλνκία ζπξξηθλψζεθε 7% θαη 3% αληηζηνίρσο ηα έηε 2012 θαη 2013. Σν ρεηξφηεξν ήηαλ φηη ε ρψξα 

απέκεηλε δίρσο απνζεκαηηθά θαζψο ιφγσ ησλ δηεζλψλ θπξψζεσλ ηα πάγηα ηεο ρψξαο πνπ επξίζθνληαλ 

επελδεδπκέλα ζην εμσηεξηθφ δεζκεχηεθαλ.  

Prices Index 

  

yr. ended 
Mar. 
2010 

yr. ended 
Mar. 
2011 

yr. ended 
Mar. 
2012 

yr. ended 
Mar. 
2013 

yr. ended 
Mar. 
2014 

yr. ended 
Mar. 
2015 

yr. ended 
Mar. 
2016 

Apr. 2016 
-Feb. 
2017 

Produce 
Price 
Index 
(PPI) 66.7 89.5 108.6 161.1 187.3 208.5 215.8 233.8 
Export 
Price 
Index 
(XPI) 78.9 87.6 100 224.1 273 271.7 228.3 242 
Consumer 
Price 
Index 
(CPI) 73.2 82.3 100 130.5 175.9 203.2 227.5 248 

Πεγή: CBI 

 

 Παξά ηα πξψηα ελζαξξπληηθά ζεκάδηα πνπ εθδειψζεθαλ κεηά ηηο εθινγέο ηνπ 2013, κε ην 

ηξαληθφ ξηάι λα θεξδίδεη έδαθνο έλαληη ηνπ δνιαξίνπ, ήηαλ ν ίδηνο ν λενεθιεγείο Πξφεδξνο πνπ έζπεπζε 
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λα επηζεκάλεη φηη ε αλάθακςε ηεο εγρψξηαο νηθνλνκίαο δελ ζα ζπληειεζζεί άκεζα θαη φηη ν ηξαληθφο 

ιαφο πξέπεη λα επηδείμεη ππνκνλή θαη λα κεηξηάζεη ηηο δηθαηνινγεκέλα απμεκέλεο πξνζδνθίεο ηνπ. 

Ακέζσο κεηά ηελ νξθσκνζία ηνπ ν ηφηε λένο Πξφεδξνο, κε ην επίζεο λενπαγέο θπβεξλεηηθφ ηνπ 

επηηειείν θιήζεθαλ λα αληηκεησπίζνπλ εμαηξεηηθά ζεκαληηθέο πξνθιήζεηο θιεξνδνηεκέλεο απφ ηελ 

απεξρφκελε θπβέξλεζε: κηα νηθνλνκία ζε χθεζε κε αξλεηηθφ αλαπηπμηαθφ πξφζεκν, θαιπάδνληα 

πιεζσξηζκφ πνπ είρε ξπζκφ 30% (επίζεκα), ην νηθνλνκηθφ επηηειείν ηνπ θ. Rouhani ηνλ ππνιφγηδε ζην 

43%, κε ηηο ηηκέο ησλ ηξνθίκσλ λα έρνπλ απνγεησζεί ζην 60%, ηελ αλεξγία ηδηαίηεξα ζε λεαληθέο ειηθίεο 

πνπ απνηεινχλ ηα 2/3 ηνπ πιεζπζκνχ λα πξνζεγγίδεη ην 40%, κηα πιήξσο απνδπλακσκέλε θαη αλελεξγφ 

βηνκεραληθή παξαγσγηθή βάζε, δξαζηηθά κεησκέλεο εηζξνέο ησλ δσηηθψλ πεηξειατθψλ εζφδσλ, θαηά 

65% πεξίπνπ έιιεηςε μέλνπ ζπλαιιάγκαηνο πνπ έρεη νδεγήζεη ζσξεπηηθά απφ ηελ αξρή ηνπ 

πξνεγνχκελνπ ρξφλνπ ζε ππνηίκεζε ηνπ εζληθνχ λνκίζκαηνο θαηά 80%, έλα ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ζε 

θξίζηκε θαηάζηαζε πνπ απαηηεί γηα λα νξζνπνδήζεη ζε πξψηε θάζε ηνλσηηθή έλεζε χςνπο 40 δηο $. 

 Απηά απφ άπνςε θπβεξλεηηθψλ ζηνηρείσλ θαη κεηξήζεσλ ,πνπ ζεκεησηένλ δελ πξνζκεηξνχλ 

αθφκε ηελ αλαπφθεπθηε αξλεηηθή δπλακηθή ηεο δεχηεξεο θάζεο TSP  (Σargeted Subsidies Programme) 

θαη δελ εληππσζηάδνπλ  θαζφινπ ηελ κεγάιε κάδα ησλ θαηαλαισηψλ,  πνπ ζηελάδνπλ θαζεκεξηλά θάησ 

απφ ην βάξνο ηεο αθξίβεηαο , έρνληαο απνιέζεη ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο αγνξαζηηθήο ηνπο δχλακεο. 

 Η θπβέξλεζε Ρνραλί έρεη λα επηδείμεη εμαηξεηηθφ έξγν ζηνλ ηνκέα απηφ, θαζψο θαηφξζσζε λα 

ζπγθξαηήζεη ηνλ πιεζσξηζκφ θαη λα επαλαθέξεη ην επίπεδν αχμεζεο ηνπ δείθηε ηηκψλ θαηαλαισηή ζε 

αλεθηά επίπεδα γηα ηα επξχηαηα ζηξψκαηα ηνπ ιανχ. Η ζεακαηηθή απνθιηκάθσζε ηνπ πιεζσξηζκνχ 

ίζσο είλαη απφ ηα θπξηφηεξα απνηειέζκαηα ηεο δηαθπβέξλεζεο Ruhani.  

 

 

 

Ρυθμόσ εξζλιξησ πληθωριςμοφ. 

  

yr. 
ended 
Mar. 
2007 

yr. 
ended 
Mar. 
2008 

yr. 
ended 
Mar. 
2009 

yr. 
ended 
Mar. 
2010 

yr. 
ended 
Mar. 
2011 

yr. 
ended 
Mar. 
2012 

yr. 
ended 
Mar. 
2013 

yr. 
ended 
Mar. 
2014 

yr. 
ended 
Mar. 
2015 

yr. 
ended 
Mar. 
2016 

yr. 
ended 
Mar. 
2017 

rate 11.9 18.4 25.4 10.8 12.4 21.5 30.5 34.7 15.6 11.9 9 
Πεγή: CBI. 

  

3.6 Αγνξά Δξγαζίαο – Αλεξγία-Γείθηεο θηώρεηαο. 

Η αλεξγία ην Ιξαληθφ έηνο πνπ έιεμε ην Μάξηην 2017αλήιζε ζε 12,4%. Απμεκέλε θαηά 1,4% 

ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν Ιξαληθφ έηνο θαη αγγίδνληαο ηα επίπεδα ηνπ 2012. εκεηψλεηαη φηη 

ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο Σξαπέδεο ηνπ Ιξάλ ε δηάξζξσζε ηεο απαζρφιεζεο ζην Ιξάλ αθνξά 

18% ηνλ αγξνηηθφ ηνκέα, 49% ηε βηνκεραλία θαη 33% ηνλ θιάδν ππεξεζηψλ. 

 

Ανεργία. 

  

yr. 
ended 
Mar. 
2007 

yr. 
ended 
Mar. 
2008 

yr. 
ended 
Mar. 
2009 

yr. 
ended 
Mar. 
2010 

yr. 
ended 
Mar. 
2011 

yr. 
ended 
Mar. 
2012 

yr. 
ended 
Mar. 
2013 

yr. 
ended 
Mar. 
2014 

yr. 
ended 
Mar. 
2015 

yr. 
ended 
Mar. 
2016 

yr. 
ended 
Mar. 
2017 

unemployment 
rate 11.3 10.5 10.4 11.9 13.5 12.3 12.1 10.4 10.6 11 12.4 

Πεγή: CBI. 

 

Ο δεκφζηνο ηνκέαο δελ έρεη πιένλ ηα κέζα γηα λα δεκηνπξγήζεη ηηο ζέζεηο εξγαζίαο πνπ 

απαηηνχληαη γηα λα κεησζεί ην πνζνζηφ αλεξγίαο ηεο ηάμεο ηνπ 12% ηνπ ελεξγνχ πιεζπζκνχ (πάλσ απφ 

30% κεηαμχ ησλ λέσλ). Ο ζπλδπαζκφο πςειήο αλεξγίαο θαη πιεζσξηζκνχ (πνπ σζηφζν θαίλεηαη λα 

απνθιηκαθψλεηαη) δεκηνπξγεί θνηλσληθά πξνβιήκαηα θαη ηελ έμνδν δσηηθψλ δπλάκεσλ ηεο ρψξαο. 

χκθσλα κε αξκφδηνπο αμησκαηνχρνπο ε ρψξα ζα αληηκεησπίζεη "ηζνπλάκη" 8,5 εθαη. 

αλέξγσλ, ηδηαίηεξα αλάκεζα ζε  λέεο ειηθηαθέο δηαζηξσκαηψζεηο, απνθνίηνπο Παλεπηζηεκίσλ θαη 

γπλαίθεο, ελψ πιένλ ην 43% ησλ ηξαληθψλ λνηθνθπξηψλ ζπληεξνχλ απφ έλα ηνπιάρηζηνλ άλεξγν κέινο. 

Καηφπηλ ζρεηηθήο έξεπλαο πνπ δξνκνινγήζεθε κε ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθφλησλ ηεο λέαο Κπβέξλεζεο 

θαη νινθιεξψζεθε πξφζθαηα ζηα πιαίζηα ηεο πιήξνπο απνδφκεζεο ηεο "επνρήο Ahmadinejad", 

δηαςεχζζεθαλ θαηεγνξεκαηηθά νη εμαγγειίεο ηεο πξνεγνχκελεο δηνίθεζεο γηα δεκηνπξγία 7,5 εθαη. 

ζέζεσλ απαζρφιεζεο θαηά ηελ πξνεγνχκελε νθηαεηία, κε ηνλ ζρεηηθφ δείθηε λα πξνζγεηψλεηαη ζηα 

πιένλ ξεαιηζηηθφηεξα επίπεδα ησλ 540.000 ζέζεσλ εξγαζίαο. 
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Ο δείθηεο αληζφηεηαο εκθαλίδεηαη λα είλαη δπζκελήο γηα ηηο κε αζηηθέο πεξηνρέο θαη κάιηζηα 

βαίλεη επηδεηλνχκελνο απφ ην 2014. Η θηψρεηα εθηηκάηαη φηη κεηψζεθε απφ 13,1% ζε 8,1% κεηαμχ 2009 

θαη 2013 (5,5 δνιάξηα ΗΠΑ εκεξεζίσο κε βάζε ην PPP ηνπ 2011). Απηφ νθείιεηαη πηζαλψο ζην 

πξφγξακκα ρνξήγεζεο επηδνκάησλ (κεηξεηψλ) ζηα ηέιε ηνπ 2010, ην νπνίν πξνεγήζεθε ηεο 

θαηάξγεζεο ησλ επηδνηήζεσλ γηα ηελ ελέξγεηα θαη ην ςσκί. Σν πξφγξακκα θαίλεηαη λα αληηζηαζκίδεη 

πεξηζζφηεξν ηελ πηζαλή αχμεζε ησλ ελεξγεηαθψλ δαπαλψλ ησλ ιηγφηεξν επλνεκέλσλ λνηθνθπξηψλ, 

ζπκβάιινληαο έηζη ζηε ζεηηθή αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο ζην θάησ κέξνο ηνπ 40% ηνπ πιεζπζκνχ, αλ 

θαη ε ζπλνιηθή αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο κεηαμχ ηνπ 2009 θαη ηνπ 2013 ήηαλ αξλεηηθή. Χζηφζν, ε 

θηψρεηα απμήζεθε ην 2014, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα ζπλδέεηαη κε κηα θζίλνπζα θνηλσληθή βνήζεηα ζε 

πξαγκαηηθνχο φξνπο. 

 

GINI INDEX rate of inequality 

  

yr 
ended 
Mar. 
2011 

yr. 
ended 
Mar. 
2012 

yr. 
ended 
Mar. 
2013 

yr. 
ended 
Mar. 
2014 

yr. 
ended 
Mar. 
2015 

yr. 
ended 
Mar. 
2016 

Total Gini index 0,4099 0,37 0,3659 0,365 0,3788 0,39 

Urban Gini index 0,3841 0,3568 0,3542 0,3512 0,3609 0,37 

Rural Gini index 0,3809 0,3394 0,3347 0,3243 0,3401 0,34 
Πεγή: CBI 

3.7 Δμσηεξηθό εκπόξην. 

Σν Ιξάλ είλαη κέινο ηνπ ΟΠΔΚ, ηνπ Οξγαληζκνχ Πεηξειαηνπαξαγσγψλ Υσξψλ, ε δεχηεξε 

κεγαιχηεξε παξαγσγφο ρψξα ηεο θαη ε πέκπηε παγθνζκίσο. Σν κεξίδην ηνπ εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ ζην 

ΑΔΠ ηεο ρψξαο είλαη πάλσ απφ 35% (ΠΟΔ, θαηά κέζν φξν 2012-2014). Οη θπξψζεηο πνπ ηέζεθαλ ζε 

εθαξκνγή εκπφδηζαλ ηελ είζνδν μέλνπ ζπλαιιάγκαηνο, αιιά θαη ηελ εμσζηξέθεηα ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα.  

Σν εκπνξηθφ ηζνδχγην ηνπ Ιξάλ είλαη δνκηθά ζεηηθφ, κηα ηάζε πνπ αλακέλεηαη λα ζπλερηζηεί. Σν 

2016, ν φγθνο εκπνξίνπ απμήζεθε θαηά 13,6% ζε ζρέζε κε κείσζε 13,3% ην 2015. Η αχμεζε πξνθαλψο 

εμεγείηαη απφ ηελ άξζε ησλ θπξψζεσλ, αλ θαη ε πηψζε ησλ ηηκψλ ηνπ πεηξειαίνπ πεξηφξηζε ηελ 

αχμεζε. Σν 2015 θαηαγξάθεθε εκπνξηθφ έιιεηκκα (15,2 δηο επξψ). Σν Ιξάλ  

Οη θχξηνη πειάηεο ηνπ Ιξάλ είλαη ε Κίλα, ην Ιξάθ θαη ηα Ηλσκέλα Αξαβηθά Δκηξάηα. Δθηφο απφ 

ην πεηξέιαην θαη ην θπζηθφ αέξην, ην Ιξάλ εμάγεη θπξίσο θηζηίθηα, ραιηά, πεηξνρεκηθά, νξγαληθά ρεκηθά, 

αινπκίλην, πιαζηηθά πιηθά. 

Η εκπνξηθή ζρέζε κε ηα Ηλσκέλα Αξαβηθά Δκηξάηα είλαη αμηνζεκείσηε θαζψο παίδεη ην ξφιν 

ηνπ θέληξνπ επαλεμαγσγήο Ιξαληθψλ πξντφλησλ πξνο ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ηελ Κίλα.  

Σα πεξηζζφηεξα εηζαγφκελα πξντφληα είλαη ηα κεραλήκαηα, ζηδήξνπ θαη ράιπβα, ειεθηξηθφ θαη 

ειεθηξνληθφ εμνπιηζκφ θαη ηα δεκεηξηαθά. 

Ο πιεζπζκφο ηνπ Ιξάλ είλαη λένο θαη δηακνξθψλεη δήηεζε γηα μέλα θαηαλαισηηθά αγαζά, ηα 

νπνία κπνξεί λα πξνζθέξεη κηα δπλακηθή αγνξά γηα εηζαγσγέο ζηε ρψξα. εκεηψλεηαη ελ πξνθεηκέλσ 

φηη έλα ζεκαληηθφ κεξίδην μέλσλ πξντφλησλ εηζάγνληαη ιαζξαία θαη δηέξρνληαη κέζσ Νηνπκπάη. 

 Οη αζηαηηθέο ρψξεο ην 2015 απνξξφθεζαλ ην 43% ηνπ ζπλφινπ ησλ εκπνξηθψλ ξνψλ, κε ηελ 

Δπξψπε ζην ζχλνιφ ηεο λα θαιχπηεη 12%, πνπ είλαη ελδεηθηηθφ ηνπ ζπλερηδφκελνπ παξά ηηο δπζθνιίεο 

ελδηαθέξνληνο ησλ επξσπατθψλ επηρεηξεκαηηθψλ θχθισλ γηα ηελ ηξαληθή αγνξά. Σν 2016 νη αζηαηηθέο 

ρψξεο απέζπαζαλ ην 40% ηνπ εκπνξίνπ, ελψ ε Δπξψπε αχμεζε ην πνζνζηφ ηεο ζην 17,5%, κε ηελ ΔΔ 

λα δηπιαζηάδεη ζρεδφλ ην πνζνζηφ ηεο απφ 6% ζε 12,9%.  

 

 

Δκπνξηθέο Ρνέο Ιξάλ 2015 (ζεκαληηθόηεξνη εηαίξνη). 

 

Υώξα Δηζαγσγέο Δμαγσγέο πλνιηθόο όγθνο εκπνξίνπ 

 Αμία € εθ. % Αμία € εθ. % Αμία € εθ. % 

ΗΑΔ 31,313 39,6 1,215 2,1 32,528 23,5 

Κίλα 17,680 22,3 13,121 22,2 30,801 22,3 

ΔΔ 28 7,128 9 1,121 1,9 8,249 6,0 

Ν. Κνξέα 3,699 4,7 1,940 3,3 5,639 4,1 

Σνπξθία 3,633 4,6 4,995 8,4 8,628 6,2 

Ιλδία 3,138 4 5,878 9,9 9,016 6,5 

Βξαδηιία 1,652 2,1   1,655 1,2 

Ρσζία 1,010 1,3     

Καδαθζηάλ 956 1,2     

Διβεηία 946 1,2 1,017 1,7   
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Ιαπσλία   2,660 4,5 2,949 2,1 

Παθηζηάλ   1,578 2,7 2,075 1,5 

πξία   1,539 2,6 1,575 1,1 

       
Πεγή: Eurostat 

Δκπνξηθέο Ρνέο Ιξάλ 2016 (ζεκαληηθόηεξνη εηαίξνη). 

 

Υώξα Δηζαγσγέο Δμαγσγέο πλνιηθόο όγθνο εκπνξίνπ 

 Αμία € εθ. % Αμία € εθ. % Αμία € εθ. % 

ΗΑΔ 15,977 27,6 829 1,9 16,806 16,7 

Κίλα 7,604 13,1 12,715 29,8 20,320 20,2 

ΔΔ 28 7,755 13,4 5,181 12,1 12,936 12,9 

Ν. Κνξέα 2,510 4,3 4,074 9,5 6,583 6,5 

Σνπξθία 4,462 7,7 4,006 9,4 8,468 8,4 

Ιλδία 1,307 2,3 7,061 16,5 8,368 8,3 

Βξαδηιία 664 1,1   2,945 2,1 

Ρσζία 2,298 4,0   2,510 2,5 

ηγθαπνχξε 689 1,2   1,655 1,2 

Διβεηία 2,110 3,6   2,128 2,1 

Ιαπσλία   2,864 6,7 3,290 3,3 

Αθγαληζηάλ   1,737 4,1 1,747 1,7 

Σατβάλ   631 1,5   

Οκάλ   541 1,3   

       

Πεγή: Eurostat 

Γηαρξνληθή εμέιημε εμσηεξηθνύ εκπνξίνπ Ιξάλ. 

 

Έηνο Δηζαγσγέο Δμαγσγέο Ιζνδύγην πλνιηθό όγθνο εκπνξίνπ 

 Αμία € εθ. % Αμία € εθ. % Αμία € εθ. % Αμία € εθ. % 

2005 31,271  44,310  13,039  75,581  

2006 32,404 3,6 53,588 36,1 21,185 114,1 85,992 22,7 

2007 32,957 1,7 57,007 6,4 24,050 13,5 89,965 4,6 

2008 39,667 20,4 71,536 25,5 31,869 32,5 111,204 23,6 

2009 35,661 -10,1 46,010 -35,7 10,348 -67,5 81,671 -26,6 

2010 50,083 40,4 64,311 39,8 14,228 37,5 114,394 40,1 

2011 49,505 -1,2 80,248 24,8 30,744 116,1 129,753 13,4 

2012 49,570 0,1 64,658 -19,4 15,088 -50,9 114,228 -12 

2013 40,759 -17,8 47,991 -25,8 7,232 -52,1 88,749 -22,3 

2014 53,960 32,4 48,197 0,4 -5,763 -179,7 102,157 15,1 

2015 52,783 -2,2 35,785 -25,8 -16,998 194,9 88,568 -13,3 

2016 57,955 9,8 42,685 19,3 -15,270 -10,2 100,640 13,6 
Πεγή: Eurostat 

 

         Η δπλακηθή ησλ ζπλαιιαγώλ κε Δ.Δ ( 27)  
Σν δηκεξέο εκπφξην ΔΔ-Ιξάλ ην 2016 θαηέγξαςε άικα 13,7% θηάλνληαο ηα 13,7 δηο ζε ζρέζε 

κε 7,6 δηο ην € ην 2015. Σα εκπνξηθά ηζνδχγηα γηα ηα πξνεγνχκελα 10 ρξφληα κε ην Ιξάλ ήηαλ σο επί ην 

πιείζηνλ ζεηηθά (κε εμαίξεζε ηα έηε 2006, 2007, 2008 2010 θαη 2011).  

Η ΔΔ ζπλερίδεη ηνλ ζηξαηεγηθφ δηάινγν κε ην Ιξάλ θαη πξνζπαζεί λα δηακνξθψζεη επλντθνχο 

φξνπο εκπνξίνπ κε ην Ιξάλ. Χζηφζν ε ΔΔ ιακβάλεη ζνβαξά ππφςε ην γεγνλφο φηη ην Ιξάλ, εμεξρφκελν 

κηαο βαζχηαηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ησλ αλαγθψλ γηα δηάρπζε ησλ σθειεκάησλ απφ ηελ 

εθκεηάιιεπζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ ηεο ρψξαο, επηζπκεί λα δεκηνπξγήζεη βηνκεραληθέο κνλάδεο θαη λα 

απμήζεη ηελ απαζρφιεζε. Η αχμεζε πνηνηηθψλ ζέζεσλ εξγαζίαο έρεη αληηιεπηφ εθ κέξνπο ηεο ΔΔ φηη 

απνηειεί ηελ πξψηηζηε πξνηεξαηφηεηα ηνπ Ιξάλ θαη ηνχηε ζα απνηειέζεη ην αληίβαξν γηα φιεο ηηο 

πξνζπάζεηεο αλάπηπμεο πνιηηηθψλ εθ κέξνπο ηεο ΔΔ πνπ ζα απνζθνπνχλ ζηελ δηείζδπζε ζηελ 

ζεκαληηθή απφ άπνςεο κεγέζνπο αιιά θαη πνηφηεηαο αγνξά ηνπ Ιξάλ. 
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Οη ζπλαιιαγέο ηνπ Ιξάλ κε ηελ ΔΔ ην 2016 απνζπνχλ ην 12,9% ησλ ζπλνιηθψλ δηεζλψλ 

εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ ηνπ. Δηδηθφηεξα ε ΔΔ εκθαλίδεηαη λα είλαη ν απνδέθηεο ηνπ 12,1% ησλ 

εμαγσγψλ ηνπ Ιξάλ παγθνζκίσο θαη ην Ιξάλ εηζάγεη ην 13,4% ησλ πξντφλησλ ηνπ απφ ηελ ΔΔ. 

πγθξηηηθά, ζεκεηψλεηαη φηη ην 29,8% ησλ ζπλνιηθψλ εμαγσγψλ ηνπ Ιξάλ θαηεπζχλεηαη ζηελ Κίλα, ελψ 

ην 27,6% ησλ ζπλνιηθψλ εηζαγσγψλ πνπ πξαγκαηνπνηεί ην Ιξάλ ην απνζπνχλ ηα ΗΑΔ. 

Η ΔΔ ην 2016 εμήγαγε πξντφληα αμίαο 5,5 δηο επξψ πξνο ην Ιξάλ θαη εηζήγαγε απφ απηφ 8,2 δηο 

επξψ. Καηαγξάθεθε αχμεζε 27,8% ησλ εμαγσγψλ ηεο ΔΔ πξνο ην Ιξάλ θαη 346,5% ησλ εηζαγσγψλ απφ 

ην Ιξάλ ζε ζρέζε κε ην 2015. εκεηψλεηαη φηη ην 2013 νη εμαγσγέο ηεο ΔΔ πξνο ην Ιξάλ αλήιζαλ ζε 783 

εθ. επξψ, ελψ νη εηζαγσγέο ήηαλ 5,4 δηο επξψ. 

Σν 2016 θαηαγξάθεθε αχμεζε ησλ εμαγσγψλ ηεο ΔΔ πξνο ην Ιξάλ ζε ζρέζε κε ην 2015 ησλ 

παξαθάησ πξντφλησλ (ζηνηρεία EUROSTAT): 

 Πξντφληα ηξνθίκσλ θαη δψληα δψα: 4% 

 Αθαηέξγαζηα πιηθά-πξψηεο χιεο: 3% 

 Πξντφληα ιηπαληηθά θαη νξπθηά θαχζηκα: 14926,5% 

 Υεκηθά θαη ζπλαθή πξντφληα: 8,8% 

 Δμνπιηζκφο κεραλνινγηθφο θαη κεηαθνξψλ: 126,1% 

 Γηάθνξα κεραλνινγηθά εμαξηήκαηα: 15,2% 

 Γηάθνξα πξντφληα: 33,1% 

 Πξντφληα ςαξηψλ: 25,4% 

 Δίδε έλδπζεο: 35,9% 

 

Η ΔΔ εμήγαγε πεξίπνπ 6,5 δηο € ζε αγαζά ζην Ιξάλ ην 2015. Οη εμαγσγέο ηεο ΔΔ πξνο ην Ιξάλ 

είλαη θπξίσο κεραλήκαηα θαη εμνπιηζκφο κεηαθνξψλ, ρεκηθά θαη βηνκεραληθά πξντφληα.  

Η ΔΔ εηζήγαγε αγαζά αμίαο πάλσ απφ 1,2 δηο € απφ ην Ιξάλ ην 2015. Οη εηζαγσγέο απφ ηελ ΔΔ 

ζην Ιξάλ ζρεηίδνληαη κε ηελ ελέξγεηα (νξπθηά θαχζηκα), πνπ αθνινπζνχλ ηα ρεκηθά, βηνκεραληθά 

πξντφληα θαη ηα ηξφθηκα. Λφγσ ησλ θπξψζεσλ, νη εηζαγσγέο πεηξειαίνπ ζηελ ΔΔ απφ ην Ιξάλ είραλ 

αλαζηαιεί. 

Οη ζπλνιηθέο εηζαγσγέο ηεο ΔΔ απφ ην Ιξάλ κεηψζεθαλ θαηά 86% κεηαμχ 2012 θαη 2013. Σν 

ζχλνιν ησλ εμαγσγψλ ηεο ΔΔ κεηψζεθε θαηά 26% θαηά ηελ ίδηα πεξίνδν. Σν 2014 νη εηζαγσγέο ηεο ΔΔ 

απφ ην Ιξάλ απμήζεθαλ θαηά 48% θαη νη εμαγσγέο ηεο ΔΔ απμήζεθαλ θαηά 18%. 

Σν εκπφξην κε ην Ιξάλ ππφθεηηαη ζην γεληθφ θαζεζηψο ησλ εηζαγσγψλ ηεο ΔΔ, δεδνκέλνπ φηη ην 

Ιξάλ δελ είλαη κέινο ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ (ΠΟΔ) θαη δελ ππάξρεη δηκεξήο ζπκθσλία 

κεηαμχ ΔΔ θαη ηνπ Ιξάλ. Η ΔΔ ππνζηεξίδεη ηελ ηξαληθή πξνζρψξεζε ζηνλ ΠΟΔ, έλα απαξαίηεην βήκα 

ψζηε ην Ιξάλ λα ελεξγνπνηεζεί ζην δηεζλέο εκπφξην σο αμηφπηζηνο θαη ζεκαληηθφο εηαίξνο. Απφ ηηο 

26.5.2005 ην Ιξάλ έρεη θαζεζηψο παξαηεξεηνχ ζηνλ ΠΟΔ, σζηφζν νη ζπλαληήζεηο ησλ νκάδσλ εξγαζίαο 

έρνπλ αλαζηαιεί.  

Η κεγάιε πιεηνςεθία ησλ θνηλνηηθψλ καο εηαίξσλ ( 20 απφ 28) θαηέγξαςαλ θαηά ην 2015 

αμηνζεκείσηε απμεηηθή ηάζε ζηηο εμαγσγηθέο ηνπο ξνέο πξνο ηελ ηξαληθή αγνξά, κε ηελ ρψξα καο λα 

παξνπζηάδεη αληηζηνίρσο αλνδηθή πνξεία (ζηνηρεία Eurostat). Όπσο είλαη θπζηθφ ιφγσ ηνπ πεηξειατθνχ 

εκπάξγθν , θπξίνπ εμαγψγηκνπ πξντφληνο ηνπ Ιξάλ, νη ζπλνιηθέο ηξαληθέο εμαγσγέο πξνο ηηο αγνξέο ηεο 

Δ.Δ (28) ζεκείσζαλ θαζίδεζε εληφο ηνπ 2013, ζπξξηθλνχκελεο ζε αξλεηηθφ ξεθφξ 783 εθαη. επξψ. Ήδε 

ην 2014 θαη ην 2015 μεθίλεζε επαλαθνξά ησλ εκπνξηθψλ ξνψλ θαζψο ην Ιξάλ άξρηζε λα επαλεμάγεη 

θπξίσο πεηξέιαην. 
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Δκπνξηθό Ιζνδύγην Ιξάλ-ΔΔ. 

 

Έηνο Δηζαγσγέο ΔΔ Δμαγσγέο ΔΔ Ιζνδύγην ύλνιν 

εκπνξηθώλ 

ξνώλ 
 Αμία ζε 

εθ. € 

% αχμεζεο % ζπλφινπ 

ΔΔ 

Αμία ζε 

εθ. € 

% αχμεζεο % ζπλφινπ 

ΔΔ 

Αμία ζε εθ. € Αμία ζε εθ. € 

2005 11,538  1.0 12,994  1.2 1,456 24,532 

2006 14,376 24,6 1.1 11,295 -13,1 1.0 -3,082 25,671 

2007 14,052 -2,3 1.0 10,125 -10,4 0.8 -3,926 24,177 

2008 15,942 13,5 1.0 11,341 12.0 0.9 -4,601 27,283 

2009 9,384 -41,1 0.8 10,434 -8.0 1.0 1,050 19,818 

2010 14,528 54,8 1.0 11,319 8,5 0.8 -3,210 25,847 

2011 17,329 19,3 1.0 10,497 -7,3 0.7 -6,832 27,826 

2012 5,652 -67,4 0.3 7,379 -29,7 0.4 1,727 13,031 

2013 783 -86,1 0.0 5,446 -26,2 0.3 4,662 6,229 

2014 1,156 47,8 0.1 6,424 18.0 0.4 5,267 7,582 

2015 1,233 6,5 0.1 6,488 1.0 0.4 5,255 7,721 

2016 5,515 346,5 0,3 8,248 27,8 0,5 2,733 13,763 
Πεγή: Eurostat 

  

Κπξηόηεξνη εμαγσγείο ζην Ιξάλ (δίρσο πεηξειαηνεηδή). 
 

NO. COUNTRY 

 VALUE/ 

MILLION 

US DOLLARS 

21/3/2013-

20/3/2014 

21/3/ 2014 –

20/3/ 2015 

COUNTRY 

 VALUE/ 

MILLION 

US DOLLARS 

21.3.2015-

20.10.2016 

COUNTRY 

 VALUE/ 

MILLION 

US DOLLARS 

21.3.2016-

20.1.2017 

1. China 9,648,773,210 12,546,737,201 China 6,043,979,251 China 8,403,117,063 

2. U.A.E 11,230,916,755 10,970594,786 U.A.E 4,094,353,411 U.A.E 5,487,896,016 

3. South Korea 3,854,849,627 4,309,447,231 
South Korea 2,180,500,440 

South 

Korea 
2,785,514,231 

4. Turkey 3,624,508,565 3,779,628,147 Turkey 1,826,671,968 Turkey 2,192,706,919 

5. India 4,275,477,177 3,692,214,247 India 1,399,808,888 Germany 1,962,457,945 

6. Switzerland 2,334,817,345 2,341,335,834 Switzerland 1,399,600,925 India 1,598,855,043 

7. Germany 2,443,100,137 2,323,133,339 
Germany 1,015,307,890 

Russian 

Federal  
1,395,199,019 

8. Italy 848,713,032 1,059,370,412 Italy 519,937,732 Switzerland 1,091,846,842 

9. Netherlands 960,759,492 1,025,894,232 Netherlands 415,420,141 Brazil 966,126,084 

10. France 731,252,879 570,832,905 France 391,226,594 Italy 945,837,050 

11. Taiwan 340,271,349 701,723,423     

66. Greece 9,667,199 15,627,140 Greece 12,241,863 Greece  

 TOTAL 49,575,985,263 52,249,794,227 TOTAL 23,352,150,836 TOTAL 34,981,474,977 

Source:  Tehran Chamber of Commerce, Industries & Mines   

 

 

Κπξηόηεξνη εμαγσγηθνί πξννξηζκνί Ιξάλ (δίρσο πεηξειαηνεηδή). 
                     

NO. VALUE/MILLION 

US DOLLARS 
21/3/2013-

20/3/2014 

21/3/ 2014 –

20/3/ 2015 

21/3/2015-

20/10/2016 

VALUE/MILLION 

US DOLLARS 
21/3/2016-

20/1/2017 

1. China  7,432,460,035 9,159,082,620 4,306,880,250 China  6,543,449,430 

2. Iraq 5,949,038,602 6,181,784,852 3,590,811,317 U.A.E 5,664,663,311 

3. U.A.E. 3,559,317,202 3,900,583,832 3,166,025,962 Iraq 5,038,588,940 

4. India 2,417,859,298 2,441,499,688 1,604,250,914 Turkey 2,817,084,407 

5. Afghanistan 2,416,926,292 2,387,017,390 1,539,625,625 South Korea 2,566,863,195 

6. Turkey 1,639,584,169 1,940,040,702 787,009,048 India 2,312,224,843 

7. Turkmenistan 858,618,860 973,642,163 451,760,503 Afghanistan 2,080,641,055 
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8. Pakistan 641,733,710 944,380,537 345,334,664 Japan 998,356,810 

9. Italy  618,419,136 343,087,649 Pakistan 657,258,346 

10. Egypt 592,920,968 577,966,247 226,650,622 Oman 482,479,725 

72. Greece 5,846,245 6,598,162    

 TOTAL 31,239,468,246 36,538,668,512 19,238,984,217 TOTAL 35,269,554,928 

Source:  Tehran Chamber of Commerce, Industries & Mines   
 

 

3.8. Άκεζεο Ξέλεο Δπελδύζεηο. 

Σν 2016 ήηαλ ε ρξνληά πνπ αιινδαπέο επηρεηξήζεηο αθελφο αλαλέσζαλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα 

λα πξαγκαηνπνηήζνπλ επελδχζεηο ζηελ Ιξαληθή Οηθνλνκία αθεηέξνπ ππεγξάθεζαλ ζπκθσλίεο θαη MOU 

γηα επελδχζεηο θπξίσο ζηνλ θιάδν πξαγκαηνπνίεζεο εξεπλψλ θαη δηχιηζεο πεηξειαίνπ. ην πξψην έηνο 

ηεο άξζεο επηβνιήο θπξψζεσλ, ην Ιξάλ θαηάθεξε λα πξνζειθχζεη ΑΞΔ 6 θνξέο πςειφηεξεο αμίαο ζε 

ζρέζε κε ην 2015. 

Οη άκεζεο μέλεο επελδχζεηο ζην Ιξάλ απμήζεθαλ θαηά 1261,80 δηο δνι. ΗΠΑ ην 2016. Οη 

άκεζεο μέλεο επελδχζεηο ζην Ιξάλ ήηαλ θαηά κέζν φξν 2277,23 δηο δνι. ΗΠΑ απφ ην 1998 έσο ην 2015, 

θζάλνληαο ζε πςειά επίπεδα χςνπο 4314,10 δνι. ην 2012. Σν ηζηνξηθφ πςειφ είρε επηηεπρζεί ην 2000 

κε 15,60 δηο. δνι. 

Πνζφ 11,33 δηο. δνι. εθ ησλ ΑΞΔ ηνπ 2016 αθνξνχζαλ αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο θαη 496 

εθαηνκκχξηα δνιάξηα επελδχζεηο ζε βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο (πεγή: έθζεζε πνπ δεκνζηεχζεθε ζηελ 

επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο θπβέξλεζεο). χκθσλα κε ηελ έθζεζε, νη επελδχζεηο γηα δηαρείξηζε πδάηηλσλ 

πφξσλ θαη ηελ ελέξγεηα (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο) είραλ ην 

κεγαιχηεξν κεξίδην ησλ μέλσλ επελδχζεσλ πνπ ήδε εγθξίζεθαλ ην 2016 θαη αλήιζαλ ζε 8.1 δηο. δνι. 

θαη επηκεξίζηεθαλ ζε 35 έξγα. 

Σν Ιξάλ επηδηψθεη λα πξνζειθχζεη μέλεο επελδχζεηο θαη ηερλνινγία γηα λα πξνζζέζεη ρηιηάδεο 

κεγαβάη ζηελ παξαγσγηθή ηνπ δχλακε, ελψ αλαβαζκίδεη ην απαμησκέλν εζληθφ δίθηπν ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο. Η εγθαηεζηεκέλε παξαγσγηθή ηθαλφηεηα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηεο Ιζιακηθήο Γεκνθξαηίαο 

ηνπ Ιξάλ, ε νπνία ζήκεξα αλέξρεηαη ζε 75.000 MW, ζα πξέπεη λα θηάζεη ηα 105.000 MW ζην πιαίζην 

ηνπ έθηνπ πεληαεηνχο αλαπηπμηαθνχ ζρεδίνπ (2016-21). 

χκθσλα κε ηελ έθζεζε ηεο θπβέξλεζεο, εγθξίζεθαλ επίζεο ΑΞΔ ζηνπο ηνκείο ηεο γεσξγίαο 

(512 εθαη. δνι. γηα νθηψ έξγα), ηηο κεηαθνξέο θαη ηηο ηειεπηθνηλσλίεο (ηξία έξγα αμίαο 259 εθαη. δνι.) 

θαη νδηθνχο άμνλεο (6 δηο. δνι. ζε δχν έξγα). 

Η Δπξψπε πήξε ην πξνβάδηζκα ζην κέγεζνο ησλ επελδχζεσλ, κε ηελ Ιζπαλία λα επελδχεη ζε 

έξγα χςνπο 3,2 δηζ. δνιαξίσλ, αθνινπζνχκελε απφ ηε Γεξκαλία κε 2,96 δηζ. δνι. ζε 17 έξγα θαη ηελ 

Κίλα κε 895 εθαη. δνι. ζε 11 έξγα. 

Η άξζε ησλ θπξψζεσλ νδήγεζε ζε άξζε ησλ εκπνδίσλ γηα επηρεηξεκαηηθέο ζρέζεηο. Έηζη 

ζεκαληηθέο επηρεηξεκαηηθέο απνζηνιέο απφ 65 ρψξεο επηζθέθηεθαλ ην 2016 ην Ιξάλ. Γηα παξάδεηγκα, 

ηνλ Μάην ηνπ 2016, εθπξφζσπνη άλσ ησλ 300 γεξκαληθψλ επηρεηξήζεσλ επηζθέθζεθαλ ην Ιξάλ 

πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλήζνπλ ηηο δπλαηφηεηεο ηεο επέλδπζεο ζε κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ, πγεία, 

απηνθηλεηνβηνκεραλία θαη ελεξγεηαθφ ηνκέα. Χζηφζν, νη ξνέο άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ πξνο ην Ιξάλ 

φζνλ αθνξά ην κέγεζνο ησλ επελδχζεσλ, θαηαηάζζνπλ ηελ ζηελ πξψηε ζέζε κε 3,2 δηο. δνι. 

αθνινπζνχκελε απφ ηε Γεξκαλία κε 2,96 δηζ. δνι. ελψ ε Γαιιία θαη ην Ηλσκέλν Βαζίιεην πξνέβεζαλ 

ζε ΑΞΔ χςνπο 389 εθαη. δνι. θαη 260 εθαη. δνι. αληηζηνίρσο. 

εκεηψλεηαη φηη κεηά ηνλ θιάδν ελέξγεηαο, ε απηνθηλεηνβηνκεραλία ζπγθεληξψλεη ηηο 

πεξηζζφηεξεο μέλεο επελδχζεηο. Η παξαγσγή πεξηζζφηεξσλ απφ έλα εθαηνκκχξην απηνθηλήησλ ην 2016, 

ζα κπνξνχζε λα θαηαηάμεη ην Ιξάλ ζηελ πξψηε ζέζε παγθνζκίσο φζνλ αθνξά ηελ αχμεζε ηεο 

παξαγσγήο απηνθηλήησλ, ζχκθσλα κε ηελ έθζεζε πνπ δεκνζίεπζε ε Γηεζλήο Οξγάλσζε 

Καηαζθεπαζηψλ Απηνθηλήησλ (OICA) ζηηο αξρέο Μαξηίνπ 2017. 

χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ Τπ. Οηθνλνκηθψλ εθηηκάηαη φηη ε Ιξαληθή απηνθηλεηνβηνκεραλία ζα 

απμήζεη θαηά 70% ην κεξίδηφ ηεο ζην ΑΔΠ ηεο ρψξαο θαηά ην Ιξαληθφ έηνο (Μάξηηνο 2017-Μάξηηνο 

2018).  

χκθσλα κε ηνλ ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ ηεο θπβέξλεζεο πνπ απνζθνπεί ζηελ αχμεζε ηνπ 

κεξηδίνπ ζην ΑΔΠ ηεο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο ψζηε λα θηάζεη απφ ην 1,8% πνπ ήηαλ ην Ιξαληθφ έηνο 

Μάξηηνο 2014-Μάξηηνο 2015, ζην 3% ην 2017. χκθσλα κε ην ζρεδηαζκφ επηδηψθεηαη ε βειηίσζε ηφζν 

ηεο πνηφηεηαο ησλ παξαγνκέλσλ νρεκάησλ, φζν θαη ε πνζφηεηά ηνπο.  

εκεηψλεηαη φηη ε Ιξαληθή απηνθηλεηνβηνκεραλία είλαη ε δεχηεξε ζε κέγεζνο θαη ηζηνξηθή 

εμέιημε κεηά ηελ πεηξειαηνβηνκεραλία. Δθηηκάηαη φηη απαζρνιεί ην 10% ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ηεο 

ρψξαο. Απφ ην 2001 κέρξη ζήκεξα έρνπλ αλαπηπρζεί πεξίπνπ 13 ηδησηηθέο θαη θξαηηθέο 

απηνθηλεηνβηνκεραλίεο. Απφ απηέο ε Khodro θαη ε Saipa απνζπνχλ ην 94% ηεο ζπλνιηθήο Ιξαληθήο 

παξαγσγήο. Δίλαη αμηνζεκείσην φηη ε Khodro είλαη ε κεγαιχηεξε απηνθηλεηνβηνκεραλία ηεο Μέζεο 
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Αλαηνιήο, ε νπνία έρεη ζπλάςεη Joint Ventures κε αιινδαπέο εηαηξείεο ζε Δπξψπε, Αζία, Αθξηθή θαη 

Λαηηληθή Ακεξηθή. 

 

4. Κξαηηθόο Πξνϋπνινγηζκόο:  
 

 Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ 2016 ήηαλ πξνεθινγηθφο θαη πξνθαλψο πεξηείρε ζεκαληηθή αχμεζε ησλ 

δεκνζίσλ δαπαλψλ ηφζν γηα ήδε πινπνηνχκελα πξνγξάκκαηα (π.ρ. Subsidy Act) φζν θαη γηα ad hoc 

απνθάζεηο ελίζρπζεο ησλ νηθνλνκηθά αζζελεζηέξσλ. 

Ο θξαηηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ 2015 εγθξίζεθε κε ραξαθηεξηζηηθή επθνιία απφ ην Ιξαληθφ 

Κνηλνβνχιην, παξαπέκπνληαο γηα εχζεην ρξνληθφ δηάζηεκα ηελ επηκέξνπο ζπδήηεζε ζε νξηζκέλα 

αθαλζψδε δεηήκαηα  (π.ρ ε εθαξκνγή ηνπ δεχηεξνπ κέξνπο ηνπ Subsidy Act, νη απμήζεηο ζηηο ηηκέο ησλ 

ελεξγεηαθψλ θνξέσλ, θιπ), ζε κηα πξνθαλή επίδεημε εζσηεξηθήο αιιειεγγχεο κεηαμχ εθηειεζηηθήο θαη 

λνκνζεηηθήο εμνπζίαο, ψζηε λα πξνβιεζεί ζηελ παξνχζα θξίζηκε ζπγθπξία ζην δηεζλέο πεξηβάιινλ θαη 

θπξίσο ζηνπο ππξεληθνχο ζπλνκηιεηέο ηεο ρψξαο ε εηθφλα κίαο ηζρπξήο θαη ελσκέλεο δηνίθεζεο. 

 Ο ελ ιφγσ πξνυπνινγηζκφο γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2014-15 ( πνπ άξρηζε λα πινπνηείηαη ζηηο 21 

Μαξηίνπ 2014) ραξαθηεξίδεηαη θαηά θχξην ιφγν απφ ηελ ινγηθή ηεο πεξηζηνιήο ησλ ελ γέλεη θξαηηθψλ 

δαπαλψλ, ζηηο νπνίεο παξέρεηαη απμεηηθφ πεξηζψξην κφιηο 9% , έλαληη αληίζηνηρεο γηα ην 2013-14 

αξρηθήο πξνβιέςεσο 31% ηεο πξνεγνχκελεο θπβέξλεζεο Ahmadinejad (πνπ θαηφπηλ αλαζεσξήζεθε 

απφ ην νηθνλνκηθφ επηηειείν Rouhani) .  

Προχπολογιςμόσ 

  

yr. ended 
Mar. 2012 

yr. ended 
Mar. 2013 

yr. ended 
Mar. 2014 

yr. ended 
Mar. 2015 

yr. ended 
Mar. 2016 

yr. ended 
Mar. 2017 
est. 

yr. ended 
Mar. 2018 
est. 

Ειςοδιματα 
(bn IRR) 5.083.938,70 5.665.618,00 7.277.064,50 8.033.484,60 8.467.411,49 9.785.530 11.524.566 
Public 
revenues 1.545.870,10 1.442.699,10 2.104.381,70 2.111.659,20 2.362.817,20 2.943.937,20 3.467.521 
Ministries 
and 
Government 
institutional 
revenues 51.355,00 201.478 256.103,80 238.425,40 381.284,40 410.957,90 521.010,30 
Government 
companies 
banks, 
government 
related 
profit 
institutions 
revenues 3.550.656,40 4.211.754,30 5.357.964 5.971.257,70 6.019.377 6.828.171,90 8.005.021 

Πεγή: CBI 

 

 Λνηπά ζηνηρεία ηαπηφηεηαο γηα ελ ιφγσ πξνυπνινγηζκφ : 

-Μέγεζνο: 328 δηο $ (315 δηο $ ην 2015) ( κε βάζε ηελ ηζρχνπζα επίζεκε θξαηηθή ηζνηηκία: 39.392 

irr/1$) . 

-ηηκή βάζεο γηα αξγφ πεηξέιαην: $55/βαξέιη. (40 ην 2015). 

-πξνβιεπφκελε κέζε ζπλαιιαγκαηηθή αμία εζληθνχ λνκίζκαηνο : 23.000 irr/$1. 

-πξνβιεπφκελε ζπκβνιή εζφδσλ πεηξειαίνπ: 22,8 δηο $ (αχμεζε 50% ζε ζρέζε κε 2015). 

-πεξηνξηζκφο ξεπζηφηεηαο νηθνλνκίαο : 20% εηεζίσο. 

-αλαραίηηζε πιεζσξηζκνχ : απφ 40% ην 2013-14 ζε 25% κέρξη ην ηέινο 2014-15 θαη θάησ ηνπ 10% ην 

2017. 

-επίηεπμε ζεηηθνχ αλαπηπμηαθνχ πξφζεκνπ 5% ην 2016. 

-ζηαζεξνπνίεζε δείθηε αλεξγίαο θάησ απφ 12%.  

  Ιζνδύγην ζπλαιιαγώλ, δεκνζηνλνκηθά κεγέζε. 

 H Κπβέξλεζε πξνζαλαηνιίδεηαη ζηε πξαγκαηνπνίεζε εζφδσλ 50δηο $ ζε εηήζηα βάζε, 

ππεξβαίλνληαο θαηά 100% ην ζηφρν ηνπ 2015. Ο ζθνπφο είλαη λα ππνζηεξηρηνχλ κεηαξξπζκίζεηο ζην 

θνξνινγηθφ ζχζηεκα ψζηε λα επλνεζνχλ νη επελδπηηθέο πξσηνβνπιίεο ηφζν εκεδαπψλ, φζν θαη 

αιινδαπψλ επηρεηξήζεσλ.  

 Σν ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ εμαθνινπζεί θαη θπξηαξρείηαη απφ ηηο εμαγσγέο 

ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ. Απηή ε ηάζε ζα δηεπξπλζεί ηα επφκελα ρξφληα, θαζψο ε αχμεζε ησλ εμαγσγψλ 

ζα επηηαζεί ψζηε λα δηαζθαιηζηνχλ ζεκαληηθά έμνδα γηα ηηο αλάγθεο ηεο ρψξαο λα αληαπεμέιζεη ζηελ 

πζηέξεζε ησλ εηψλ ππφ ην θαζεζηψο ησλ δηεζλψλ θπξψζεσλ. 
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Balance of payments (mn USD) 

  

Yr. ended 
Mar. 
2012 

Yr. ended 
Mar. 
2013 

Yr. ended 
Mar. 
2014 

Yr. ended 
Mar. 
2015 

Yr. ended 
Mar. 
2016 

Apr.-
Sept. 
2016 

Current 
account 58,507 23,362 25,105 15,861 9,016 8,69 

Balance of 
trade in goods 67,779 28,563 29,326 21,392 12,178 10,649 

Export FOB 145,806 97,296 92,91 86,471 64,597 38,144 

Oil export 119,148 68,083 64,54 55,352 33,569 24,807 

Non-oil export 26,658 29,213 28,369 31,119 31,028 13,337 

Import FOB 78,027 68,734 63,584 65,079 52,419 27,495 

Oil products 
and natural gas 5,726 2,652 3,263 3,948 2,233 624 

other 72,301 66,082 60,321 61,131 50,186 26,872 
Balance of 
trade in 
services -9,771 -7,359 -6,82 -6,985 -4,472 -2,794 

Net income 
flows 93 1,649 2,034 943 763 558 

Current 
transfers 406 509 565 511 547 277 
Capital 
account -19,304 -9,948 -9,321 -1,664 -2,513 -10,836 

Errors and 
omissions -17,766 -1,201 -2,595 -5,635 -4,27 - 

Balance of 
payments 21,436 12,213 13,189 8,561 2,233 -7,644 

 

 

 

External Debts mn USD 

  
Yr. ended 
Mar. 2012 

Yr. ended 
Mar. 2013 

Yr. ended 
Mar. 2014 

Yr. 
ended 
Mar. 
2015 

Yr. ended 
Mar. 2016 

ext. debts 19185 7682 6655 5108 7476 
  Πεγή: CBI. 

 

 Παξάιιεια κε ηνλ ηξέρνληα πξνυπνινγηζκφ επηδηψθεηαη λα ζπγθξαηεζεί ε ηάζε δηεχξπλζεο 

ηνπ εμσηεξηθνχ ρξένπο, παξφηη παξακέλεη ζε εμαηξεηηθά ρακειά επίπεδα. Η βαζηθή ζηξαηεγηθή ηεο 

νηθνλνκίαο ηεο αληίζηαζεο πνπ έρεη πηνζεηεζεί αθνξά θαη ηελ αλάγθε απηνπεξηνξηζκνχ θαη κε έθζεζεο 

ζε εμσηεξηθφ ρξένο.  

5. Οηθνλνκηθό-Δπηρεηξεκαηηθό Πεξηβάιινλ. 
 

ην Ιξάλ ήδε ην 2015 ε θπβέξλεζε πξνζπάζεζε λα απνδείμεη φηη ελλνεί ην άλνηγκα ηεο αγνξάο 

θαη ηε δηακφξθσζε φξσλ πξνζέιθπζεο επελδχζεσλ θαη δηεπθφιπλζεο αλάιεςεο επηρεηξεκαηηθψλ 

πξσηνβνπιηψλ ηφζν γηα εκεδαπέο φζν θαη αιινδαπέο εηαηξείεο. Σελ παξειζνχζα ηξηεηία 

παξνπζηάζηεθαλ δηαδνρηθά πέληε δηαθνξεηηθά ζεζκηθά πιαίζηα γηα πξνζέγγηζε μέλσλ επελδχζεσλ θαη 

ελζάξξπλζε εκεδαπψλ είηε λα πξνβνχλ ζε ίδηεο επηρεηξεκαηηθέο πξσηνβνπιίεο, είηε λα αλαιάβνπλ 

πξνζπάζεηεο απφ θνηλνχ κε άιιεο (ηξαληθέο ή αιινδαπέο).  

 

 

6. Σξαπεδηθόο ηνκέαο-Υξεκαηαγνξέο. 
 

Α. Σξαπεδηθόο ηνκέαο. 

Σν Ιξαληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα είλαη πνιχ εχζξαπζην. Η Κεληξηθή Σξάπεδα, ζε ζπκθσλία κε 

ηηο ζπζηάζεηο ηνπ ΓΝΣ, πξνηίζεηαη λα αλαβαζκίζεη ην ζεζκηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο θαη λα πξνσζήζεη 
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ηελ αλαθεθαιαηνπνίεζε ησλ πξνβιεκαηηθψλ ηξαπεδψλ. Αλ θαη πησηηθφο, ν ξπζκφο πιεζσξηζκνχ 

παξακέλεη πςειφο (15%), ελψ ε ρψξα αληηκεησπίδεη κηα πησηηθή ηάζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηνπ 

θεθαιαίνπ θαη ηεο εξγαζίαο.   

χκθσλα κε πξφζθαηεο θπβεξλεηηθέο αλαθνηλψζεηο θαη ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα , ε ζπλνιηθή 

απνηίκεζε ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ ( bad loans) δαλείσλ επί ηνπ ζπλφινπ ηνπ εγρψξηνπ ηξαπεδηθνχ 

ζπζηήκαηνο αλέξρεηαη ζηελ παξνχζα θάζε ζε  46 δηο $, πνπ αληηζηνηρεί ζην 15,6% ηνπ γεληθνχ ζπλφινπ 

ησλ ηξαπεδηθψλ δαλείσλ. Η θπβέξλεζε πξνζπαζεί ηειεπηαία κέζσ καδηθψλ παξαπνκπψλ ζηελ 

δηθαηνζχλε νκάδσλ κεγαιν-νθεηιεηψλ  λα εμηζνξξνπήζεη ηελ θαηάζηαζε.  

Παξάιιεια νη ηξάπεδεο κεηά ηελ 1.1.2016 έρνπλ φιεο δηαζπλδεζεί ζην ζχζηεκα Swift θαη 

δεκηνχξγεζαλ 686 ινγαξηαζκνχο αληαπφθξηζεο (corresponding accounts) κε αιινδαπά πηζησηηθά 

ηδξχκαηα. Χζηφζν εμαθνινπζνχλ λα πξνζπαζνχλ λα δηακνξθψζνπλ πιαίζην ζπλεξγαζίαο ψζηε λα 

δηαζπλδεζνχλ κε ην δηεζλέο ζχζηεκα παξνρήο πηζησηηθψλ θαξηψλ. Ήδε ην 2016 ε Κεληξηθή Σξάπεδα 

ηνπ Ιξάλ επέηξεςε ηελ έθδνζε πηζησηηθψλ θαξηψλ απφ ηηο Ιξαληθέο Σξάπεδεο πξνο ρξήζε εληφο ηεο 

ρψξαο. 

Αλαθνξηθά κε ηε ζπλεξγαζία ηεο ρψξαο καο κε ην Ιξάλ πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη δελ ιεηηνπξγεί 

εζληθφ ζρήκα ρξεσζηηθψλ/ πξνπιεξσκέλσλ θαξηψλ, φπσο ζπκβαίλεη ζε ινηπέο επξσπατθέο ρψξεο 

(Ιηαιία, Βέιγην, Γαιιία, θ.ιπ).  Δπηζεκαίλεηαη φηη ε επηβνιή θπξψζεσλ θαηά ηνπ Ιξάλ έρεη ζπζζσξεχζεη 

κεγάιν πνζφ απνζεκαηηθψλ (άλσ ησλ $30 δηο) ζε ηξάπεδεο ηνπ εμσηεξηθνχ, πξνεξρφκελα θπξίσο απφ 

ηελ πψιεζε πεηξειαίνπ.  Η κεξηθή άξζε ησλ θπξψζεσλ απφ ηνλ Ιαλνπάξην 2016 ζα κπνξνχζε θάησ απφ 

νξηζκέλεο ζπλζήθεο λα επηηξέςεη ηελ άληιεζε ησλ θεθαιαίσλ απηψλ.  Ήδε, πνιιέο απφ ηηο Ιξαληθέο 

ηξάπεδεο έρνπλ ζπλάςεη ζρέζεηο απηνχ ηνπ είδνπο κε ηξάπεδεο ηνπ εμσηεξηθνχ, πεξηιακβαλφκελσλ 

νξηζκέλσλ επξσπατθψλ ρσξψλ θαη ρσξψλ ηεο επξσδψλεο.   

Η κε απφθξηζε ζεκαληηθψλ ηξαπεδψλ έγθεηηαη ζηε ζηάζε ησλ ΗΠΑ θαη ησλ ηξαπεδψλ 

ακεξηθαληθψλ ζπκθεξφλησλ, νη νπνίεο επηδεηθλχνπλ απξνζπκία ζπκκφξθσζεο κε ην θαζεζηψο ηεο 

άξζεο ησλ θπξψζεσλ.   

Αληίζεηα, ζηηο ρψξεο ζηηο νπνίεο ε ζχλαςε ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ Ιξαληθψλ θαη ησλ εγρψξησλ 

ηξαπεδψλ έρεη πξνρσξήζεη (Βέιγην, Ιηαιία, Γαλία, νπεδία, Διβεηία), είηε δελ πθίζηαληαη ηέηνηνπ 

είδνπο πξνβιήκαηα, είηε νη ρψξεο απηέο δηαζέηνπλ δηθφ ηνπο ζχζηεκα πιεξσκψλ (payments system) θαη 

θαηά ζπλέπεηα κεγαιχηεξε επρέξεηα θηλήζεσλ.  εκεηψλεηαη φηη ην ζχζηεκα πιεξσκψλ ηεο επξσδψλεο 

ην νπνίν δηαρεηξίδεηαη ε ΔΚΣ θαη νη επί κέξνπο θεληξηθέο ηξάπεδεο ηεο επξσδψλεο (Target2) δελ 

εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο αληαπνθξηηηθψλ ινγαξηαζκψλ  (correspondent accounts) κε ηηο Ιξαληθέο 

ηξάπεδεο.   

Σνλ Ινχλην ηνπ 2016, ε FATF εμέθξαζε ηελ ηθαλνπνίεζή ηεο γηα ηελ πνιηηηθή δέζκεπζε ηνπ 

Ιξάλ ζε αλψηαην επίπεδν γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αλεπαξθεηψλ ηνπ ζηνλ ηνκέα ηεο AML / CFT θαη 

ηελ απφθαζή ηνπ λα δεηήζεη ηερληθή βνήζεηα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο. Με βάζε απηή ηε 

δηαπίζησζε ην Ιξάλ εμαηξέζεθε απφ ηελ καχξε ιίζηα ρσξψλ πνπ δηαθηλνχλ καχξν ρξήκα θαη έδσζε 

πξνζεζκία γηα πιήξε ζπκκφξθσζε ηνπ Ιξάλ κε ηηο ππνδείμεηο ηεο.  

Πεξαηηέξσ ζεκεηψλεηαη ε επηθαηξνπνίεζε νδεγηψλ
11

 γηα εθαξκνγή ηεο JCPOA απφ ηνλ OFAC 

(15/12/2016), ε νπνία νπζηαζηηθά δηεπθνιχλεη ηηο πξνζπάζεηεο φζσλ επηζπκνχλ λα πξνβνχλ ζε 

δηαδηθαζία ζπλεξγαζίαο κε Ιξαληθέο ηξάπεδεο κέζσ ίδξπζεο corresponding account. 

H Κεληξηθή Σξάπεδα ηνπ Ιξάλ πξνζπαζεί κε παξεκβάζεηο ηεο λα ηζνξξνπήζεη κεηαμχ ηεο 

αλάγθεο ζηαζεξήο αλάπηπμεο θαη ηεο δεκηνπξγίαο φξσλ ζηαζεξφηεηαο ηνπ εζληθνχ λνκίζκαηνο, κεηά ηηο 

ζεκαληηθέο απμνκεηψζεηο πνπ ζεκεηψζεθαλ ζην παξειζφλ έλεθα ησλ δηεζλψλ θπξψζεσλ θαη ηεο 

ζεκαληηθήο πηψζεο ηεο ηηκήο ηνπ πεηξειαίνπ. 

Monetary Base and Liquidity (bn IRR) 

  

yr. 
ended 
Mar. 
2011 

yr. 
ended 
Mar. 
2012 

yr. 
ended 
Mar. 
2013 

yr. 
ended 
Mar. 
2014 

yr. 
ended 
Mar. 
2015 

yr. 
ended 
Mar. 
2016 

Apr.-
Sept. yr. 
ended 
Mar. 
2016 

Liquidity 2,948.9 3,542.6 4,606.9 6,395.5 7,823.8 10,172.8 11.227.1 

Monetary 
Base 686.3 7,64.6 975.8 1,184.9 1,311.5 1,533.6 1,655.1 

Πεγή: CBI 

 

 

Β. Υξεκαηαγνξέο. 

Ο δείθηεο ησλ ηηκψλ ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ ηεο Σερεξάλεο (TEPIX) έθιεηζε ην Ιξαληθφ έηνο πνπ 

έθιεηζε ηνλ Μάξηην 2017 ζην επίπεδν ησλ 77,230 κνλάδσλ, ρακειφηεξα απφ ην πξνεγνχκελν Ιξαληθφ 

                                                           
11

 https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/jcpoa_faqs.pdf 
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έηνο πνπ είρε θιείζεη ζηηο 80,219. Σν ίδην ζπλέβε θαη κε ηνπο ινηπνχο δείθηεο ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ πνπ 

έθιεηζαλ κε κηθξέο απψιεηεο ζε ζρέζε κε ην παξειζφληα έηνο. 

Οη εθηηκήζεηο αλεμαξηήησλ εκπεηξνγλσκφλσλ αηηηνινγνχλ ηελ θαηαγξαθείζα ηάζε σο 

πξνζπάζεηα ησλ ήδε δξαζηεξηνπνηνπκέλσλ θαη ηνπνζεηεκέλσλ επελδπηψλ ηνπ Ιξαληθνχ ρξεκαηηζηεξίνπ 

λα πξνζδηνξίζνπλ ηηο εμειίμεηο κεηά ηελ άξζε ησλ δηεζλψλ θπξψζεσλ θαη κάιηζηα ελ κέζσ εθινγηθήο 

ρξνληάο. Παξάιιεια ην 2016 νη ηζχλνληεο ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ ηνπ Ιξάλ πξνζπάζεζαλ λα απμήζνπλ ηηο 

πξνζπάζεηεο αχμεζεο ησλ δηεζλψλ ζπλεξγαζηψλ ψζηε λα απμήζνπλ ηελ αμηνπηζηία ηεο Ιξαληθήο 

θεθαιαηαγνξάο θαη λα πξνζειθπζηνχλ επελδπηέο. εκεηψλεηαη φηη θαηά ην 2016 ππήξμαλ ζεκαληηθέο 

επαθέο θαη κε ην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ νη νπνίεο απνζθνπνχλ θπξίσο ζηελ κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο 

απφ ην Διιεληθφ Υξεκαηηζηήξην πξνο ην Ιξαληθφ. Παξάιιεια δηεξεπλήζεθαλ ηξφπνη αλάπηπμεο αγνξάο 

έθδνζεο νκνιφγσλ κε ακνηβαία αλάιεςε επζχλεο εγγχεζεο. Δίλαη θνηλή δηαπίζησζε σζηφζν φηη ε 

αγνξά ζα σξηκάδεη πξντνχζεο ηεο επίιπζεο δηαζχλδεζεο ηνπ Ιξαληθνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο κε ην 

δηεζλέο.     

Stock market indices 

  

yr. 
ended 
Mar. 
2012 

yr. 
ended 
Mar. 
2013 

yr. 
ended 
Mar. 
2014 

yr. 
ended 
Mar. 
2015 

yr. 
ended 
Mar. 
2016 

yr. 
ended 
Mar. 
2017 

TEPIX 25,905.6 38,040.8 79,015.4 62,531.8 80,219 77,230 

TEDPIX 105,398 154,771 321,478 254,413 324,111 307,198 

Industry 
Index 20,697 32,891.7 65,836.9 51,296 66,994 66,100 

Top 50 index 1,247.1 1,617.7 3,335.8 2,576.3 3,254 3,035 
 

 

 

 

 

7. Τπνδνκέο-Μεηαθνξέο. 
 

ηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξηθψλ ππνδνκψλ ε Κπβέξλεζε ζρεδηάδεη ηελ πινπνίεζε ζεκαληηθψλ 

θαη πνιπάξηζκσλ έξγσλ ππνδνκήο ζε θεληξηθνχο απηνθηλεηνδξφκνπο, επαξρηαθέο νδηθέο αξηεξίεο, 

ζηδεξνδξνκηθά δίθηπα, ιηκεληθέο εγθαηαζηάζεηο θαη αεξνδξφκηα. εζηηάδνληαο ζηελ πξνζέιθπζε 

ηδησηηθψλ επελδπηηθψλ θεθαιαίσλ γηα ηελ νινθιήξσζε κέζα ζηελ εξρφκελε πεληαεηία επηπιένλ 10.000 

ρικ αλσηέξσ θαηεγνξηψλ νδηθνχ δηθηχνπ, θαη 5.000 ρικ ζηδεξνδξνκηθνχ. 

 

Αλάινγεο αλάγθεο εληνπίδνληαη θαη ζε ππνδνκέο ζηνλ θαηαζθεπαζηηθφ ηνκέα , φπνπ νη 

ζηεγαζηηθέο αλάγθεο ηνπ θαηά βάζε λεαληθνχ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο απμάλνληαη ξαγδαία , ελψ 

ζεκαληηθή δήηεζε θαηαγξάθεηαη θαη γηα θαηαζθεπή ε εθζπγρξνληζκφ βηνκεραληθψλ-παξαγσγηθψλ 

κνλάδσλ ζε δηάθνξνπο λεπξαιγηθνχο ηνκείο αιιά θαη ζηελ αλαβάζκηζε ησλ ππνδνκψλ -εγθαηαζηάζεσλ 

δηαρείξηζεο πδαηίλσλ πφξσλ θαη ησλ απνβιήησλ ηνπο. 

 

Η νινθιήξσζε ησλ ελ ιφγσ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ πξνζθξνχεη πξνο ην παξφλ ζην θνκβηθφ 

ζεκείν ηεο έιιεηςεο ρξεκαηνδνηηθήο ππνζηήξημεο, ηφζν ζε θξαηηθφ φζν θαη ζε ηδησηηθφ επίπεδν, πνπ 

πξνθαιείηαη απφ ηελ ζπλερηδφκελε αξλεηηθή δπλακηθή ησλ θπξψζεσλ ηδίσο ζηνλ ηξαπεδηθφ θαη 

ελεξγεηαθφ ηνκέα.  Ήδε ην ελδηαθέξσλ επξσπατθψλ θαηαζθεπαζηηθψλ νκίισλ έρεη νδεγήζεη ζε 

ζεκαληηθέο πξνζπκθσλίεο κε Ιξαληθνχο θαηαζθεπαζηηθνχο νκίινπο γηα ηελ πινπνίεζε ζεκαληηθψλ 

επελδπηηθψλ ζρεδίσλ. 

 

8. Καλνληζηηθή πκκόξθωζε 
 
  Ο ξφινο ηεο Κεληξηθήο Σξαπέδεο ζην Ιξάλ είλαη θπξίαξρνο θαζψο απνθαζίδεη γηα ηε 

δηακφξθσζε ηφζν ησλ λφκσλ πξνζηαζίαο απφ αζέκηην αληαγσληζκφ, φζν θαη γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ 

θεθαιαηαγνξψλ θαη ησλ αλαπηπμηαθψλ λφκσλ. Δθηφο απφ ξπζκηζηηθή αξρή είλαη θαη ν βαζηθφο 

παξάγνληαο ζηε δνκή ηεο Ιξαληθήο Γηνίθεζεο πνπ εηζεγείηαη κέηξα γηα ηελ αλαπηπμηαθή ξνπή ηεο 

νηθνλνκίαο. Αλαθνξηθά κε ην ζεζκηθφ πιαίζην παξαηίζεληαη ζην παξάξηεκα εηδηθφηεξεο αλαθνξέο. 
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9. πλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο: 
 

 Απφ ηνλ Ινχλην 2014 ε Κπβέξλεζε εμήγγεηιε ηελ πξφζεζή ηεο λα ελνπνηήζεη ηηο δχν ηζρχνπζεο 

ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο (επίζεκε: $1=21.253 ξηάι θαη εθείλε ηεο αγνξάο : $1=31.839 ξηάι). Οη 

πεξηζζφηεξνη αλαιπηέο ζπγθιίλνπλ ζην φηη ε ζρεδηαδφκελε ελνπνίεζε απφ νηθνλνκηθήο απφςεσο 

παξνπζηάδεη ινγηθά επηρεηξήκαηα, εκπεξηέρεη εληνχηνηο ζεκαληηθνχο θηλδχλνπο, ηδίσο ζε 

βξαρππξφζεζκν νξίδνληα, θαζψο ε εγθαηάιεηςε ζηελ παξνχζα θάζε ηεο επίζεκεο ηζνηηκίαο θαη ε 

εμειηθηηθή αθνκνίσζή ηεο κε εθείλε ηεο ειεχζεξεο αγνξάο, αλακέλεηαη λα νδεγήζεη ζε πςειφηεξεο 

ηηκέο ζε βαζηθέο θαηεγνξίεο ηξνθίκσλ, ζε κία ρξνληθή ζπγθπξία πνπ νη θαηαλαισηέο ζα αξρίζνπλ λα 

πθίζηαληαη ηηο ζπλέπεηεο ηεο εθαξκνγήο ηεο αλσηέξσ δεχηεξεο θάζεο ηνπ TSP κε αθφκα κεγαιχηεξεο 

απμήζεηο ζηηο ηηκέο ησλ ελεξγεηαθψλ παξφρσλ θαη θνηλνρξήζησλ ηειψλ. Σειηθψο θαη ην 2015 δελ 

θαηέζηε εθηθηή ε πνιιαπιψο αλαγγειζείζα ελνπνίεζε, ελψ θαη ην 2016, πνπ ήηαλ θαη εθινγηθφ έηνο, 

δελ πξνθξίζεθε ε πινπνίεζε ηεο ελ ιφγσ πξφζεζεο.  

Η Κεληξηθή Σξάπεδα ηνπ Ιξάλ ήδε απφ ηηο 6 Ινπιίνπ 2013  (θαη πξν ηεο αλάιεςεο ηεο εμνπζίαο 

απφ ηελ παξνχζα θπβέξλεζε) είρε αλαθνηλψζεη ηελ θαηάξγεζε ηεο κέρξη ηνχδε ρξεζηκνπνηνχκελεο σο 

επίζεκεο ηζνηηκίαο: 1$=12260 irr.  

Exchange rate average (USD/Rials) 

  

yr. 
ended 
Mar. 
2010 

yr. 
ended 
Mar. 
2011 

yr. 
ended 
Mar. 
2012 

yr. 
ended 
Mar. 
2013 

yr. 
ended 
Mar. 
2014 

yr. 
ended 
Mar. 
2015 

yr. 
ended 
Mar. 
2016 

Apr.-
Sept. 
2016 

Official 
CBI rate 9,920 10,339 10,962 12,260 21,253 26,509 29,580 31,015 

Market 
rate 9,979 10,601 13,568 26,059 31,839 32,801 34,501 35,334 

Πεγή: CBI 

 

 Η Κπβέξλεζε Ρνραλί ζηαδηαθά κε κίγκα κνλεηαξηζηηθψλ πνιηηηθψλ πξνζπάζεζε λα 

αληηκεησπίζεη ηελ πίεζε ζην εζληθφ λφκηζκα, ιφγσ θαη ηεο ζηαδηαθήο ζπξξίθλσζεο ησλ πεηξνδνιαξίσλ 

θαη πξνθεηκέλνπ λα πεξηνξίζεη ην δηαθαηλφκελν έιιεηκκα πνπ ηφηε ήηαλ 30 δηο$. Σν 2015 ζπλέρηζε ζηνλ 

θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ λα πηνζεηεί κέηξα πξνζθπγήο ζε πεξαηηέξσ αχμεζε ηεο επίζεκεο ηζνηηκίαο 

πξνζεγγίδνληαο πεξαηηέξσ ηελ ειεχζεξε αγνξά. Απνηέιεζκα ήηαλ λα ζηαζεξνπνηεζεί ε ηζνηηκία ζε 

1€=42.000 irr. 

  

 

10. Γηαρείξηζε νηθνλνκηθήο θξίζεο ( Η πνξεία ηνπ Subsidy Act) 
 

 Subsidy Act Reform : Δθθίλεζε δεύηεξεο θάζεο κε πξνβιήκαηα 

  

 Ήδε απφ 21/4/2014 ηέζεθε ζε εθαξκνγή ε δεχηεξε θάζε ηνπ TSP (Targeted Subsidies 

Program) κε ηελ ηηκή ηεο εκηεπηδνηνχκελεο βελδίλεο λα απνγεηψλεηαη θαηά 75% εληφο νιίγσλ εκεξψλ 

θαη ηηο αλάινγεο ρξεψζεηο γηα θνηλφρξεζηα ηέιε ( λεξφ , ειεθηξηθφ θπζηθφ αέξην γηα ζέξκαλζε ) λα 

απμάλνληαη απφ 20-30% κέρξη ηα ηέιε Απξηιίνπ. Η Κπβέξλεζε πξνζπάζεζε λα πεξηνξίζεη ηνλ αξηζκφ 

ησλ δηθαηνχρσλ απνδεθηψλ, εηζάγνληαο έλα πξφγξακκα νηθεηνζεινχο απηνεμαίξεζεο, πνπ νδήγεζε ζε 

πνιχ κηθξή αληαπφθξηζε, κε κφιηο ην 8% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ λα πξνζρσξεί. Φαίλεηαη φηη ζηελ 

ζπλείδεζε ηνπ θφζκνπ ε δηαρξνληθή απνιαβή απηψλ ησλ ζπρλά κε αηηηνινγεκέλσλ νηθνλνκηθά 

παξνρψλ ($18 αλά άηνκν κεληαίσο) έρεη απνηππσζεί σο έλα απηνλφεην θαη αλαθαίξεην δηθαίσκα, ελψ 

θαη ε ηαπηφρξνλε απαίηεζε ησλ αξκφδησλ νηθνλνκηθψλ αξρψλ γηα απνθάιπςε φισλ ησλ ζπρλά 

αζθαιψο θξπκκέλσλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ  απνηέιεζε ηζρπξφ αληηθίλεηξν. Ήδε ε Κπβέξλεζε ελφςεη 

θαη εθινγψλ δελ πξνρψξεζε ζε αιιαγή ηνπ θαζεζηψηνο παξφηη ήδε ε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο επηβαξχλεη ην δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα. 

 Με ηηο νηθνλνκηθέο παξεκβάζεηο πνπ πηνζεηήζεθαλ ππήξμε πάλησο νπζηαζηηθή κείσζε ηνπ 

επηπέδνπ ηεο θηψρεηαο, φπσο δηαπηζηψλεη θαη ε Παγθφζκηα Σξάπεδα ζηελ εηήζηα έθζεζή ηεο. Έηζη απφ 

ην 15% ηνπ πιεζπζκνχ πνπ ήηαλ ην επίπεδν θηψρεηαο ην 2009 ήδε εληφο ηνπ 2015 ην αληίζηνηρν 

πνζνζηφ πεξηνξίζηεθε ζην 7%. Η εθηίκεζε ηνπ επηπέδνπ θηψρεηαο γίλεηαη ελ πξνθεηκέλσ κε ζηαζεξνχο 

φξνπο κηζζνχ 5,5 δνι. εκεξεζίσο θαη ηελ αληηζηνίρσο ππνινγηδφκελε αγνξαζηηθή δχλακε κε ηηκέο 

2009. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ ΄ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΠΡΟΒΛΔΦΔΙ  
 

 

 Οη πξνζπάζεηεο ηεο Κπβέξλεζεο ηνπ Πξνέδξνπ Ρνραλί θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ηειεπηαίνπ 

ρξφλνπ κε πξνεμάξρνπζεο ηελ ηηζάζεπζε ηνπ θαιπάδνληνο πιεζσξηζκνχ απφ ηα επίπεδα ηνπ 43% ηνλ 

Αχγνπζην 2013 (αλεπίζεκα : 60-70%) ζηα ζε επίπεδα θάησ ηνπ 15% θαη ε επαγγεικαηηθφηεξε θαη 

δηαθαλέζηεξε ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ δηαθπβέξλεζε, δεκηνπξγνχλ ζεηηθέο πξννπηηθέο.  

 Η άξζε ησλ θπξψζεσλ ην 2016 έρεη ήδε δεκηνπξγήζεη ζεκαληηθή θηλεηηθφηεηα ζε φινπο ηνπο 

θιάδνπο ηεο Ιξαληθήο νηθνλνκίαο. Έρεη αλαπηπρζεί ζεκαληηθή εμσζηξέθεηα ησλ Ιξαληθψλ επηρεηξήζεσλ, 

νη νπνίεο επηδεηνχλ ζπλεξγαζίεο κε αιινδαπέο επηρεηξήζεηο, κε ηελ επηθνπξία θαη ηεο θπβέξλεζεο, γηα 

πξνζέιθπζε επελδχζεσλ θαη δεκηνπξγία Joint Ventures ζηε ρψξα. Παξά ηελ επηθπιαθηηθή ζηάζε ησλ 

ΗΠΑ ε δηεζλήο θνηλφηεηα πξνβαίλεη ζε θηλήζεηο επαλέληαμεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο θνηλφηεηαο ηνπ Ιξάλ 

ζηε δηεζλή ζθελή.   

Σν δηεζλέο ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα εμαθνινπζεί λα ηεξεί εμαηξεηηθά επηθπιαθηηθή ζηάζε 

δηαρείξηζεο νπνηαζδήπνηε ζπλαιιαγήο πνπ ζρεηίδεηαη κε ην Ιξάλ, αθφκε θαη ζε ηνκείο πνπ δελ 

απνηεινχλ άκεζν ζηφρν ηνπ λνκνζεηηθνχ πιέγκαηνο ησλ θπξψζεσλ. Η έιιεηςε πξφζβαζεο ζε επαξθή 

ζπλαιιαγκαηηθά απνζεκαηηθά (πξφβιεςε αμησκαηνχρσλ γηα  25 δηο ζηε ιήμε ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ 

έηνπο, Μάξηην 2015) θαη ζην δηεζλέο ρξεκαηνπηζησηηθφ πεξηβάιινλ ζα ζηεξήζεη ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα 

ηνπ Ιξάλ (CBI) απφ δσηηθφ αλάρσκα έλαληη ηεο λνκηζκαηηθήο θξίζεο, θαζψο ε εκπηζηνζχλε ζην εγρψξην 

λφκηζκα ζα ζπξξηθλψλεηαη. Η αλαζέξκαλζε ησλ πιεζσξηζηηθψλ πηέζεσλ, ηα λέα θχκαηα ρξενθνπηψλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ ζπληεξνχληαη ζηελ παξνχζα θάζε νξηαθά κε ηελ ειπίδα ηεο επηηπρνχο νξγάλσζεο 

ηεο κεηά ηηο θπξψζεηο επνρή θαη έλα ηξαπεδηθφ ζχζηεκα κε ηα παζνγφλα ρξέε ηνπ ζην θφθθηλν (30% 

ήδε ηνπ ζπλφινπ) ζα  απνηειέζνπλ ζσξεπηηθά ζνβαξφηαηε πξφθιεζε γηα ην νηθνλνκηθφ επηηειείν. 

Αλακέλεηαη θιηκάθσζε θαηλνκέλνπ δηαθπγήο θεθαιαίσλ ζην εμσηεξηθφ, πνπ νχησο ε άιισο  απνηειεί 

δηαρξνληθή δηαξζξσηηθή αδπλακία εγρψξηαο νηθνλνκηθήο πξαγκαηηθφηεηαο, αθφκα θαη ζε θαιχηεξνπο 

θαηξνχο. Δθηηκάηαη φηη ζηε παξνχζα ζπγθπξία δεθάδεο δηο $ εθξένπλ εηεζίσο απφ ηε ρψξα. 

 Καηά ην 2015 μερψξηζαλ νη πξνζπάζεηεο απφ επηρεηξεκαηηθέο θνηλφηεηεο αξθεηψλ ρσξψλ, φπσο 

θπξίσο Γεξκαλία, Ιηαιία, Απζηξία, Κίλα, Σζερία, Πνισλία θ.α νη νπνίεο ρξεζηκνπνίεζαλ θάζε ζπλήζε 

πξσηνβνπιία πεξαηηέξσ εκβάζπλζεο ηεο δηκεξνχο νηθνλνκηθήο ηνπο ζπλεξγαζίαο κε ην Ιξάλ 

(ζπλαληήζεηο ζε επίπεδν Αξρεγψλ Κξαηψλ ζε δηεζλή fora, επηζθέςεηο πςειφβαζκσλ θπβεξλεηηθψλ 

αμησκαηνχρσλ, επηρεηξεκαηηθέο απνζηνιέο , ππνγξαθή δηκεξψλ ζπκθσληψλ- πεξηζζφηεξν ππφ κνξθή 

πξσηνθφιισλ ζπλεξγαζίαο- ζε λεπξαιγηθνχο ηνκείο, αληαιιαγέο επηζθέςεσλ δηκεξψλ επηρεηξεκαηηθψλ 

ζπκβνπιίσλ, επηζθέςεηο ζε δηεζλείο θιαδηθέο εθζέζεηο θιπ) . 

   

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΥΔΔΙ ΔΛΛΑΓΟ-ΙΡΑΝ 

1. Γηκεξέο εκπόξην 2016 

            

χκθσλα κε ηελ ΔΛΣΑΣ, ε Διιάδα ην 2016 θαηέγξαςε εμαγσγέο 31.605.007 επξψ, 

απμεκέλεο θαηά 25,5% ζε ζρέζε κε ην 2015. Αληηζηνίρσο νη εηζαγσγέο απφ ην Ιξάλ αλήιζαλ ζε 748 εθ. 

επξψ, απμεκέλεο θαηά 98,3% ζε ζρέζε κε ην 2015. Η αχμεζε απηή νθείιεηαη ζηελ αχμεζε εηζαγσγήο 

ησλ πεηξειαηνεηδψλ ε νπνία ην 2011 είρε νδεγήζεη ζην πςειφηεξν επίπεδν εηζαγσγψλ απφ ην Ιξάλ ησλ 

2,78 δηο επξψ. Αληηζηνίρσο, ε Διιάδα είρε επηηχρεη εμαγσγέο χςνπο 47,4 εθ. επξψ ην 2005 πνπ ήηαλ θαη 

ην ηζηνξηθά πςειφηεξν πνζφ. 

πλεπψο ε Διιάδα εκθαλίδεηαη λα θαηαγξάθεη εμαγσγέο πξνο ην Ιξάλ απμεκέλεο ζχκθσλα κε 

ηνλ θνηλνηηθφ κέζν φξν θαη θπξίσο ε άξζε ησλ θπξψζεσλ θαίλεηαη φηη έδσζε ηε δπλαηφηεηα ζηηο 

ειιεληθέο επηρεηξήζεηο λα απμήζνπλ ηελ πξνζέγγηζή ηνπο ζηελ Ιξαληθή αγνξά.  

Δίλαη ζεκαληηθφ λα ππνγξακκηζηεί φηη παξά ηελ κε πιήξε άξζε ησλ εκπνδίσλ ζηηο ηξαπεδηθέο 

ζπλαιιαγέο νη εκπνξηθνί εηαίξνη ηνπ Ιξάλ έρνπλ εμεχξεη απνηειεζκαηηθέο θαη επζχγξακκεο ιχζεηο ζηελ 

απνπιεξσκή ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπο.  

Αλαθνξηθά κε ηα πξντφληα πνπ εηζήρζεζαλ ζην Ιξάλ απφ ηελ Διιάδα, ζεκεηψζεθαλ νη 

θαησηέξσ κεηαβνιέο: 

Σν θχξην εμαγφκελν πξντφλ ηεο Διιάδνο ζην Ιξάλ είλαη ηα θάξκαθα (HTS “3004”), ηα νπνία 

θαηέγξαςαλ πηψζε 78% ην 2016 ζε ζρέζε κε ην 2015. Η εμέιημε απηή κπνξεί λα δηθαηνινγεζεί απφ ην 
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γεγνλφο φηη πνιιέο θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο πνπ εμάγνπλ πξντφληα ηνπο ζην Ιξάλ, έρνπλ πξνρσξήζεη ζε 

Joint Ventures ζπλεξγαζίεο κε Ιξαληθέο επηρεηξήζεηο θαη ζπλεπψο παξάγνπλ ηα πξντφληα ηνπο ζην Ιξάλ 

γηα λα απαιιαγνχλ απφ ηνπο ζρεηηθνχο δαζκνχο θαη λα εθκεηαιιεπηνχλ ζεηξά επελδπηηθψλ θηλήηξσλ. 

Σν Γξαθείν ΟΔΤ παξαθνινπζεί ηηο εμειίμεηο ζρεηηθά. 

Η θαηεγνξία ινηπψλ πξντφλησλ (HTS “9955”) θαηέγξαςε κείσζε 2% 

Η θαηεγνξία HTS “8431”, κέξε γηα κεραλέο, εκθαλίδεηαη πξψηε θνξά ζηελ θαηεγνξία ησλ 

εμαγσγψλ πξνο Ιξάλ κε 3,1 εθ. επξψ. εκεηψλεηαη φηη ην 2015 ζηελ ζπλαθή θαηεγνξία HTS 8430 είραλ 

θαηαγξαθεί εμαγσγέο 21.000 επξψ. 

Οη θαξπνί θαη θξνχηα HTS “2008” ζε ζπζθεπαζκέλε κνξθή θαηέγξαςαλ αχμεζε 28,19% 

θηάλνληαο ηα 2,87 εθ. επξψ. 

ηελ θαηεγνξία HTS “8424”, κεραληθέο ζπζθεπέο θάζε είδνπο γηα ρξήζε ζε ςεθαζκφ πγξψλ, 

θαηεγξάθε πνζφ εμαγσγψλ 2,3 εθ. επξψ. Καη απηή ε θαηεγνξία δελ είρε θαηαγξαθεί ζην παξειζφλ ζηα 

εμαγψγηκα πξντφληα καο. 

Η θαηεγνξία HTS “3105”, ιηπάζκαηα, επίζεο θαηέγξαςε αχμεζε 22,7% ην 2016 ζε ζρέζε κε 

ην 2015. 

ηελ θαηεγνξία HTS “2007”, γιπθά θνπηαιηνχ θαη είδε καξκειάδαο θαη ινηπψλ 

ζπζθεπαζκέλσλ δαραξσδψλ, θαηαγξάθεθε επίζεο ζεκαληηθή αχμεζε 57,1% ην 2016 ζε ζρέζε κε ην 

2015, θαζψο νη εμαγσγέο έθηαζαλ ηα 1,68 εθ. επξψ. 

ηελ θαηεγνξία HTS “2933”, ρεκηθά ζπζηαηηθά, θαηεγξάθεζαλ επίζεο γηα πξψηε θνξά 

ζεκαληηθέο εμαγσγέο χςνπο 1,84 εθ. επξψ, θαηαηάζζνληαο ηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία ζηελ 6ε 

ζεκαληηθφηεξε θαηεγνξία πξντφλησλ πνπ εμάγνληαη ζην Ιξάλ. 

Η θαηεγνξία HTS “9619”, ζεξβηέηεο, ηακπφλ πγείαο, πάλεο γηα βξέθε θαη ζπλαθή, θαηέγξαςε 

αχμεζε 48,6% ζε ζρέζε κε ην 2015, θηάλνληαο ηα 949.474 επξψ. εκεηψλεηαη φηη ζηελ θαηεγνξία απηή 

θπξηαξρεί ζπγθεθξηκέλε ειιεληθή εηαηξεία πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη επί ζεηξά εηψλ ζην Ιξάλ. 

Σν γεγνλφο φηη 26 θαηεγνξίεο πξντφλησλ ζπγθεληξψλνπλ ην 89% ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ ζην 

Ιξάλ ην 2016 ζε ζρέζε κε 6 θαηεγνξίεο ην 2015 πνπ ζπγθέληξσλαλ ην 91%, ππνδειψλεη ηε ζεκαληηθή 

αχμεζε ηνπ εχξνπο ησλ εμαγσγψλ θαη ησλ δπλαηνηήησλ ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ, νη νπνίεο 

δξαζηεξηνπνηήζεθαλ άκεζα ζε πνιινχο ηνκείο κεηά ηελ άξζε ησλ θπξψζεσλ. 

Πάλησο ε ηδηαίηεξε ξεπζηφηεηα ζηηο θαηεγνξίεο πνπ εκθαλίδνπλ εμαγσγέο πξνο ην Ιξάλ χςνπο 

20.000-150.000, είλαη ελδεηθηηθή θαη ησλ πξψηκσλ ζηαδίσλ νξγάλσζεο ηεο Ιξαληθήο αγνξάο.  

 χκθσλα κε ζηνηρεία ΔΤΔ θαηά ην 2015 ην ζχλνιν ησλ εηζαγσγψλ ήηαλ 12,5 εθ. επξψ 

ζρεδφλ ηξηπιάζηεο ζε ζρέζε κε ην 2014 πνπ ήηαλ 4,746 εθ. επξψ. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη αλ 

εμαηξεζνχλ ηα πεηξειαηνεηδή, ην εκπνξηθφ ηζνδχγην Διιάδνο-Ιξάλ είλαη ζεηηθφ θαη κάιηζηα ζε βαζκφ 

ππεξδηπιάζηαο αμίαο. εκεηψλεηαη φηη ην ζεκαληηθφηεξν πξντφλ πνπ εηζάγεη ε ρψξα καο απφ ην Ιξάλ 

είλαη νη μεξνί θαξπνί.  

 

Κπξηόηεξα πξντόληα πνπ Διιάδα εμήγαγε ζην Ιξάλ ην 2016 & 2015. 

 

 

Διι. ΔΞΑΓΩΓΔ Δ ΙΡΑΝ 2016 Διι. ΔΞΑΓΩΓΔ Δ ΙΡΑΝ 2015 
HTS ΠΡΟΪOΝ ΠΟΑ 

Δ 
ΔΤΡΩ 

ΠΟΟΣΗΣΑ 
Δ KG 

HTS ΠΡΟΪOΝ ΠΟΑ 
Δ 

ΔΤΡΩ 

ΠΟΟΣΗΣΑ 
Δ KG 

3004' Φάξκαθα (εθηόο από ηα 
πξντόληα ησλ θιάζεσλ 3002, 

3005 ή 3006) πνπ απνηεινύληαη 
από πξντόληα αλακεηγκέλα ή κε 
αλακεηγκέλα, παξαζθεπαζκέλα 

γηα ζεξαπεπηηθνύο ή 
πξνθπιαθηηθνύο ζθνπνύο, πνπ 

παξνπζηάδνληαη κε κνξθή 
δόζεσλ ή είλαη ζπζθεπαζκέλα 

γηα ηε ιηαληθ 

3,734,262 102,701 3004' Φάξκαθα (εθηόο από ηα 
πξντόληα ησλ θιάζεσλ 3002, 

3005 ή 3006) πνπ απνηεινύληαη 
από πξντόληα αλακεηγκέλα ή κε 
αλακεηγκέλα, παξαζθεπαζκέλα 

γηα ζεξαπεπηηθνύο ή 
πξνθπιαθηηθνύο ζθνπνύο, πνπ 

παξνπζηάδνληαη κε κνξθή 
δόζεσλ ή είλαη ζπζθεπαζκέλα 

γηα ηε ιηαληθ 

6,681,017 91,278 

8431' Μέξε πνπ αλαγλσξίδνληαη όηη 
πξννξίδνληαη απνθιεηζηηθά ή 

θπξίσο γηα ηηο κεραλέο θαη 
ζπζθεπέο ησλ θιάζεσλ 8425 

έσο 8430, π.δ.θ.α. 

3,110,525 648,962 99SS
' 

Λνηπά πξνηόληα 3,027,760 358,641 

99SS
' 

ινηπά πξνίόληα 3,019,040 364,133 2008' Καξπνί θαη θξνύηα θαη άιια 
βξώζηκα κέξε θπηώλ, 
παξαζθεπαζκέλα ή 

δηαηεξεκέλα, κε ή ρσξίο 
πξνζζήθε δάραξεο ή άιισλ 

γιπθαληηθώλ ή αιθνόιεο (εθηόο 
από εθείλα πνπ είλαη 

παξαζθεπαζκέλα ή δηαηεξεκέλα 
κε μίδη, δηαηεξεκέλα κε δάραξε, 

ρσξίο όκσο λα έρνπλ εηζαρ 

2,230,115 3,742,222 
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2008' Καξπνί θαη θξνύηα θαη άιια 
βξώζηκα κέξε θπηώλ, 
παξαζθεπαζκέλα ή 

δηαηεξεκέλα, κε ή ρσξίο 
πξνζζήθε δάραξεο ή άιισλ 

γιπθαληηθώλ ή αιθνόιεο (εθηόο 
από εθείλα πνπ είλαη 

παξαζθεπαζκέλα ή δηαηεξεκέλα 
κε μίδη, δηαηεξεκέλα κε δάραξε, 

ρσξίο όκσο λα έρνπλ εηζαρ 

2,875,522 3,686,910 2933' Ελώζεηο εηεξνθπθιηθέο κόλν κε 
εηεξνάηνκν(εηενάηνκα) αδώηνπ 

2,044,100 17,000 

8424' Μεραληθέο ζπζθεπέο, έζησ θαη 
ρεηξνθίλεηεο, γηα ηε δηαζπνξά, 
εθηόμεπζε ή ςεθαζκό πγξώλ ή 

ζθόλεο, π.δ.θ.α. 
Ππξνζβεζηήξεο, έζησ θαη 

γεκάηνη (εθηόο από 
ππξνζβεζηηθέο βόκβεο θαη 

θηάιεο). Πηζηόιηα εμαθνληίζεσο 
θαη παξόκνηεο ζπζθεπέο (εθηόο 

από ηηο ειεθηξηθ 

2,354,940 576,076 3105' Ληπάζκαηα νξπθηά ή ρεκηθά πνπ 
πεξηέρνπλ δύν ή ηξία ιηπαληηθά 
ζηνηρεία: άδσην, θσζθόξν θαη 
θάιην. Άιια ιηπάζκαηα (εθηόο 

από ιηπάζκαηα θαζαξήο δστθήο 
ή θπηηθήο πξνέιεπζεο, ή νξπθηά 
ή ρεκηθά αδσηνύρα, θσζθνξηθά 
ή θαιηνύρα ιηπάζκαηα). Ζστθά, 

θπηηθά, νξπθ 

825,256 339,456 

2933' Ελώζεηο εηεξνθπθιηθέο κόλν κε 
εηεξνάηνκν(εηενάηνκα) αδώηνπ 

1,845,000 15,004 2007' Γιπθά θνπηαιηνύ, δειέδεο, 
καξκειάδεο, πνιηνί θαη πάζηεο 

θαξπώλ θαη θξνύησλ, πνπ 
παίξλνληαη από βξάζηκν, κε ή 
ρσξίο πξνζζήθε δάραξεο ή 

άιισλ γιπθαληηθώλ 

723,762 1,900,527 

2007' Γιπθά θνπηαιηνύ, δειέδεο, 
καξκειάδεο, πνιηνί θαη πάζηεο 

θαξπώλ θαη θξνύησλ, πνπ 
παίξλνληαη από βξάζηκν, κε ή 
ρσξίο πξνζζήθε δάραξεο ή 

άιισλ γιπθαληηθώλ 

1,687,393 3,365,555 8417' Κιίβαλνη βηνκεραληθνί ή 
εξγαζηεξίσλ, κε ειεθηξηθνί, ό. 
ζπκπ. νη απνηεθξσηήξεο (εθηόο 
από μεξαληήξηα θαη θιηβάλνπο 

ππξόιπζεο) 

688,760 57,694 

8474' Μεραλέο θαη ζπζθεπέο γηα ηε 
δηαινγή, ην θνζθίληζκα, ην 
δηαρσξηζκό, ην πιύζηκν, ηε 
ζύλζιηςε, ηελ άιεζε, ηελ 

αλάκεημε ή ηε κάιαμε ρώκαηνο, 
κεηαιιεπκάησλ, ιίζσλ ή άιισλ 
ζηεξεώλ (έζησ θαη ππό κνξθή 

ζθόλεο ή πνιηνύ) νξπθηώλ 
πιώλ. Μεραλέο γηα ηε ζπκπίεζε 

ή 

1,171,615 55,893 8419' πζθεπέο θαη δηαηάμεηο, έζησ θαη 
ειεθηξηθά ζεξκαηλόκελεο, γηα ηελ 
επεμεξγαζία πιώλ κε κεζόδνπο 

πνπ απαηηνύλ αιιαγή ηεο 
ζεξκνθξαζίαο, όπσο ε 

ζέξκαλζε, ην ςήζηκν, ην 
θαβνύξδηζκα, ε απόζηαμε, ε 
δηύιηζε, ε απνζηείξσζε, ε 

παζηεξίσζε, ν θιηβαληζκόο, ην 
ζηέ 

608,040 15,851 

3105' 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ληπάζκαηα νξπθηά ή ρεκηθά πνπ 
πεξηέρνπλ δύν ή ηξία ιηπαληηθά 
ζηνηρεία: άδσην, θσζθόξν θαη 
θάιην. Άιια ιηπάζκαηα (εθηόο 

από ιηπάζκαηα θαζαξήο δστθήο 
ή θπηηθήο πξνέιεπζεο, ή νξπθηά 
ή ρεκηθά αδσηνύρα, θσζθνξηθά 
ή θαιηνύρα ιηπάζκαηα). Ζστθά, 

θπηηθά, νξπθ 

1,068,452 617,051 1209' πέξκαηα, θαξπνί θαη ζπόξνη 
γηα ζπνξά (εθηόο από όζπξηα 
θαη γιπθό θαιακπόθη, θαθέ, 
ηζάτ, καηέ θαη κπαραξηθά, 
δεκεηξηαθά, ζπέξκαηα θαη 

ειαηώδεηο θαξπνύο, θαζώο θαη 
εθηόο από ζπόξνπο θαη θαξπνύο 

ησλ εηδώλ πνπ 
ρξεζηκνπνηνύληαη θπξίσο ζηελ 

αξσκαηνπνη α,η 

531,850 100,010 

Πεγή: ΔΛΣΑΣ 

 

 

Αλαθνξηθά κε ηηο εμαγσγέο, απηέο αλήιζαλ ζε 23,5 εθ. επξψ ην 2015, πςειφηεξεο ζε ζρέζε κε 

ην 2014 πνπ ήηαλ 16,8 εθ. επξψ. Κνξπθαία πξντφληα ήηαλ θαη ην έηνο απηφ ηα θαξκαθεπηηθά, 

ζπληεξεκέλα θξνχηα θαη ιαραληθά, ιηπάζκαηα θαη ρεκηθά πξντφληα. Καζψο θνξπθαία εμαγψγηκα 

πξντφληα ηεο Διιάδνο δελ έρνπλ εηζέιζεη ζηελ Ιξαληθή αγνξά, θπξίσο έλεθα ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πνπ 

ηζρχεη πνπ αθελφο δελ είλαη δηαπγέο, αθεηέξνπ απαγνξεχεη ηελ εηζαγσγή πνιιψλ ηξνθίκσλ, ππάξρνπλ 

ζεκαληηθέο δπλαηφηεηεο γηα αλάιεςε πξνζεθηηθψλ πξσηνβνπιηψλ ζην πεδίν απηφ.  

Αλαιπηηθά φιεο νη εμαγσγέο ησλ πξντφλησλ πξνο ην Ιξάλ παξαηίζεληαη ζην Παξάξηεκα.  

 

Κπξηόηεξα πξντόληα πνπ Διιάδα εηζήγαγε από ην Ιξάλ ην 2016 & 2015. 

 

Διι. ΔΙΑΓΩΓΔ ΑΠΟ ΙΡΑΝ 2016 Διι. ΔΙΑΓΩΓΔ ΑΠΟ ΙΡΑΝ 2015 

HTS ΠΡΟΪOΝ ΠΟΑ Δ 
ΔΤΡΩ 

ΠΟΟΣΗΣΑ 
Δ KG 

HTS ΠΡΟΪOΝ ΠΟΑ Δ ΔΤΡΩ ΠΟΟΣΗΣΑ Δ KG 
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2709' Λάδηα αθαηέξγαζηα, από 
πεηξέιαην ή από 

αζθαιηνύρα νξπθηά 
(αθαηέξγαζην πεηξέιαην) 

718,629,324 2,573,046,851 0802' Καξπνί κε θέιπθνο, 
λσπνί ή μεξνί, έζησ 

θαη ρσξίο ην θέιπθνο ή 
ηε θινύδα ηνπο (εθηόο 

από θαξύδηα 
θνθνθνηλίθσλ, θαξύδηα 
Βξαδηιίαο θαη θαξύδηα 

αλαθαξδηνεηδώλ) 

6,794,204 695,750 

0802' Καξπνί κε θέιπθνο, λσπνί 
ή μεξνί, έζησ θαη ρσξίο ην 
θέιπθνο ή ηε θινύδα ηνπο 

(εθηόο από θαξύδηα 
θνθνθνηλίθσλ, θαξύδηα 
Βξαδηιίαο θαη θαξύδηα 

αλαθαξδηνεηδώλ) 

16,433,251 1,800,750 3901' Πνιπκεξή ηνπ 
αηζπιελίνπ ζε αξρηθέο 

κνξθέο 

2,630,912 2,103,500 

3901' Πνιπκεξή ηνπ αηζπιελίνπ 
ζε αξρηθέο κνξθέο 

7,528,501 7,192,500 2515' Μάξκαξα, ηξαβεξηίλεο, 
βειγηθνί αζβεζηόιηζνη 
θαη άιινη αζβεζηόιηζνη 
γηα πειέθεκα ή ρηίζηκν, 

θαηλνκεληθήο 
ππθλόηεηαο >= 2,5, θαη 
αιάβαζηξν, έζησ θαη 

ρνληξηθά θαηεξγαζκέλα 
ή απιά θνκκέλα, κε 

πξηόλη ή άιιν ηξόπν, 
ζε όγθνπο ή πιάθεο 

ζρήκαηνο ηεηξαγώλνπ 
ήν 

760,197 3,082,643 

3903' Πνιπκεξή ηνπ ζηπξνιίνπ 
ζε αξρηθέο κνξθέο 

1,954,406 1,881,250 0806' ηαθύιηα, λσπά ή μεξά 727,919 467,300 

2515' Μάξκαξα, ηξαβεξηίλεο, 
βειγηθνί αζβεζηόιηζνη θαη 

άιινη αζβεζηόιηζνη γηα 
πειέθεκα ή ρηίζηκν, 

θαηλνκεληθήο ππθλόηεηαο 
>= 2,5, θαη αιάβαζηξν, 

έζησ θαη ρνληξηθά 
θαηεξγαζκέλα ή απιά 

θνκκέλα, κε πξηόλη ή άιιν 
ηξόπν, ζε όγθνπο ή 
πιάθεο ζρήκαηνο 

ηεηξαγώλνπ ήν 

587,354 2,335,257 7202' ηδεξνθξάκαηα 471,580 414,280 

1209' πέξκαηα, θαξπνί θαη 
ζπόξνη γηα ζπνξά (εθηόο 

από όζπξηα θαη γιπθό 
θαιακπόθη, θαθέ, ηζάτ, 

καηέ θαη κπαραξηθά, 
δεκεηξηαθά, ζπέξκαηα θαη 
ειαηώδεηο θαξπνύο, θαζώο 

θαη εθηόο από ζπόξνπο 
θαη θαξπνύο ησλ εηδώλ 
πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη 

θπξίσο ζηελ αξσκαηνπνη 
α,η 

520,000 100,000 5701' Σάπεηεο από πθαληηθέο 
ύιεο, κε θόκπνπο ή κε 
πεξηηύιημε ζηα λήκαηα 
ηνπ ζηεκνληνύ, έζησ 

θαη έηνηκνη 

306,129 54,578 

2929' Ελώζεηο κε άιιεο 
αδσηνύρεο νκάδεο (εθηόο 
από ελώζεηο κε ακηληθή 
νκάδα, ακηλνελώζεηο κε 

νμπγνλνύρεο νκάδεο, 
άιαηα θαη πδξνμείδηα ηνπ 
ηεηαξηνηαγνύο ακκσλίνπ, 

ιεθηζίλεο θαη άιια 
θσζθνξνακηλνιηπίδηα, 

ελώζεηο κε 
θαξβνμπακηδηθή νκάδα, κε 

νκάδα ηνπ αλζξαθηθ 

418,242 218,000 8403' Λέβεηεο γηα ηελ 
θεληξηθή ζέξκαλζε, κε 
ειεθηξηθνί (εθηόο από 

αηκνιέβεηεο θαη 
ιέβεηεο 

ππεξζεξκαηλόκελνπ 
λεξνύ θιάζε 8402) 

281,176 222,699 



 33 

Πεγή: ΔΛΑΣ 

 

Δπίζεο ζην Παξάξηεκα παξαηίζεληαη θαη νη ζηαηηζηηθνί πίλαθεο ησλ Ιξαληθψλ Σεισλείσλ, νη 

νπνίνη φκσο αθνινπζνχλ ην ηξαληθφ εκεξνινγηαθφ έηνο πνπ μεθηλά ζηηο 21/3 εθάζηνπ έηνπο. 

 

πλνιηθά ε πνξεία ηνπ δηκεξνχο εκπνξίνπ κε ην Ιξάλ νπδέπνηε είρε θηάζεη ζε ζεκαληηθά 

επίπεδα. Παξαηίζεηαη θαησηέξσ ζρεηηθφο πίλαθαο κε ηελ εμέιημε ησλ εκπνξηθψλ ξνψλ ηελ πεξίνδν 

2004-2015 

 

 
ΕΙΑΓΩΓΕ-ΑΦΙΞΕΙ, ΕΞΑΓΩΓΕ-ΑΠΟΣΟΛΕ, ΚΑΣΑ ΧΩΡΑ 

ΠΡΟΕΛΕΤΗ/ΠΡΟΟΡΙΜΟΤ, 2004-2016. 

ΕΣΟ ΡΟΗ 
ΚΩΔΙΚΟ 

ΧΩΡΑ ΧΩΡΑ ΑΞΙΑ (ευρώ)  
ΠΟΟΣΗΣΑ 

(κιλά)   

2004 ΕΙΑΓΩΓΕ 616 ΙΡΑΝ 1.155.081.448 5.833.967.962 

2004 ΕΞΑΓΩΓΕ 616 ΙΡΑΝ 17.313.888 32.312.377 

2005 ΕΙΑΓΩΓΕ 616 ΙΡΑΝ 1.488.645.812 5.305.063.210 

2005 ΕΞΑΓΩΓΕ 616 ΙΡΑΝ 47.499.670 20.785.212 

2006 ΕΙΑΓΩΓΕ 616 ΙΡΑΝ 1.814.716.637 5.173.376.759 

2006 ΕΞΑΓΩΓΕ 616 ΙΡΑΝ 19.496.117 15.658.144 

2007 ΕΙΑΓΩΓΕ 616 ΙΡΑΝ 2.148.992.962 6.100.579.730 

2007 ΕΞΑΓΩΓΕ 616 ΙΡΑΝ 11.500.780 7.565.834 

2008 ΕΙΑΓΩΓΕ 616 ΙΡΑΝ 2.448.639.957 5.255.902.491 

2008 ΕΞΑΓΩΓΕ 616 ΙΡΑΝ 10.214.961 6.850.724 

2009 ΕΙΑΓΩΓΕ 616 ΙΡΑΝ 1.174.783.630 3.992.238.858 

2009 ΕΞΑΓΩΓΕ 616 ΙΡΑΝ 14.170.095 9.024.613 

2010 ΕΙΑΓΩΓΕ 616 ΙΡΑΝ 1.224.961.726 2.881.319.935 

2010 ΕΞΑΓΩΓΕ 616 ΙΡΑΝ 21.069.674 20.136.949 

0806' ηαθύιηα, λσπά ή μεξά 361,469 239,400 6802' Πέηξεο θαηάιιειεο γηα 
ιάμεπζε ή γηα ηελ 

νηθνδνκηθή, θπζηθέο, 
άιιεο από ζρηζηόιηζν, 

επεμεξγαζκέλεο θαη 
ηερλνπξγήκαηα από 

απηέο. Κύβνη, ςεθίδεο 
θαη παξόκνηα είδε γηα 
κσζατθά από θπζηθέο 

πέηξεο (ό. ζπκπ. ν 
ζρηζηόιηζνο), έζησ θαη 

πάλσ ζε ππόζεκα. 
Κόθθνη, 

218,636 546,430 

5701' Σάπεηεο από πθαληηθέο 
ύιεο, κε θόκπνπο ή κε 

πεξηηύιημε ζηα λήκαηα ηνπ 
ζηεκνληνύ, έζησ θαη 

έηνηκνη 

248,438 53,082 4002' Κανπηζνύθ ζπλζεηηθό 
θαη θανπηζνύθ ηερλεηό 
πνπ πξνέξρεηαη από 

ιάδηα, ζε αξρηθέο 
κνξθέο ή ζε πιάθεο, 

θύιια ή ηαηλίεο. 
Μείγκαηα θπζηθνύ 

θανπηζνύθ, κπαιάηαο, 
γνπηαπέξθαο, guayule, 

chicle ή αλάινγσλ 
θπζηθώλ γνκώλ κε 

ζπλζεηηθό θανπηζνύθ ή 
ηερλεηό θανπηζνύθ 

98,176 82,880 

2712' Βαδειίλε. Παξαθίλε, θεξί 
πεηξειαίνπ 

κηθξνθξπζηάιιηλν, slack 
wax, νδνθεξίηεο, θεξί από 
ιηγλίηε, θεξί από ηύξθε, 
άιια νξπθηά θεξηά θαη 

παξόκνηα πξντόληα πνπ 
παίξλνληαη κε ζύλζεζε ή 
άιιεο κεζόδνπο, έζησ θαη 

ρξσκαηηζκέλα 

246,593 290,104 2905' Αιθνόιεο άθπθιεο θαη 
ηα αινγνλσκέλα, 
ζνπιθνλσκέλα, 

ληηξσκέλα ή 
ληηξνδσκέλα 

παξάγσγά ηνπο 

35,401 42,240 
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2011 ΕΙΑΓΩΓΕ 616 ΙΡΑΝ 2.781.815.185 5.044.660.824 

2011 ΕΞΑΓΩΓΕ 616 ΙΡΑΝ 24.167.883 22.513.222 

2012 ΕΙΑΓΩΓΕ 616 ΙΡΑΝ 1.541.664.995 2.482.915.415 

2012 ΕΞΑΓΩΓΕ 616 ΙΡΑΝ 15.398.867 12.882.943 

2013 ΕΙΑΓΩΓΕ 616 ΙΡΑΝ 37.698.266 64.604.233 

2013 ΕΞΑΓΩΓΕ 616 ΙΡΑΝ 13.609.857 6.867.460 

2014 ΕΙΑΓΩΓΕ 616 ΙΡΑΝ 4.746.348 4.600.129 

2014 ΕΞΑΓΩΓΕ 616 ΙΡΑΝ 16.877.683 9.027.415 

2015 ΕΙΑΓΩΓΕ 616 ΙΡΑΝ 12.539.754 7.882.526 

2015 ΕΞΑΓΩΓΕ 616 ΙΡΑΝ 23.544.547 9.294.038 

2016 ΕΙΑΓΩΓΕ 616 ΙΡΑΝ 748.878.000 2.588.741.322 

2016 ΕΞΑΓΩΓΕ 616 ΙΡΑΝ 31.605.007 16.072.958 

              Πεγή: ΔΛΑΣ 

 

Αμηνζεκείσην είλαη φηη θαηά ηα έηε πξηλ ην 2012 νη πεηξειατθέο αγνξέο θπξηαξρνχζαλ ζην 

ηζνδχγην ησλ δπν ρσξψλ θαζψο ε Διιάδα πξνκεζεχεην πεηξέιαην απφ ην Ιξάλ. Δπίζεο είλαη ζαθέο απφ 

ηα ζηνηρεία ηεο ΔΛΣΑΣ φηη ζε ζχγθξηζε κε ην 2012 ην 2016 ε αμία ησλ εηζαγσγψλ απφ ην Ιξάλ γηα 

απμεκέλε πνζφηεηα πξντφλησλ θαηά 105 εθ. θηιά είλαη ρακειφηεξε θαηά 792 εθ. επξψ. Η απφθιηζε 

απηή νθείιεηαη ζηηο κεησκέλεο ηηκέο πεηξειαίνπ ην 2016 ζε ζρέζε κε ην 2012. 

 

2. Δπηζθέςεηο ειιεληθώλ επηρεηξεκαηηθώλ απνζηνιώλ ζηελ ηξαληθή αγνξά θαηά ην νηθνλνκηθό 

έηνο 2016. 

Σν 2016 νη επηζθέςεηο εθπξνζψπσλ επηρεηξήζεσλ ηεο Διιάδνο πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλήζνπλ 

ηηο πξννπηηθέο αλάπηπμεο ζπλεξγαζηψλ ζεκείσζαλ γεσκεηξηθή αχμεζε. Με ηε βνήζεηα ηεο Πξεζβείαο 

έγηλαλ ζεκαληηθά B2B θαη ηξνρηνδξνκήζεθαλ ζπλεξγαζίεο κε ππνζρφκελεο ππεξαμίεο ζε ηνκείο πνπ 

αθνξνχλ θπξίσο ηηο θαηαζθεπέο, ηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα, ην θαξκαθεπηηθφ θιάδν, ηα θαιιπληηθά θ.α. 

ηηο 7-8 Φεβξνπαξίνπ επηζθέθηεθε ην Ιξάλ, επηθεθαιήο επηρεηξεκαηηθήο απνζηνιήο, ν 

Πξσζππνπξγφο θ. Α. Σζίπξαο. Καηά ηελ επίζθεςή ηνπ επηβεβαηψζεθε ε δηκεξήο ζπλεξγαζία θαη ε 

αλάπηπμε πξσηνβνπιηψλ ψζηε ε επφκελε κέξα ηεο άξζεο ησλ δηεζλψλ θπξψζεσλ ηνπ Ιξάλ λα 

δεκηνπξγήζεη ζεκαληηθέο επθαηξίεο γηα ηελ επηρεηξεκαηηθή θνηλφηεηα ησλ δπν ρσξψλ. ηα πιαίζηα ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο απνζηνιήο έγηλαλ 40 B2b ζπλαληήζεηο θαη επηζθέςεηο ζε ηερλνινγηθά ηλζηηηνχηα.  

ηηο 17-19 Γεθεκβξίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε επίζθεςε ζηελ Σερεξάλε ηνπ ΑΝΤΠΔΞ θ. Γ. 

Καηξνχγθαινπ. Σνλ θ. ΑΝΤΠΔΞ ζπλφδεπαλ 5 εθπξφζσπνη Σξαπεδηθψλ Ιδξπκάησλ θαη 2 επηρεηξήζεσλ 

θαη ν Πξφεδξνο ηεο ΓΔΗ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο επίζθεςεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ επηζθέςεηο ζε φιεο ηηο 

κεγάιεο Ιξαληθέο ηξάπεδεο κε ζθνπφ λα ζπλερηζηνχλ νη πξνζπάζεηεο επαλαζχλδεζεο ηνπ ηξαληθνχ 

ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο κε ην δηεζλέο.  

Δπίζεο ην Γξαθείν ΟΔΤ αλέιαβε ηελ νξγάλσζε ηεο επηζθέςεσο ζηελ Διιάδα Πξνέδξνπ 

Κεληξηθήο Σξαπέδεο Ιξάλ θ. Seif θαη επηθεθαιείο ηεζζάξσλ κεγαιπηέξσλ ηξαπεδψλ Ιξάλ. Η επίζθεςε 

έιαβε ρψξα ζηηο 29-30 επηεκβξίνπ 2016 θαη έβαιε ηα ζεκέιηα γηα ζηαζεξή ζπλεξγαζία κεηαμχ ηφζν 

ησλ δπν Κεληξηθψλ Σξαπεδψλ, αιιά θαη επξχηεξα ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα. 

             4. Γξάζεηο νηθνλνκηθήο δηπισκαηίαο.    

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2016 ππήξμε ζπκκεηνρή ζηε Γηεζλή Έθζεζε Σνπξηζκνχ ηεο Σερεξάλεο 

ηνλ Μάξηην 2016 κε εζληθφ πεξίπηεξν. Σν Γξαθείν ΟΔΤ Σερεξάλεο αλέιαβε ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ 

εθζεζηαθνχ ρψξνπ θαη ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ζπλαληήζεσλ πνπ έιαβαλ ρψξα θαζψο ζπκκεηείραλ 6 

ειιεληθά ηνπξηζηηθά γξαθεία.  

Δπίζεο ηνλ Μάτν 2016 ζηελ Γηεζλή Έθζεζε Σερλνινγίαο Inotex ζπκκεηείραλ 11 ειιεληθέο 

επηρεηξήζεηο θαη έγηλαλ ζεκαληηθέο ζπλαληήζεηο κε Ιξαληθέο εηαηξείεο θαη Ιδξχκαηα κε κέξηκλα ηνπ 

Γξαθείνπ ΟΔΤ Σερεξάλεο.   
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5. Πξνζέιθπζε Ιξαληθώλ επελδπηηθώλ θεθαιαίσλ ζηελ Διιάδα 

ηε παξνχζα ζπγθπξία εθηηκάηαη φηη ππάξρνπλ ηφζν ζε θξαηηθφ φζν θαη ζε ηδησηηθφ 

επηρεηξεκαηηθφ επίπεδν ζεκαληηθά ρξεκαηηθά θεθάιαηα δηαζέζηκα γηα επελδπηηθή δξάζε ζην εμσηεξηθφ. 

Η πξνζέγγηζε εγρψξησλ θξαηηθψλ δνκψλ γηα δηεξεχλεζε δέζκεπζεο επελδπηηθψλ θεθαιαίσλ ζηελ 

ειιεληθή νηθνλνκία είλαη βέβαην φηη ζε πξψην ζηάδην ζα εηχγραλε ζεηηθήο απνδνρήο εθ κέξνπο ηεο 

ηξαληθήο πιεπξάο. Με δηαξθείο πξνζπάζεηεο ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ Ιξαλνί επελδπηέο έρνπλ ήδε κεηαβεί 

ζηελ Διιάδα φπνπ αγνξάδνπλ αθίλεηα θαη πξνβαίλνπλ θαη ζε κεζαίνπ κεγέζνπο επελδπηηθέο 

πξνζπάζεηεο. 

 

  6. Γεδνκέλα θαη πξννπηηθέο αλάπηπμεο ζπλεξγαζίαο ζην ηνπξηζηηθό ηνκέα 

Απφ πιεπξάο εηζξνήο ηξαληθψλ ηνπξηζηηθψλ ξεπκάησλ ζηε ρψξα καο  παξαηεξείηαη ηα πέληε 

ηειεπηαία ρξφληα απμεηηθή ηάζε, αλ θαη αθφκε ηα κεγέζε ζεσξνχληαη πνιχ πεξηνξηζκέλα ζε ζρέζε κε 

ηηο δπλαηφηεηεο ηεο ρψξαο καο θαη ηνλ ζαπκαζκφ πνπ ηξέθεη παξαδνζηαθά ην εγρψξην θαηαλαισηηθφ 

θνηλφ γηα ηε καθξαίσλε πνιηηηζηηθή ηζηνξία ηεο ρψξαο καο. Υαξαθηεξηζηηθά , απφ ηα επίπεδα ησλ 2000 

ηνπξηζηηθψλ ζεσξήζεσλ ηνπ 2008, αλήιζακε ζηηο 2.500 ην 2009 , ζηηο 4.600 ην 2010 , πεξί ηηο 7.000 ην 

2011, 7.300 ην 2012, 6812 ην 2013, 4.296 ην 2014 θαη 7.843 ην 2015. Η αλαθνπή ηνπ απμεηηθνχ ξπζκνχ 

πνπ παξαηεξήζεθε ηα έηε 2012, 2013 θαη 2014 νθείιεηαη ζε ζεκαληηθφ αξηζκφ αθπξψζεσλ πνπ 

παξαηεξήζεθε ιφγσ δξαζηηθήο ππνηίκεζεο ηνπ εγρψξηνπ λνκίζκαηνο. 

             Πεξίνδνη αηρκήο γηα ην εγρψξην ηνπξηζηηθφ θαηαλαισηηθφ θνηλφ, πνπ σο επί ην πιείζηνλ 

απαξηίδεηαη απφ νηθνγέλεηεο ησλ κεζαίσλ θαη αλψηεξσλ εηζνδεκαηηθψλ ηάμεσλ, απνηεινχλ ηφζνλ νη   

ζεξηλνί κήλεο , αιιά θπξίσο ην  δηάζηεκα 15 Μαξηίνπ -5 Απξηιίνπ, πνπ ζπκπίπηεη κε ηηο πνιπήκεξεο 

θαζηεξσκέλεο δηαθνπέο ενξηαζκνχ ηεο ειεχζεσο ηνπ Νένπ Έηνπο (21 Μαξηίνπ), πνπ ενξηάδεηαη 

δεφλησο. 

          ρεηηθά κε ηηο κνξθέο ηνπξηζκνχ πνπ θαίλεηαη λα επηιέγεη ελ ιφγσ θνηλφ, ηνλίδεηαη φηη 

απνθιεηζηηθφο θαηά θχξην ιφγν  ζηφρνο είλαη ε ςπραγσγία αιιά θαη ην shopping , ζην  νπνίν επηδίδεηαη 

κεηά καλίαο, ελψ δελ είλαη αδηάθνξν θαη ζηνλ πνιηηηζηηθφ ηνπξηζκφ. Καηάξηηζε πξνγξάκκαηνο κε βάζε 

ηελ Αζήλα ζε αμηνπξεπέο θαηάιπκα θαη νξγάλσζε κνλνήκεξσλ απνδξάζεσλ ζε θνληηλά λεζηά ε 

επηζθέςεηο ζε λεπξαιγηθά απφ άπνςεο δηαζθέδαζεο ζεκεία (θαδίλν Λνπηξαθίνπ, λπθηεξηλά θέληξα , 

θάπνην γλσζηφ πνιηηηζηηθφ κλεκείν ) θξίλεηαη ζηε παξνχζα ζπγθπξία ηδηαίηεξα ιεηηνπξγηθφ θαη κάιηζηα 

ζε εηήζηα βάζε.  

        Σα αλσηέξσ πξνηεηλφκελα κεηαιιάζζνληαη θαηά ηνπο ζεξηλνχο κήλεο νπφηε θχξηνο ζηφρνο είλαη ηα 

ειιεληθά λεζηά .Παθέηα 7 εκεξψλ κε 2 εκέξεο ζηελ Αζήλα θαη 5 εκέξεο ζε θάπνην γλσζηφ λεζί, φπσο 

Μχθνλνο, Ρφδνο , Κέξθπξα, αληνξίλε Κεθαινληά, αιιά θαη Υαιθηδηθή θαη Κξήηε εθηηκάηαη φηη ζα 

ζπλαληήζνπλ επξχηαηε απνδνρή  

      Δίλαη ζεκαληηθφ λα ππνγξακκηζηεί φηη νη Ιξαλνί έρνπλ αξρίζεη λα αλαδεηνχλ δπλαηφηεηεο θαη γηα 

αληηκεηψπηζε ζην εμσηεξηθφ πξνβιεκάησλ πγείαο πνπ ηνπο απαζρνινχλ. Ο Ιαηξηθφο Σνπξηζκφο πνπ 

αλαθέξεηαη ζε δεηήκαηα ππνβνεζνχκελεο αλαπαξαγσγήο, απνθαηάζηαζε αηπρεκάησλ θαη 

λεπξνινγηθψλ επηπινθψλ, νξζνπεδηθά θαη νγθνινγηθά, έρεη ζεκαληηθέο πξννπηηθέο θαη ζα πξέπεη λα 

απνηειέζεη πξνηεξαηφηεηα ζην κειινληηθφ ζρεδηαζκφ ηεο Διιάδνο. 

      Με ζπληνληζκέλεο ελέξγεηεο, νη νπνίεο έρνπλ θνηλφ παξνλνκαζηή ηελ αλαγθαηφηεηα έγθπξεο θαη 

ζνβαξήο πξνζέγγηζεο ηνπ δεηήκαηνο, θαηαβάιινληαη πξνζπάζεηεο αχμεζεο ησλ ξνψλ Ιξαλψλ ηνπξηζηψλ 

πνπ αλήθνπλ ζε απηφ πνπ ζα νλνκάδνληαλ Corporate Iran, δειαδή επαγγεικαηηψλ ζηηο κεγάιεο Ιξαληθέο 

επηρεηξήζεηο νη νπνίεο ρξεκαηνδνηνχλ θαη κέξνο ησλ δηαθνπψλ ηνπο. Η πξνζπάζεηα απαηηεί ηδηαίηεξε 

πξνζνρή δεδνκέλσλ ησλ πξνβιεκάησλ αμηνπηζηίαο ησλ ηνπξηζηηθψλ γξαθείσλ ζην Ιξάλ.  
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7. Γηεζλείο Δθζέζεηο. 
 

ην Ιξάλ θαηά ην 2016 εμαθνινχζεζε ε δηνξγάλσζε δηεζλψλ εθζέζεσλ, νη νπνίεο νινέλα θαη 

πεξηζζφηεξν ζπγθεληξψλνπλ ην ελδηαθέξνλ φρη κνλάρα ρσξψλ ηεο Αζίαο αιιά θαη ηεο Δπξψπεο θαη 

επξχηεξα. Οη επηρεηξεκαηηθέο ζπλαληήζεηο είλαη ζην επίθεληξν απηψλ ησλ Δθζέζεσλ θαη γηα ην ιφγν 

απηφ επηβάιιεηαη ε ζπκκεηνρή ζε φζνπο πξνηίζεληαη λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ ζηε ρψξα. ην παξάξηεκα 

αλαθέξνληαη νη θπξηφηεξεο Δθζέζεηο πνπ δηνξγαλψλνληαη ζην Ιξάλ.  

Καηά ην 2016 παξαηεξήζεθε θάκςε ζηηο ζπκκεηνρέο αιινδαπψλ εηαηξεηψλ πνπ εμεγείηαη απφ 

ην γεγνλφο φηη ήηαλ πξνεθινγηθή ρξνληά θαη ε πεξηξξένπζα θαηάζηαζε ζην Ιξάλ ηεινχζε ππφ ηελ 

επέιεπζε ησλ πνιηηηθψλ εμειίμεσλ πνπ ην απνηέιεζκα ηεο εθινγηθήο δηαδηθαζίαο ζα απέθεξε. Καζψο 

ηφζν ν ηδησηηθφο, φζν θαη ν δεκφζηνο ηνκέαο εμαξηψληαη απφ ηα θέληξα εμνπζίαο πνπ δηακνξθψλνπλ ηελ 

πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή πξαγκαηηθφηεηα ζην Ιξάλ νη εκεδαπνί επηρεηξεκαηίεο εκθαλίζηεθαλ 

δηζηαθηηθνί ζηελ αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ γηα απνθάζεηο ζπλεξγαζηψλ θαη επελδχζεσλ. Σνχην ήηαλ 

ζαθέο ζηελ εδψ επηρεηξεκαηηθή θνηλφηεηα θαη δηακφξθσζε ζπλαθψο θαη ηνπο ζρεδηαζκνχο ησλ 

αιινδαπψλ εηαηξεηψλ πνπ επηζπκνχζαλ λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ ζην Ιξάλ. 

Σν Γξαθείν ΟΔΤ εμαζθάιηζε θαηαιφγνπο κε ζεκαληηθφ αξηζκφ ησλ Ιξαλψλ εθζεηψλ πνπ 

ζπκκεηείραλ ζηηο Δθζέζεηο απηέο, ψζηε λα πξνσζεζνχλ ζε ελδηαθεξφκελνπο Έιιελεο επηρεηξεκαηίεο γηα 

δηεξεχλεζε δπλαηνηήησλ επηρεηξεκαηηθψλ ζπλεξγαζηψλ.  

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Δ’ 

Δηδηθά Θέκαηα Οηθνλνκηθνύ & Δκπνξηθνύ ραξαθηήξα. 

Δίλαη πξνθαλέο φηη ε νηθνλνκηθή πνξεία ηνπ Ιξάλ ζπλαξηάηαη απφ ηελ εμέιημε ηεο πινπνίεζεο 

θαη εθαξκνγήο ηεο πκθσλίαο JCPOA. Καζψο αίξνληαη νη επηθπιάμεηο ηεο Δπξσπατθήο πιεπξάο θαη 

νινέλα θαη πεξηζζφηεξν νηθνλνκηθνί παξάγνληεο απφ ηηο ρψξεο ΔΔ πξαγκαηνπνηνχλ επηρεηξεκαηηθέο 

απνζηνιέο ζην Ιξάλ, νη πξννπηηθέο αλαβάζκηζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο ηεο ρψξαο είλαη 

ζεκαληηθέο. Η Δπίηξνπνο Δμσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο ΔΔ θα. Mongherini ζε αιιεπάιιειεο επθαηξίεο 

έρεη ππνγξακκίζεη ηελ πξνζήισζε ηεο ΔΔ ζηελ πινπνίεζε ηεο πκθσλίαο JCPOA. Παξάιιεια εληζρχεη 

ηηο πνιηηηθέο αλάπηπμεο νηθνλνκηθψλ ζρέζεσλ κε ην Ιξάλ νξγαλψλνληαο επηρεηξεκαηηθέο απνζηνιέο ηεο 

ΔΔ θαη πξνσζψληαο πξνγξάκκαηα πινπνίεζεο θνηλψλ επηρεηξεκαηηθψλ πξσηνβνπιηψλ κε άμνλα ηελ 

ηερλνινγία, αγξνηηθφ ηνκέα, ελέξγεηα θαη εθπαίδεπζε. 

Κνκβηθφ δήηεκα είλαη θαη ε εμνκάιπλζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ηξαπεδψλ θαη ε δηαζχλδεζή ηνπο 

κε εθείλεο ηεο αιινδαπήο, ψζηε λα είλαη εθηθηέο, νη απεπζείαο δηαηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο κε ρακειφ 

θφζηνο θαη ρσξίο ηελ αλάγθε ηξηγσληθψλ ζρεκάησλ δηακεζνιάβεζεο. Η Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο ΔΔ έρεη 

επλνήζεη ηελ αλάπηπμε πξσηνβνπιηψλ απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα ηεο ΔΔ γηα ζπλεξγαζία κε ην Ιξάλ. 

Η πξνψζεζε ησλ κεηαξξπζκίζεσλ ζηελ νηθνλνκία θαη νη πξσηνβνπιίεο ηεο λέαο θπβέξλεζεο 

Rouhani πξνθαλψο θαη ζα δψζνπλ ηνλ ηφλν ζηηο νηθνλνκηθέο εμειίμεηο θαη ζα νδεγήζνπλ ζε 

απνθαζηζηηθέο εμειίμεηο ζηελ πνξεία πξνο ηελ αλάπηπμε ηεο κεηά-θπξψζεσλ επνρήο. 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Σ 

Δπηζεκάλζεηο-πκπεξάζκαηα 

 

Η αχμεζε ηεο επηξξνήο ηεο Ιξαληθήο Οηθνλνκίαο ηφζν ζηελ Αξαβηθή ρεξζφλεζν, φζν θαη ελ 

κέζσ ησλ πεηξειαηνπαξαγσγψλ ρσξψλ, πξνθαλψο θαηαδεηθλχεη ηνλ αλαβαζκηζκέλν ξφιν ηεο ρψξαο ηελ 

επνκέλε ηεο άξζεο ησλ θπξψζεσλ. Η πνξεία ζα δείμεη θαηά πφζνλ απηή ζα είλαη κηα ζηαζεξή πνξεία 

ρσξίο πηζσγπξίζκαηα ε νπνία ζα αλαδείμεη ην Ιξάλ ζε θεληξηθφ νηθνλνκηθφ ξφιν ζηελ πεξηνρή. Σν 

ξεπζηφ επξχηεξν γεσπνιηηηθφ πεξηβάιινλ ππνδεηθλχεη ηελ αλαγθαηφηεηα ελίζρπζεο ησλ πξνζπαζεηψλ 
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γηα ηε ζηαζεξφηεηα ηνπ Ιξάλ θαη ηνχην νινέλα θαη πεξηζζφηεξν γίλεηαη αληηιεπηφ απφ ηνπο δηεζλείο 

δξψληεο θαη έρνληεο εηδηθφ ελδηαθέξνλ γηα ηηο εμειίμεηο ζηελ πεξηνρή.  

Καζψο ε εηθφλα ηεο Διιάδνο είλαη ζεηηθή ζε φια ηα επίπεδα ηεο πνιηηηθήο θαη νηθνλνκηθήο 

δσήο, είλαη αδήξηηε αλαγθαηφηεηα λα αλαιεθζνχλ ζπγθεθξηκέλεο πξνζπάζεηεο γηα ελεξγνπνίεζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ηεο ρψξαο καο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο αλάγθεο 

δξαζηεξηνπνίεζεο ζην Ιξάλ. Άιισζηε ε είζνδνο ζηελ αγνξά ηνπ Ιξάλ εμαζθαιίδεη θαη πξνλνκηαθή 

πξφζβαζε ζε γεηηνληθέο αγνξέο.  
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                   3. Η ΚΑΣΑΣΑΗ ΑΝΑ ΣΟΜΔΑ  ΤΝΔΡΓΑΙΑ. 
 

ΣΟΜΔΙ ΤΝΔΡΓΑΙΑ (Β3 
Γ/ΝΗ) 

ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ (ΔΝΤΔΔ) 
Καλ. 42/2014 Μεξηθή άξζε 

θπξψζεσλ 
Καλ. 1263/2012 Κπξψζεηο 
Καλ. 267/2012 Κπξψζεηο 

ΤΜΒΟΤΛΙΟ 
ΑΦΑΛΔΙΑ ΟΗΔ (ΔΝΤ) 

ΗΠΑ  

Α. ΔΜΠΟΡΙΟ        

α) Φαξκαθεπηηθά 
πξντφληα, ηαηξηθφο 
εμνπιηζκφο 
(ειιεληθέο εμαγσγέο) 
ηδηαίηεξα γηα αζζέλεηεο 
αλαπλεπζηηθνχ 
ζπζηήκαηνο,  
θαξθίλνπ, αληηγξηπηθά 
εκβφιηα, ηνκνγξάθνη, 
εμνπιηζκνί 
εξγαζηεξίνπ, ηερλεηά 
κέιε γηα αλαπήξνπο, 
ζπζθεπέο θαη 
εμνπιηζκφο 
αηκνθάζαξζεο θιπ. 

Γελ πθίζηαηαη απαγφξεπζε. 
Όια φζα αλαθέξνληαη θαίλνληαη 
λα ππάγνληαη ζηα πξνηφληα θαη 
εμνπιηζκφ γηα 
"αλζξσπηζηηθνχο ζθνπνχο" 
ηνπ άξζξνπ 30Α, παξάγξαθνο 
3, ηνπ Καλνληζκνχ 1263/2012.  

Γελ ππάξρεη 
απαγφξεπζε.  
Δελ κπνξεί, πάλησο, λα 
απνθιεηζηεί ην ελδερφκελν 
νξηζκέλα εμαξηήκαηα 
εμειηγκέλσλ ηαηξηθψλ 
κεραλεκάησλ λα 
εκπίπηνπλ ζηνπο 
πεξηνξηζκνχο ζρεηηθά κε 
ην ππξεληθφ πξφγξακκα 
ηνπ Ιξάλ, ζηνηρείν πνπ δελ 
κπνξεί λα ειεγρζεί παξά 
ζε ad hoc βάζε. Σε 
ηέηνηα πεξίπησζε, γηα ηελ 
εμαγσγή ρξεηάδεηαη άδεηα 
ηεο Επηηξνπήο Κπξψζεσλ 
ηνπ Σπκβνπιίνπ 
Αζθαιείαο γηα ην Ιξάλ, 
ππφ ζπγθεθξηκέλεο 
πξνυπνζέζεηο. 

Γελ πθίζηαηαη 
απαγφξεπζε. Εθφζνλ 
δελ πεξηιακβάλνληαη ζε 
θαηάινγν απαγνξεπκέλσλ 
πιηθψλ πνπ ζπλδένληαη κε 
ηελ αλάπηπμε ηνπ 
ππξεληθνχ πξνγξάκκαηνο 
ηνπ Ιξάλ.  

β) Αγξνηηθφο 
εμνπιηζκφο  
(ειιεληθέο εμαγσγέο) 
αγξνηηθά κεραλήκαηα 
γηα ζπζθεπαζία 
ηξνθίκσλ, 
επεμεξγαζία ειηάο, 
θαζαξηζκφ βάκβαθνο, 
αλαβάζκηζε 
πηελνηξνθείσλ, 
επεμεξγαζία 
δσνηξνθψλ, αγξνηηθά 
ιηπάζκαηα, ζπφξνη, 
αξδεπηηθά ζπζηήκαηα 
θαη εγθαηαζηάζεηο 
ζεξκνθεπίνπ 

Γελ πθίζηαηαη απαγφξεπζε. Γελ ππάξρεη 
απαγφξεπζε, ππφ ηελ 
επηθχιαμε πνπ 
αλαθέξζεθε θαη αλσηέξσ 
ζρεηηθά κε εμειηγκέλα 
κεραλήκαηα 

Γελ πθίζηαηαη 
απαγφξεπζε. Εθφζνλ 
δελ πεξηιακβάλνληαη ζε 
θαηάινγν απαγνξεπκέλσλ 
πιηθψλ πνπ ζπλδένληαη κε 
ηελ αλάπηπμε ηνπ 
ππξεληθνχ πξνγξάκκαηνο 
ηνπ Ιξάλ.  

γ) Γνκηθά πιηθά 
(ειιεληθέο εμαγσγέο) 
πξντφληα ζηδήξνπ, 
ραιπβνπξγία, 
ηζηκέλην, κάξκαξα, 
δνινκίηεο 

Πξνηφληα ζηδήξνπ & ράιπβνο: 
Απαγνξεχεηαη  (Απαγφξεπζε: 
Άξζξν 8 Καλνληζκνχ 
1263/2012).  
 
Σζηκέλην, επηηξέπεηαη. 
 
Μάξκαξα, δνινκίηεο: 
Δπηηξέπεηαη 

Γελ ππάξρεη 
απαγφξεπζε. Δελ κπνξεί, 
σζηφζν, λα απνθιεηζηεί ην 
ελδερφκελν νξηζκέλα είδε 
ζηδήξνπ ή ράιπβα ή 
πξντφληα ζηδήξνπ ή 
ράιπβα λα εκπίπηνπλ 
ζηνπο πεξηνξηζκνχο 
ζρεηηθά κε ην ππξεληθφ ή 
βαιιηζηηθφ πξφγξακκα ηνπ 
Ιξάλ (π.ρ. marraging steel, 
ην νπνίν αλαθέξεηαη ζην 
ζρεηηθφ θαηάινγν dual use 
items). 

Τθίζηαληαη πεξηνξηζκνί 
ππφ  πξνυπνζέζεηο γηα 
ζπγθεθξηκέλν θαηάινγν 
πνιχηηκσλ κεηάιισλ, 
γξαθίηε, αινπκίλην θαη 
ράιπβα, αιιά 
απνθαζίζηεθε ε άξζε 
ησλ πεξηνξηζκψλ γηα 
ζπγθεθξηκέλα πνιχηηκα 
κέηαιια απφ 20/1/2014 
γηα 6 κήλεο. 

δ) Φπζηθά 
δεξκνθαιιπληηθά 
(ειιεληθέο εμαγσγέο) 

Γελ ππάξρεη απαγφξεπζε. Γελ ππάξρεη 
απαγφξεπζε. 

Γελ πθίζηαηαη 
απαγφξεπζε.  

ε) Αγξνηηθά πξντφληα 
(ειιεληθέο εμαγσγέο) 

Γελ ππάξρεη απαγφξεπζε. 
(Αλάγθε εμεηδίθεπζεο) 

Γελ πθίζηαηαη 
απαγφξεπζε.  

Γελ πθίζηαηαη 
απαγφξεπζε.  
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ζη) Πεηξνρεκηθά 
(ειιεληθέο εμαγσγέο) 

Γελ πθίζηαηαη απαγφξεπζε  
απφ 20/1/2014 γηα 6 κήλεο 

Γελ πθίζηαηαη εκπάξγθν 
πεηξειαίνπ θαη 
ζπλαθψλ εηδψλ (ζε 
αληίζεζε κε ηελ Δ.Δ.)  

Γελ απαγνξεχεηαη ε 
αγνξά, κεηαθνξά θαη 
εηζαγσγή πεηξνρεκηθψλ 
ζηελ ΔΔ κεηά ηελ 
1.1.2016. 
 
 

δ) Αξγφ Πεηξέιαην: 
Δμαγσγέο θαη 
Μεηαθνξά  
Ιξαληθνχ Πεηξειαίνπ 

Γελ απαγνξεχεηαη ε αγνξά, 
κεηαθνξά θαη εηζαγσγή 
ηξαληθνχ θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ 
ΔΔ κεηά ηελ 1.1.2016. 
 
 

 Γελ απαγνξεχεηαη ε 
αγνξά, κεηαθνξά θαη 
εηζαγσγή ηξαληθνχ 
θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ ΔΔ 
κεηά ηελ 1.1.2016. 

Γελ απαγνξεχεηαη ε 
αγνξά, κεηαθνξά θαη 
εηζαγσγή ηξαληθνχ 
θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ ΔΔ 
κεηά ηελ 1.1.2016. 

ε) Φπζηθφ Αέξην Γελ απαγνξεχεηαη ε αγνξά, 
κεηαθνξά θαη εηζαγσγή 
ηξαληθνχ θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ 
ΔΔ κεηά ηελ 1.1.2016. 

Γελ πθίζηαηαη εκπάξγθν 
θπζηθνχ αεξίνπ. (ζε 
αληίζεζε κε ηελ Δ.Δ.) 

Γελ ππάξρεη πξφβιεςε. 

 
Β. 

 
ΤΠΗΡΔΙΔ 

      

α) Υξεκαηνπηζησηηθφο 
ηνκέαο 
(κεηαθνξά 
θεθαιαίσλ) 

Γελ πθίζηαληαη Πεξηνξηζκνί 
απφ 1/1/2016 κε ηελ άξζε ησλ 
θπξψζεσλ έλεθα ηεο JCPOA. 

Γελ πθίζηαληαη 
Πεξηνξηζκνί απφ 
1/1/2016 κε ηελ άξζε 
ησλ θπξψζεσλ έλεθα 
ηεο JCPOA. 

Γελ πθίζηαληαη 
Πεξηνξηζκνί απφ 
1/1/2016 κε ηελ άξζε 
ησλ θπξψζεσλ έλεθα 
ηεο JCPOA. 

β) Ιαηξηθφο ηνκέαο 
παξνρή ηαηξηθψλ 
ππεξεζηψλ πςεινχ 
επηπέδνπ ζε 
θαξθηλνπαζείο ζε 
εμεηδηθεπκέλεο 
εγθαηαζηάζεηο ζηε 
ρψξα καο. 

Γελ πθίζηαηαη απαγφξεπζε. Γελ ππάξρεη 
απαγφξεπζε. 

Γελ ππάξρεη 
απαγφξεπζε. 

γ) θαηαζθεπαζηηθφο 
ηνκέαο  
αλάζεζε ζε ειιεληθέο 
εηαηξείεο EPC 
(Εngineering 
Procurement 
Contractors) έξγσλ 
θαη ππεξεξγνιαβηψλ 
γηα έξγα ππνδνκψλ 

Τέηνηνπ είδνπο κεγάια έξγα, ζα 
απαηηήζνπλ θαη απαγνξεπκέλα 
πιηθά.  
 
Όζα άπηνληαη ηνπ ελεξγεηαθνχ 
ηνκέα, θαίλνληαη 
απαγνξεπκέλα.  
 
Επίζεο, ηα έξγα κεγάινπ 
πξνππνινγηζκνχ θαίλνληαη 
αληίζεηα πξνο ην πλεχκα ησλ 
θπξψζεσλ, ακεξηθαληθψλ, αιιά 
θαη επξσπαηθψλ, εθηφο ίζσο 
απφ φζα κπνξνχλ λα 
δηθαηνινγεζνχλ φηη θαιχπηνπλ 
άκεζεο αλάγθεο ηνπ ηξαληθνχ 
ιανχ (αλζξσπηζηηθφ πλεχκα). 
 
 Πξνζνρή ζε frozen funds, 
designated persons and 
banks. 

Γελ ππάξρεη 
απαγφξεπζε.  
Θα πξέπεη, σζηφζν, λα 
ιεθζνχλ ππφςε νη 
γεληθφηεξνη νηθνλνκηθνί 
θαη επηρεηξεκαηηθνί 
πεξηνξηζκνί ησλ 
απνθάζεσλ ηνπ 
Σπκβνπιίνπ Αζθαιείαο, 
εηδηθά αλ ζεσξεζεί φηη ηα 
έξγα απηά ζπλδένληαη/ ζα 
κπνξνχζαλ λα ζπκβάινπλ 
ζην ππξεληθφ πξφγξακκα 
ηνπ Ιξάλ. 

Γελ επηηξέπεηαη 
ζπκκεηνρή ζε έξγα πνπ 
αθνξνχλ ελεξγεηαθφ 
ηνκέα (π.ρ. δηπιηζηήξηα) 
Δελ επηηξέπεηαη ε 
ζπκκεηνρή ζε Joint 
ventures κε Ιξαληθέο 
εηαηξείεο γηα έξγα εθηνο 
Ιξάλ, ζε πεξίπησζε 
εληζρπκέλεο ζπκκεηνρήο 
Ιξάλ.  

Γ. ΑΝΣΑΛΛΑΓΗ 
ΣΔΥΝΟΓΝΩΙΑ 
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α) Αλαλεψζηκεο Πεγέο 
Δλέξγεηαο - 
Πεξηβάιινλ 
δηεξεχλεζε 
επελδπηηθψλ 
ζρεκάησλ γα εγρψξηα 
παξαγσγή ή/θαη 
ζπκκεηνρή ζε δηεζλείο 
δηαγσληζκνχο ζην 
Ιξάλ ζε: ηερλνγλσζία 
ειηαθψλ 
ζεξκνζπζζσξεπηψλ, 
ζχγρξνλεο 
ελεξγεηαθέο 
πεξηβαιινληηθέο 
εθαξκνγέο θαη 
ηερλνινγίεο, 
νηθνινγηθή δηαρείξηζε 
ελέξγεηαο, βηνινγηθφο 
θαζαξηζκφο 

Αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε.  
Υξεηάδεηαη εμεηδίθεπζε, γηαηί 
ππάξρεη ν θίλδπλνο ρξήζεο 
απαγνξεπκέλσλ πιηθψλ ή 
πιηθψλ δηηηήο ρξήζεο, ή 
ζπκβνιή ζηελ αλάπηπμε ηνπ 
ελεξγεηαθνχ ηνκέα ηνπ Ιξάλ, 
πξάγκα πνπ ρξεηάδεηαη 
δηεξεχλεζε θαη εμεηδίθεπζε.  

Αλάινγα κε ηελ 
πεξίπησζε. 
Δελ κπνξεί λα απνθιεηζηεί 
ην ελδερφκελν 
ζπγθεθξηκέλα εμαξηήκαηα 
ή ηερλνινγία λα εκπίπηνπλ 
ζηνπο πεξηνξηζκνχο 
ζρεηηθά κε ην 
ππξεληθφ/βαιιηζηηθφ 
πξφγξακκα. 

Τθίζηαληαη πεξηνξηζκνί 
ζρεηηθά κε επελδχζεηο πνπ 
αθνξνχλ ηελ αλάπηπμε 
ηνπ ελεξγεηαθνχ ηνκέα ζην 
Ιξάλ.  

β) Γηαρείξηζε πδάησλ  
αγξνηηθή άξδεπζε, 
αθαιάησζε 

Γελ πθίζηαηαη απαγφξεπζε.  
πξνζνρή ζηελ εκπνξηθή 
ζπλεξγαζία: possibly 
designated persons/designated 
banks/frozen funds 

Γελ ππάξρεη 
απαγφξεπζε. 

Γελ ππάξρεη 
απαγφξεπζε. 

γ) Ιρζπνθαιιηέξγεηεο 
κεηαθνξά 
ηερλνγλσζίαο ζε 
θαιιηέξγεηα 
πθηζηακέλσλ 
εγθαηαζηάζεσλ ή 
ίδξπζε λέσλ θαη 
εκπνξηθή ζπλεξγαζία 
ζηελ πξνκήζεηα 
ηερλνινγηθά 
πξνεγκέλνπ 
εμνπιηζκνχ θαη 
ηρζπνηξνθψλ. 

Γελ πθίζηαηαη απαγφξεπζε  
πξνζνρή ζηελ εκπνξηθή 
ζπλεξγαζία: possibly 
designated persons/designated 
banks/frozen funds 

Γελ ππάξρεη 
απαγφξεπζε. Δελ κπνξεί, 
σζηφζν, λα απνθιεηζηεί ην 
ελδερφκελν θάπνηα 
ζηνηρεία ηνπ 
«ηερλνινγηθά 
πξνεγκέλνπ 
εμνπιηζκνχ» λα 
εκπίπηνπλ ζηνπο 
πεξηνξηζκνχο ζρεηηθά κε 
ην ππξεληθφ/βαιιηζηηθφ 
πξφγξακκα ηνπ Ιξάλ. 

Γελ ππάξρεη 
απαγφξεπζε. 
Εθφζνλ ν ζρεηηδφκελνο 
εμνπιηζκφο δελ 
πεξίιακβάλεηαηζε 
θαηάινγν απαγνξεπκέλσλ 
/εμνπιηζκψλ/ πιηθψλ πνπ 
ζπλδένληαη κε ηελ 
αλάπηπμε ηνπ ππξεληθνχ 
πξνγξακκαηνο ηνπ Ιξάλ.  

Γ. ΠΡΟΔΛΚΤΗ 
ΙΡΑΝΩΝ 
ΔΠΔΝΓΤΣΩΝ 

      

α)  Κηεκαηνκεζηηηθφο 
ηνκέαο  
αγνξά θαηνηθηψλ, 
δηακεξηζκάησλ, 
θηηζκάησλ, 
παξαζεξηζηηθψλ 
θαηαιπκάησλ ζε 
ειιεληθά λεζηά 

Γελ πθίζηαηαη απαγφξεπζε.  
 

Γηα φιεο ηηο απηέο ηηο 
πεξηπηψζεηο δελ 
θαίλεηαη λα ππάξρεη 
γεληθή απαγφξεπζε.  
 
Θα πξέπεη, σζηφζν, λα 
ιεθζνχλ ππφςε:  
 
α) ε απαγφξεπζε 
δηάζεζεο πεξηνπζηαθψλ 
ζηνηρείσλ ζε 
θαζνξηζκέλα απφ ην 
πκβνχιην Αζθαιείαο 
πξφζσπα θαη θνξείο,  
 
β) νη νηθνλνκηθνί θαη 
επηρεηξεκαηηθνί 
πεξηνξηζκνί. 

Γελ θαίλεηαη λα ππάξρεη 
γεληθή απαγφξεπζε. 
Υθίζηαληαη φκσο 
πεξηνξηζκνί ζηελ 
ππνζηήξημε νηθνλνκηθψλ 
δξαζηεξηνηήησλ ή 
ζπλαιιαγψλ πξνζψπσλ 
πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηνλ 
ελεξγεηαθν, λαπηηιηαθφ, 
λαππεγηθφ ηνκέα ηνπ Ιξάλ.  

β) Ξελνδνρεηαθφο 
ηνκέαο 
αγνξά, αλαθαίληζε 
ππαξρφλησλ, 
αλέγεξζε λέσλ 
ζχγρξνλσλ 
ηνπξηζηηθψλ θαη 
μελνδνρεηαθψλ 
εγθαηαζηάζεσλ 

Γελ πθίζηαηαη απαγφξεπζε.  
 

  

γ) Μεηαπνίεζε - 
βηνκεραλία  
ειιεληθέο 
παξαγσγηθέο κνλάδεο 
αλαδεηνχλ 
ζηξαηεγηθνχο 
επελδπηέο  

Γελ ππάξρεη απαγφξεπζε.  
 

  

Δ. ΜΔΣΑΦΟΡΔ       
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α)  Οδηθέο κεηαθνξέο 
Επηδηψθνπκε επλντθφ 
θαζεζηψο γηα ηα 
ειιεληθά θνξηεγά πνπ 
θηλνχληαη ζην Ιξάλ. Τα 
ηξαληθά θνξηεγά εδψ 
δελ επηβαξχλνληαη κε 
ηέιε (Πξεζβεία Ιξάλ 
έρεη ππνζρεζεί λα ην 
εηζεγεζεί ζηηο Ιξαληθέο 
αξρέο). 

Πξνυπφζεζε θαινχ ειέγρνπ 
ησλ θνξηίσλ, γηα απνθπγή 
δηαθίλεζεο απαγνξεπκέλσλ.  

Η νδηθή κεηαθνξηθή 
ζχλδεζε κεηαμχ ησλ δχν 
ρσξψλ δελ 
απαγνξεχεηαη.   
Υθίζηαηαη ππνρξέσζε 
επηζεψξεζεο θάζε 
θνξηίνπ πξνο θαη απφ ην 
Ιξάλ, ζε πεξίπησζε πνπ 
ππάξρνπλ εχινγεο 
ππφλνηεο φηη κεηαθέξεη 
απαγνξεπκέλα, βάζεη ησλ 
ζρεηηθψλ εκπάξγθν, πιηθά. 

  

Σ.  ΣΟΤΡΙΜΟ 
 (αεξνπνξηθή 
ζχλδεζε) 

      

α) Αλάπηπμε 
ηνπξηζηηθψλ ξνψλ 
εθαηέξσζελ κε 
θαζηέξσζε ηαθηηθήο 
αεξνπνξηθήο 
ζχλδεζεο. 

Γελ πθίζηαηαη απαγφξεπζε 
αεξνπνξηθήο ζχλδεζεο, γηα 
ακηγψο επηβαηηθέο πηήζεηο, αλ 
δηαζθαιηζζεί θαη έιεγρνο 
ρψξνπ απνζθεπψλ 
αεξνζθαθψλ. 

Γελ πθίζηαηαη 
απαγφξεπζε 
αεξνπνξηθήο ζχλδεζεο.  

Αεξνπνξηθέο κεηαθνξέο: 
Επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε 
αληαιιαθηηθψλ, ε 
αζθάιηζε θαη εθηέιεζε 
κεηαθνξηθνχ έξγνπ . 

 

 

4. ΓΙΜΔΡΔΙ ΤΜΦΧΝΙΔ ΙΡΑΝ ΠΔΡΙ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΠΡΟΣΑΙΑ 
ΚΑΙ   ΠΡΟΧΘΗΗ ΣΧΝ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΤΓΗ 
ΓΙΠΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 

 

 

Short title Type of agreement Status 
Date of entry 

into force 

Afghanistan - Iran, Islamic 
Republic of BIT (2006) 

Bilateral Investment 
Treaties 

In force 02/02/2008 

Albania - Iran, Islamic Republic 
of BIT (2002) 

Bilateral Investment 
Treaties 

Signed   

Algeria - Iran, Islamic Republic of 
BIT (2003) 

Bilateral Investment 
Treaties 

In force 05/12/2005 

Armenia - Iran, Islamic Republic 
of BIT (1995) 

Bilateral Investment 
Treaties 

In force 26/02/1997 

Austria - Iran, Islamic Republic of 
BIT (1999) 

Bilateral Investment 
Treaties 

Terminated   

Austria - Iran, Islamic Republic of 
BIT (2001) 

Bilateral Investment 
Treaties 

In force 11/07/2004 

Azerbaijan - Iran, Islamic 
Republic of BIT (1996) 

Bilateral Investment 
Treaties 

In force 20/06/2002 

Bahrain - Iran, Islamic Republic 
of BIT (2002) 

Bilateral Investment 
Treaties 

In force 12/10/2004 

Bangladesh - Iran, Islamic 
Republic of BIT (2001) 

Bilateral Investment 
Treaties 

In force 05/12/2002 

Belarus - Iran, Islamic Republic 
of BIT (1995) 

Bilateral Investment 
Treaties 

In force 23/06/2000 

Bosnia and Herzegovina - Iran, 
Islamic Republic of BIT (1996) 

Bilateral Investment 
Treaties 

In force 02/06/2009 

Bulgaria - Iran, Islamic Republic 
of BIT (1998) 

Bilateral Investment 
Treaties 

In force 24/08/2003 
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China - Iran, Islamic Republic of 
BIT (2000) 

Bilateral Investment 
Treaties 

In force 01/07/2005 

Croatia - Iran, Islamic Republic of 
BIT (2000) 

Bilateral Investment 
Treaties 

In force 20/07/2005 

Cyprus - Iran, Islamic Republic of 
BIT (2009) 

Bilateral Investment 
Treaties 

In force 04/05/2012 

Djibouti - Iran, Islamic Republic 
of BIT (2010) 

Bilateral Investment 
Treaties 

Signed   

Egypt - Iran, Islamic Republic of 
BIT (1977) 

Bilateral Investment 
Treaties 

Signed   

Ethiopia - Iran, Islamic Republic 
of BIT (2003) 

Bilateral Investment 
Treaties 

In force 15/12/2004 

Finland - Iran, Islamic Republic 
of BIT (2002) 

Bilateral Investment 
Treaties 

In force 25/06/2004 

France - Iran, Islamic Republic of 
BIT (2003) 

Bilateral Investment 
Treaties 

In force 12/11/2004 

Gambia - Iran, Islamic Republic 
of BIT (2007) 

Bilateral Investment 
Treaties 

Signed   

Georgia - Iran, Islamic Republic 
of BIT (1995) 

Bilateral Investment 
Treaties 

In force 22/06/2005 

Germany - Iran, Islamic Republic 
of BIT (1965) 

Bilateral Investment 
Treaties 

Terminated 06/05/1968 

Germany - Iran, Islamic Republic 
of BIT (2002) 

Bilateral Investment 
Treaties 

In force 23/06/2005 

Greece - Iran, Islamic Republic of 
BIT (2002) 

Bilateral Investment 
Treaties 

In force 09/01/2009 

Indonesia - Iran, Islamic Republic 
of BIT (2005) 

Bilateral Investment 
Treaties 

In force 28/03/2009 

Iran, Islamic Republic of - Italy 
BIT (1999) 

Bilateral Investment 
Treaties 

In force 08/08/2003 

Iran, Islamic Republic of - Japan 
BIT 

Bilateral Investment 
Treaties 

Signed   

Iran, Islamic Republic of - 
Kazakhstan BIT (1996) 

Bilateral Investment 
Treaties 

In force 03/04/1999 

Iran, Islamic Republic of - Kenya 
BIT (2009) 

Bilateral Investment 
Treaties 

Signed   

Iran, Islamic Republic of - Korea, 
Dem. People's Rep. of BIT (2002) 

Bilateral Investment 
Treaties 

In force 24/04/2005 

Iran, Islamic Republic of - Korea, 
Republic of BIT (1998) 

Bilateral Investment 
Treaties 

In force 31/03/2006 

Iran, Islamic Republic of - Kuwait 
BIT (2007) 

Bilateral Investment 
Treaties 

In force 14/03/2011 

Iran, Islamic Republic of - 
Kyrgyzstan BIT (1996) 

Bilateral Investment 
Treaties 

In force 27/06/2005 

Iran, Islamic Republic of - 
Lebanon BIT (1997) 

Bilateral Investment 
Treaties 

In force 14/05/2000 

Iran, Islamic Republic of - Libya 
BIT (2006) 

Bilateral Investment 
Treaties 

In force 05/05/2010 
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Iran, Islamic Republic of - 
Macedonia, The former Yugoslav 
Republic of BIT (2000) 

Bilateral Investment 
Treaties 

In force 10/07/2013 

Iran, Islamic Republic of - 
Malaysia BIT (2002) 

Bilateral Investment 
Treaties 

In force 05/08/2006 

Iran, Islamic Republic of - 
Moldova, Republic of BIT (1995) 

Bilateral Investment 
Treaties 

Signed   

Iran, Islamic Republic of - 
Morocco BIT (2001) 

Bilateral Investment 
Treaties 

In force 31/03/2003 

Iran, Islamic Republic of - Oman 
BIT (2001) 

Bilateral Investment 
Treaties 

In force 08/04/2003 

Iran, Islamic Republic of - 
Pakistan BIT (1995) 

Bilateral Investment 
Treaties 

In force 27/06/1998 

Iran, Islamic Republic of - 
Philippines BIT (1995) 

Bilateral Investment 
Treaties 

Signed   

Iran, Islamic Republic of - Poland 
BIT (1998) 

Bilateral Investment 
Treaties 

In force 26/10/2001 

Iran, Islamic Republic of - Qatar 
BIT (1999) 

Bilateral Investment 
Treaties 

In force 05/11/2001 

Iran, Islamic Republic of - 
Romania BIT (2003) 

Bilateral Investment 
Treaties 

In force 12/01/2005 

Iran, Islamic Republic of - 
Russian Federation BIT (2015) 

Bilateral Investment 
Treaties 

Signed   

Iran, Islamic Republic of - Serbia 
BIT (2003) 

Bilateral Investment 
Treaties 

In force 07/07/2006 

Iran, Islamic Republic of - 
Singapore BIT (2016) 

Bilateral Investment 
Treaties 

Signed   

Iran, Islamic Republic of - 
Slovakia BIT 

Bilateral Investment 
Treaties 

Signed   

Iran, Islamic Republic of - South 
Africa BIT (1997) 

Bilateral Investment 
Treaties 

In force 05/03/2002 

Iran, Islamic Republic of - Spain 
BIT (2002) 

Bilateral Investment 
Treaties 

In force 13/07/2004 

Iran, Islamic Republic of - Sri 
Lanka BIT (2000) 

Bilateral Investment 
Treaties 

Signed   

Iran, Islamic Republic of - Sudan 
BIT (1999) 

Bilateral Investment 
Treaties 

In force 19/10/2001 

Iran, Islamic Republic of - 
Sweden BIT (2005) 

Bilateral Investment 
Treaties 

In force 01/02/2008 

Iran, Islamic Republic of - 
Switzerland BIT (1998) 

Bilateral Investment 
Treaties 

In force 01/11/2001 

Iran, Islamic Republic of - Syrian 
Arab Republic BIT (1998) 

Bilateral Investment 
Treaties 

In force 16/11/2005 

Iran, Islamic Republic of - 
Tajikistan BIT (1995) 

Bilateral Investment 
Treaties 

In force 03/11/2004 

Iran, Islamic Republic of - Tunisia 
BIT (2001) 

Bilateral Investment 
Treaties 

In force 27/02/2003 

Iran, Islamic Republic of - Turkey 
BIT (1996) 

Bilateral Investment 
Treaties 

In force 13/04/2005 
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Iran, Islamic Republic of - 
Turkmenistan BIT (1996) 

Bilateral Investment 
Treaties 

In force 29/04/2004 

Iran, Islamic Republic of - 
Ukraine BIT (1996) 

Bilateral Investment 
Treaties 

In force 05/07/2003 

Iran, Islamic Republic of - 
Uzbekistan BIT (2000) 

Bilateral Investment 
Treaties 

In force 11/07/2004 

Iran, Islamic Republic of - 
Venezuela, Bolivarian Republic 
of BIT (2005) 

Bilateral Investment 
Treaties 

In force 07/06/2006 

Iran, Islamic Republic of - Viet 
Nam BIT (2009) 

Bilateral Investment 
Treaties 

Signed   

Iran, Islamic Republic of - Yemen 
BIT (1996) 

Bilateral Investment 
Treaties 

In force 16/10/2000 

Iran, Islamic Republic of - 
Zimbabwe BIT (1996) 

Bilateral Investment 
Treaties 

Signed   

Iran, Islamic Republic of - 
Zimbabwe BIT (1999) 

Bilateral Investment 
Treaties 

In force 26/01/2015 

 

  5. Double Taxation Prevention Treaties of I.R. Iran 
 
Τν Ιξάλ έρεη ζπλάςεη ζπκθσλίεο Απνθπγήο Δηπιήο Φνξνινγίεο κε πνιιέο ρψξεο. Οη θαιχηεξεο 
εμ΄απηψλ αλαθνξηθά κε ηε δπλαηφηεηα πνπ δίλεηαη ζηνπο θαηνίθνπο ηεο ρψξαο πνπ έρεη 
ζπλάςεη ηελ ζπκθσλία είλαη νη: Austria, Croatia, Lebanon, Venezuela, Spain, Bulgaria, Russia 
and Switzerland.  Αληηζέησο νη πςειφηεξνη θνξνινγηθνί ζπληειεζηέο αθνξνχλ ηηο ρψξεο Syria, 
Germany, France, Turkey θαη China.  Ιξαληθέο επηρεηξήζεηο κε αιινδαπφ κέηνρν 
απνιακβάλνπλ εηαηξηθφ θφξν flat rate 25% επί ηνπ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηφο ηνπο.  
   

 

Country             Effectiveness date                                     Withholding Taxes (%) 

----------------        ---------------------------   --------------------------------------------------------------------------
----------- 

                                                                Technical        Royalty         Shareholder Tax        
Finance 

                                                               Assistance                         --------------------------      
Charges 

                                                                                                          % share   Tax Rate      

 

Germany                        1968                        10                   10              =>25           15               
15 

                                                                                                               <25           20                     

France                           1973                        10                   10              =>25           15               
15 

                                                                                                               <25           20                

Armenia                         1997                          5                     5              =>25           10               
10 

                                                                                                               <25           15                        

South Africa                   1998                        10                   10                                 10                 
5 

  

Kazakhstan                    1999                        10                   10              =>20             5               
10 

                                                                                                               <20           15                                          
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Turkmenistan                 1999                         5                     5                                 10               
10 

   

Lebanon                         2001                         5                     5                                  5                 5 

 

Georgia                          2001                         5                     5               =>25           5                
10 

                                                                                                                <25         10 

Country             Effectiveness date                                     Withholding Taxes (%) 

----------------        ---------------------------   --------------------------------------------------------------------------
----------- 

                                                                Technical        Royalty         Shareholder Tax        
Finance 

                                                               Assistance                         --------------------------      
Charges 

                                                                                                          % share   Tax Rate      

 

Ukraine                          2001                        10                   10                                10                
10 

 

Belarus                           2001                         5                     5               =>25         10                 
5 

                                                                                                                <25         15  

Syria                               2001                       17                   17                                 7                10 

 

Sri Lanka                        2001                         8                     8                                10                
10                

 

Russia                            2002                         5                     5               =>25           5                 
7.5           

                                                                                                                <25          10 

China                              2003                       10                   10                                 10               
10 

 

Switzerland                     2003                         5                     5               =>15            5               
10 

                                                                                                                <15          15 

Pakistan                         2003                       10                   10                                   5               
10 

 

Austria                           2004                         5                     5                =>25           5                 
5 

                                                                                                                <25          10 

Uzbekistan                     2005                         5                     5                                   8               
10 

 

Turkey                           2005                       10                   10                =>25          15               
10 

                                                                                                                <25          20 

Tunisia                           2005                        8                     8                                  10               
10 

 

Kirghizstan                     2005                       10                   10                =>25           5                
10 

                                                                                                                <25          10                   
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Spain                             2006                         5                     5                =>20           5                 
7.5 

                                                                                                                <20          10          

Poland                           2006                       10                   10                                   7               10 

 

Bulgaria                         2006                         5                     5                                  7.5               5 

 

Venezuela                      2007                         5                     5                =>15           5                 
5  

                                                                                                                <15         10 

Rumania                        2008                        10                   10                                10                  
8 

 

Bahrain                          2008                         5                     5                                  5                  
5  

 

Croatia                           2008                         5                     5                                  5                  
5  

                                                                                                                 

Jordan                           2008                        10                   10                =>25          5                  
5 

                                                                                                                 <25         7.5                

Azerbaijan                      2010                         

                             

Yemen                           2010 

 

Slovenia                         2012 

 

Senegal                          2012 

 

 

 

Country             Effectiveness date                                     Withholding Taxes (%) 

----------------        ---------------------------   --------------------------------------------------------------------------
----------- 

                                                                Technical        Royalty         Shareholder Tax        
Finance 

                                                               Assistance                         --------------------------      
Charges 

                                                                                                          % share   Tax Rate      

 

Italy                             not yet ratified by Italian Parliament 

 

Malaysia                      not-effective             10                   10                                 25                
15 

 

Bosnia Herzegovina     not-effective             15                   15                                 10                 
10                   

 

Qatar                           not-effective              5                     5                  =>20         5                 
10         

                                                                                                                <20         7.5 

Indonesia                     not-effective            12                   12                                   7                 
10 
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Tajikistan                     not-effective             8                     8                                  10                 
10 

 

Sudan                          not-effective             5                     5                   =>20         5                   
7 

                                                                                                                 <20       10 

Kuwait                          not-effective             5                     5                                   5                   
5                       

 

Zimbabwe                    not-effective              5                     5                                   5                   
5 

 

Oman                          not-effective              5                     5                                   5                   
5 

 

Algeria                         not-effective             5                     5                                   5                   5             

 

Serbia                          not-effective 

 

Montenegro                  not-effective 

 

 

6. ύγθξηζε αλά θωδηθό HTS ηωλ θπξηόηεξωλ εηζαγνκέλωλ 
πξνϊόληωλ από Διιάδα κε ηνλ αληαγωληζκό 

 

GREECE EXPORT TO IRAN  
YEAR 1394 (MARCH 21, 2015 - MARCH 20, 2016) 

CODE: 29242990 : Carboxyamide-function compounds – other 

COUNTRY VALUE/US DOLLARS  WEIGHT/KG         

Greece   8.061.270 17.000         

India 2.450.170 102.461         

China 1.399.519 88.652         

U.A.E. 1.009.463 182.726         

Turkey 407.458 45.200         

Total 13.824.395           

              

CODE: 30049090 :other medicaments of mixed or unmixed products , for retail sale 

COUNTRY VALUE/US DOLLARS  WEIGHT/KG         

Switzerland 124.916.750 578.025         

Germany 57.080.891 565.857         

India 38.464.975 212.260         

Turkey 38.194.907 127.488         

U.A.E. 38.169.994 558.437         

15. Greece 3.503.414 44.246         

Total 436.853.932           

              

CODE: 20087000 :Peaches, Prepared or Preserved 
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COUNTRY VALUE /US DOLLARS WEIGHT/KG         

Spain 2.767.907 2.797.365         

Greece 1.793.458 1.893.736         

Turkey 419.324 337.392         

Total 4.980.690           

              

CODE: 30043290 : Medicaments - other 

COUNTRY VALUE/US DOLLARS WEIGHT/KG         

Switzerland 50.257.356 9.487         

Denmark 39.741.046 15.279         

France 10.831.069 64.314         

U.A.E. 8.224.386 26.227         

Sweden 7.181.367 50.215         

10. Greece 1.461.843 18.078         

Total 134.419.519           

              

CODE: 20079990 : other jams , fruit jellies , etc, being cooked preparations 

COUNTRY VALUE/US DOLLARS WEIGHT/KG         

Greece 1.200.082 2.863.060         

Spain 363.453 805.854         

Italy 114.284 20.540         

Turkey 97.697 224.997         

U.A.E. 81.169 192.237         

Total 1.974.218           

              

CODE: 30044090 : Medicaments – other 

COUNTRY VALUE/US DOLLARS WEIGHT/KG         

Austria 14.776.586 77.097         

Germany 10.555.286 43.379         

U.A.E. 9.319.384 45.401         

Turkey 4.374.007 14.217         

Canada 1.028.920 72         

11. Greece 307.405 13.450         

Total 45.660.102           

              

CODE: 10051000 : Maize – seed 

COUNTRY VALUE/US DOLLARS WEIGHT/KG         

Turkey 2.805.305 891.581         

U.A.E. 2.058.675 478.669         

Greece 993.486 255.922         

Serbia 593.018 220.950         

Switzerland 296.342 43.459         

Total 7.069.645           

              

CODE: 31051010 : NPK fertilizers 

COUNTRY VALUE/US DOLLARS WEIGHT/KG         

U.A.E. 1.945.958 1.289.652         
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Netherlands 707.237 468.003         

Greece 549.190 293.890         

Jordan 487.786 404.601         

Belgium 388.296 349.200         

Total 6.083.100           

              

CODE: 20083000 : Citrus fruit 

COUNTRY VALUE/US DOLLARS WEIGHT/KG         

China 5.270.489 5.467.600         

Spain 1.293.692 1.687.395         

Turkey 548.787 665.367         

Greece 531.750 1.029.674         

Brazil 429.712 550.615         

Total 8.397.061           

              

CODE: 84748000 : Machinery for sorting – other machinery 

COUNTRY VALUE/US DOLLARS WEIGHT/KG         

China 514.763.672 94.285.006         

Italy 33.008.479 4.119.509         

Germany 32.004.805 4.411.402         

U.A.E. 7.231.514 368.918         

Austria 3.365.744 73.130         

9. Greece 510.758 186.888         

Total 597.097.796           

Source:  Tehran Chamber of Commerce, Industries & Mines   

 

7. IRAN TOP IMPORTING PRODUCTS 
YEAR 1392 (March 21,  2013 – March 20, 2014) 
 

  

NO. COUNTRY TARIFF 

CODE 

DESCRIPTION VALUE/US 

DOLLARS 

1. India 10063000 semi-milled or wholly 

milled rice 

1,702,060,867 

2. UAE 87032300 Motor cars and other 

motor vehicles 

1,185,334,813 

3. India 23040000 Oil-cake ad other solid 

residues 

724,323,061 

4. South Korea 85299020 Parts for tuner used on 

radio and television 

553,926,124 

5. Switzerland 10051020 Maize (corn) 538,586,801 

6. United Kingdom 10051020 Maize (corn) 374,247,910 

7. Netherlands 23040000 Oil-cake ad other solid 

residues 

358,152,827 

8. UAE 17011100 Cane sugar 353,763,170 

9. Singapore 15119020 Palm oil  340,302,505 
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10. Switzerland 23040000 Oil-cake ad other solid 

residues 

315,362,097 

 

8.   IRAN TOP EXPORTING PRODUCTS 
YEAR 1392 (March 21,  2013 – March 20, 2014) 

NO. COUNTRY TARIFF 

CODE 

DESCRIPTION VALUE/US 

DOLLARS 

1. China 

 

26011100 Iron ores, non-

agglomerated 

1,483,822,312 

2. India 31021000 Urea 697,820,641 

3. Iraq 25232900 Other Portland cement 595,713,274 

4. China 

 

29051100 Methanol (methyl alcohol) 594,169,884 

5. China 27111290  Petroleum gases and other 

gaseous hydrocarbons 

563,401,819 

6. China 39011039 Polymers of ethylene in 

form of powder, other 

535,176,883 

7. China 29025000 Styrene  528,948,994 

8. China 39012029 Polymers of ethylene 497,275,642 

9. U.A.E. 27101920 Industrial oils 480,268,435 

10. U.A.E. 27111990 Petroleum gases - other 455,647,464 
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9.   TOP COUNTRIES IRAN IMPORTS FROM 

YEAR 1392 (March 21,  2013 – March 20, 2014) 
 

NO. COUNTRY VALUE/ MILLION 

US DOLLARS 

1. U.A.E. 11,230,916,755 

2. China 9,648,773,210 

3. India 4,275,477,177 

4. South Korea 3,854,849,627 

5. Turkey 3,624,508,565 

6. Germany 2,443,100,137 

7. Switzerland 2,334,817,345 

8. Netherlands 960,759,492 

9. United Kingdom 941,337,479 

10. Italy 848,713,032 

78. Greece 9,667,199 

 TOTAL 49,575,985,263 
 

 

10.TOP COUNTRIES IRAN EXPORTS TO 
       YEAR 1392 (March 21,  2013 – March 20, 2014) 

 
 

NO. COUNTRY VALUE/MILLION 

US DOLLARS 

1. China  7,432,460,035 
2. Iraq 5,949,038,602 
3. U.A.E. 3,559,317,202 
4. India 2,417,859,298 
5. Afghanistan 2,416,926,292 
6. Turkey 1,639,584,169 

7. Turkmenistan 858,618,860 
8. Pakistan 641,733,710 
9. Egypt 592,920,968 
10. Azerbaijan  465,195,626 
71. Greece 5,846,245 
 TOTAL 31,239,468,246 
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11.  IRAN TOP IMPORTING PRODUCTS 

YEAR 1391 (March 21,  2012 – March 20, 2013) 
 

  

NO. COUNTRY TARIFF 

CODE 

DESCRIPTION VALUE/US 

DOLLARS 

1. India 10063000 semi-milled or wholly 

milled rice 

942,932,632 

2. Switzerland 10051020 Maize (corn) 897,730,100 

3. Switzerland 10011100 Wheat & meslin 653,172,828 

4. Netherlands 23040000 Oil-cake ad other solid 

residues 

607,426,594 

5. Turkey 72061000 Ingots 496,893,085 

6. UAE 10051020 Maize (corn) 398,663,657 

7. UAE 87032400 Motor cars and other motor 

vehicles 

392,809,086 

8. Russian 

Federation 

10011100 Wheat & meslin 391,142,749 

9 UAE 72061000 Ingots 390,644,577 

10. UAE 17011100 Cane sugar 388,299,579 

 

 

12. IRAN TOP EXPORTING PRODUCTS 

YEAR 1391 (March 21,  2012 – March 20, 2013) 

NO. COUNTRY TARIFF 

CODE 

DESCRIPTION VALUE/US 

DOLLARS 

1. China 

 

26011100 Iron ores, non-

agglomerated 

837,515,361 

2. China 

 

29051100 Methanol (methyl alcohol) 815,869,475 

3. India 31021000 Urea 733,201,000 

4. UAE 71141990 Articles of goldsmiths’ or 

silversmiths’ wares 

623,362,740 

5. Afghanistan 38140000 Organic composite solvents 

and thinners 

603,866,874 

6. China 39011039 Polymers of ethylene in 

form of powder, other 

563,147,568 

7. Iraq 25232900 Other Portland cement 558,799,284 

8. South Korea 27111290  Petroleum gases and other 

gaseous hydrocarbons 

483,624,228 

9. China 29025000 Styrene  463,922,560 

10. UAE 39011039 Polymers of ethylene in 

form of powder, other 

334,270,494 
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13.   TOP COUNTRIES IRAN IMPORTS FROM 
YEAR 1391 (March 21,  2012 – March 20, 2013) 

 

 

NO. COUNTRY VALUE/ MILLION 

US DOLLARS 

1. U.A.E. 10,201,041,409 

2. China 8,154,961,077 

3. South Korea 4,811,731,749 

4. Turkey 3,770,039,236 

5. Switzerland 3,385,536,261 

6. Germany 2,832,843,194 

7. India 2,033,859,223 

8. Netherlands 2,029,627,621 

9. Russian Federation 1,631,107,363 

10. Italy 1,081,635,498 

73. Greece 11,489,602 

 TOTAL 51,359,331,988 
 

 

14. TOP COUNTRIES IRAN EXPORTS TO YEAR 1391 (March 21,  
2012 – March 20, 2013) 

 
 

NO. COUNTRY VALUE/MILLION 

US DOLLARS 

1. Iraq 6,249,438,726 

2. China 5,501,412,828 
3. U.A.E. 3,532,247,088 
4. Afghanistan 2,873,631,886 
5. India 2,607,229,466 

6. Turkey 1,476,826,652 

7. South Korea 916,274,236 
8. Turkmenistan 749,083,648 
9. Pakistan 736,453,098 
10. Russian Federation 501,373,971 
78 Greece 6,075,494 
 TOTAL 31,752,752,070 
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15. IRAN TOP IMPORTING PRODUCTS 

YEAR 1390 (March 21,  2011 – March 20, 2012) 
 

  

COUNTRY TARIFF 

CODE 

DESCRIPTION VALUE/US 

DOLLARS 

UAE 72061000 Ingots 1,155,171,998 

France 98870338 C.K.D. parts for 

manufacturing motor 

vehicles 

751,944,629 

UAE 10051020  504,452,841 

UAE 10063000 semi-milled or wholly 

milled rice 

489,462,576 

Switzerland 10051020 Maize (corn) 482,105,714 

UAE 84713020 Notebook (PC notebook) 424,461,464 

UAE 17011100 Cane sugar 407,406,313 

UAE 85299020 Apparatus for television-

parts 

396,200,369 

South Korea 

 

72061000 Ingots 370,777,581 

South Korea 72083900 Flat-rolled products of iron 

or non-alloy steel 

370,220,992 

 

16.IRAN TOP EXPORTING PRODUCTS 
YEAR 1390 (March 21,  2011 – March 20, 2012) 
 

 

COUNTRY TARIFF 

CODE 

DESCRIPTION VALUE/US 

DOLLARS 

Singapore 27111990 Petroleum gases and other gaseous 

hydrocarbons 

1,172,692,328 

China 

 

29051100 Methanol (methyl alcohol) 811,638,002 

India 31021000 Urea 801,328,859 

UAE 71131990 Jewellery of precious metal 598,195,765 

China 39011039 Polymers of ethylene in form of 

powder, other 

584,985,960 

China 

 

26011100 Iron ores, non-agglomerated 578,785,684 

South Korea 27111290  Petroleum gases and other gaseous 

hydrocarbons 

570,864,484 

UAE 27111990 Petroleum gases-other  502,352,061 

China 29025000 Styrene  437,631,628 

China 29024300 Xylene-p 406,036,417 
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17. TOP COUNTRIES IRAN IMPORTS FROM 
YEAR 1390 (March 21,  2011 – March 20, 2012) 

 

 

NO. COUNTRY VALUE/ MILLION 

US DOLLARS 

1. U.A.E. 16,021,650,836 

2. China 6,447,372,807 

3. South Korea 4,203,161,461 

4. Germany 3,182,667,942 

5. Turkey 2,785,660,564 

6. Switzerland 2,318,552,378 

7. France 1,662,890,623 

8. Italy 1,536,198,919 

9. Japan 1,221,974,699 

10. India 1,077,890,891 

67. Greece 16,798,359 

 TOTAL 51,889,712,364 
 

18. TOP COUNTRIES IRAN EXPORTS TO 
                        YEAR 1390 (March 21,  2011 – March 20, 2012) 

 
 

NO. COUNTRY VALUE/MILLION 

US DOLLARS 

1. China 4,985,954,138 

2. Iraq 4,475,455,377 
3. U.A.E. 4,074,131,875 
4. India 2,502,775,391 
5. Afghanistan 1,925,179,235 
6. Singapore 1,231,349,205 

7. Turkey 1,163,471,904 
8. South Korea 1,109,180,768 
9. Indonesia 1,056,331,612 
10. Pakistan 524,654,553 
69 Greece 10,996,448 
 TOTAL 29,726,820,890 

 

 

19.ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΗ ΤΜΜΟΡΦΧΗ 

List of economic laws in Iran 
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_economic_laws_in_Iran - mw-

navigationhttp://en.wikipedia.org/wiki/List_of_economic_laws_in_Iran - p-search 

The list of major laws and legal acts affecting trade in goods and services in Iran as of 
2013[1] 

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_economic_laws_in_Iran#mw-navigation
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_economic_laws_in_Iran#mw-navigation
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_economic_laws_in_Iran#mw-navigation
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_economic_laws_in_Iran#cite_note-1
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 The Constitution of the Islamic Republic of Iran; 

 The Twenty-Year Vision of the I.R. Iran; 

 The Civil Code; 

 The Commercial Code of the Iranian year 1311 (1922) and its Amendments of 1374 
(2005); 

 The 1990 Labour Act (the Iranian year 1369); 

 The Export-Import Regulations Act of the Iranian year 1372 (1993) and its Executive 
Ordinance of the Iranian year 1373 (2004) together with its subsequent amendments; 

 The Act on the Administration of Free Trade-Industrial Zones of the I. R. Iran of the 
Iranian year 1372 (1993) and its Revising Act of the Iranian year 1377 (1999); 

 The Third Economic, Social and Cultural Development Plan Act of the Iranian year 
1379 (2000); 

 The Fourth Economic, Social and Cultural Development Plan Act of the Iranian year 
1383 (2004); 

 The Act on the Revision of the Third Economic, Social and Cultural Development Plan 
Act and on the Imposition and Collection of Duties and Other Fees from Producers of 
Goods and Providers of Iranian Goods and Services (better known as the Act on 
Consolidation of Duties) of the Iranian year 1381 (2002); 

 Annual State Budgetary Acts; 

 The 1991 Act on the Cooperatives Sector of the Economy of the Islamic Republic of 
Iran (the Iranian year 1370); 

 The 1921 Act on the Registration of Corporations (the Iranian year 1310); 

 The Trademarks and Patents Registration Act of the Iranian year 1310 (1931); 

 The 1958 Amending By-Law of the Trademarks and Patents Registration Act (the 
Iranian year 1337) 

 The Act on the Protection of the Rights of Authors, Composers and Artists of the 
Iranian year 1950 (1971), and its executive By-Law; 

 The 1973 Act on the Translation and Reproduction of Books, Publications and 
Phonograms (the Iranian year 1352); 

 The 2000 Act on the Protection of Rights of Creators of Computer Software (the 
Iranian year 1379); 

 The 2004 Act on the Protection of Geographical Indications (the Iranian year 1383); 

 The 2003 Act on the Registration of Plant Varieties and Control and Certification of 
Seed and Plant (the Iranian year1382); 

 The 2003 Electronic Commerce Act (the Iranian year 1382); 

 The 2001 Act on the Promotion and Protection of Foreign Investment (the Iranian year 
1380); 

 The 1992 Act on the Revision of the Laws and Regulations of the Institute of 
Standards and Industrial Research of Iran (the Iranian year 1371); 

 The 1990 Act on the Islamic Republic of Iran Chamber of Commerce Industries and 
Mines (the Iranian year 1369) 

 The 1987 Act on the State Public Auditing (the Iranian year 1366); 

 The Direct Taxation Act of the Iranian year 1366 (1987) and its subsequent 
amendments; 

 The 1995 Act on Transportation and Transit of Foreign Goods through the Territory of 
the Islamic Republic of Iran (the Iranian year 1374); 

 The 1967 Act on Plant Protection (the Iranian year 1346); 

 The 1972 State Monetary and Banking Act (the Iranian year 1351); 

 The 1983 Act on Usury-Free Banking Operations (the Iranian year 1362); 

 The 2005 Act on the Stock Market of the I.R. of Iran (the Iranian year 1384); 

 The 1979 Legislative Bill on Nationalization of Insurance and Credit Institutes (the 
Iranian year 1358); 

 The 1988 Act on Administration of the Affairs of Insurance Companies(the Iranian year 
1367); 

 The 1999 Act on the Revision of the Act on Administration of free Trade-Industrial 
Zones of the Islamic Republic of Iran (the Iranian year 1378) (regarding the 
establishment of insurance institutes in free zones); 

http://en.wikipedia.org/wiki/Constitution_of_the_Islamic_Republic_of_Iran
http://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_Iran
http://en.wikipedia.org/wiki/Iranian_labor_law
http://en.wikipedia.org/wiki/Taxation_in_Iran
http://en.wikipedia.org/wiki/Foreign_Direct_Investment_in_Iran
http://en.wikipedia.org/wiki/Economic_history_of_Iran
http://en.wikipedia.org/wiki/Intellectual_property_in_Iran
http://en.wikipedia.org/wiki/Intellectual_property_in_Iran
http://en.wikipedia.org/wiki/Intellectual_property_in_Iran
http://en.wikipedia.org/wiki/Intellectual_property_in_Iran
http://en.wikipedia.org/wiki/Intellectual_property_in_Iran
http://en.wikipedia.org/wiki/Intellectual_property_in_Iran
http://en.wikipedia.org/wiki/Intellectual_property_in_Iran
http://en.wikipedia.org/wiki/Intellectual_property_in_Iran
http://en.wikipedia.org/wiki/Intellectual_property_in_Iran
http://en.wikipedia.org/wiki/Communications_in_Iran#Internet
http://en.wikipedia.org/wiki/Foreign_Direct_Investment_in_Iran
http://en.wikipedia.org/wiki/Institute_of_Standards_and_Industrial_Research_of_Iran
http://en.wikipedia.org/wiki/Institute_of_Standards_and_Industrial_Research_of_Iran
http://en.wikipedia.org/wiki/Iran_Chamber_of_Commerce_Industries_and_Mines
http://en.wikipedia.org/wiki/Iran_Chamber_of_Commerce_Industries_and_Mines
http://en.wikipedia.org/wiki/Supreme_Audit_Court_of_Iran
http://en.wikipedia.org/wiki/Taxation_in_Iran
http://en.wikipedia.org/wiki/Transport_in_Iran
http://en.wikipedia.org/wiki/Transport_in_Iran
http://en.wikipedia.org/wiki/Central_Bank_of_Iran
http://en.wikipedia.org/wiki/Central_Bank_of_Iran
http://en.wikipedia.org/wiki/Tehran_Stock_Exchange
http://en.wikipedia.org/wiki/Banking_and_Insurance_in_Iran
http://en.wikipedia.org/wiki/Banking_and_Insurance_in_Iran
http://en.wikipedia.org/wiki/Foreign_Direct_Investment_in_Iran
http://en.wikipedia.org/wiki/Foreign_Direct_Investment_in_Iran
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 The 2000 Regulations on Establishment and Operation of Insurance Institutes in the 
Free Trade-Industrial Zones of the Islamic Republic of Iran (the Iranian year 1379) 
(approved by the Council of Ministers); 

 The 2001 Act on the Establishment of Non-Government Insurance Institutes (the 
Iranian year 1380); 

 The Act on Customs Affairs of the Iranian year 1350 (1971) and its Executive By-Law 
of 1351 (1972); 

 The 2003 Act on the Unification of Formalities of Importation and Exportation of Goods 
and Services (the Iranian year 1382); 

 The 1997 Act on the International Commercial Arbitration (the Iranian year 1376); 

 The 2001 Act on the Articles of Association of the Arbitration Center of Iran Chamber 
of Commerce Industries and Mines (the Iranian year 1380); 

 The 2001 Act on the Accession of the Government of the Islamic Republic of Iran to 
the Convention on Recognition and Enforcement of Arbitral Awards (the Iranian year 
1380). 

 

 

20.ΓΙΜΔΡΔ ΔΜΠΟΡΙΟ ΔΛΛΑΓΟ ΙΡΑΝ ΓΙΑ 2011-12, 2012-13, 
2013-14 ΑΠΟ IRAN CUSTOMS ADMINISTRATION 

 

IRAN IMPORT FROM GREECE 

YEAR 1392 (March 21,  2013 – March 20, 2014) 

 

NO. 

TARIFF CODE DESCRIPTION 

VALUE/US 

DOLLARS 

1. 

68118200 

other articles of cement, concrete or 

artificial stone, etc  1,984,649 

2. 

20087000 peaches , prepared or preserved  946,782 

3. 

20079990 

other jams , fruit jellies , etc, being cooked 

preparations 906,840 

4. 

30049090 
other medicaments of mixed or unmixed 

products , for retail sale  
855,050 

5. 

21069080 Complementary food, medicine 676,516 

6. 
76072000 Aluminum foil 641,745 

7. 31051010 NPK fertilizers  
491,142 

8. 

84253130 Medicaments - other 356,548 

9. 
84514000 Washing, bleaching or dyeing machines 231,268 

10. 
84463000 Machines for weaving fabrics 216,166 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Foreign_Direct_Investment_in_Iran
http://en.wikipedia.org/wiki/Foreign_Direct_Investment_in_Iran
http://en.wikipedia.org/wiki/Cabinet_of_Iran
http://en.wikipedia.org/wiki/Banking_and_Insurance_in_Iran
http://en.wikipedia.org/wiki/Taxation_in_Iran#Customs
http://en.wikipedia.org/wiki/Taxation_in_Iran#Customs
http://en.wikipedia.org/wiki/Taxation_in_Iran#Customs
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21. IRAN EXPORT TO GREECE  
YEAR 1392 (March 21,  2013 – March 20, 2014) 
 

 

22. IRAN IMPORT FROM GREECE 
YEAR 1391 (March 21,  2012 – March 20, 2013) 

NO. 

TARIFF CODE DESCRIPTION 

VALUE/US 

DOLLARS 

1. 08025120 Pistachios 1,497,600 

2. 
08062030 Grapes. Tizabi, seedless 1,155,640 

3. 

57011000 carpets and other textile floor coverings , of wool... knotted  507,412 
4. 

08025110 Other nuts, fresh or dried 463,632 
5. 57019000 Carpets of other textile materials 334,573 

6. 
25151100 Marble, travertine – crude  299,582 

7. 
84031000 boilers for central heating  295,911 

8. 

68022100 Marble, travertine 235,564 
9. 

03061700 Shrimps 223,474 

10. 
72022110 Synthetic staple fibres-other 132,000 

NO. 

TARIFF CODE DESCRIPTION 

VALUE/US 

DOLLARS 

1. 

68109900 other articles of cement, concrete or artificial stone, etc  2,351,019 

2. 

20087000 peaches , prepared or preserved  1,170,791 

3. 

20079990 other jams , fruit jellies , etc, being cooked preparations 829,959 

4. 

84185000 Other furniture for storage and display counters 658,900 

5. 

30049090 other medicaments of mixed or unmixed products , for retail sale  623,217 
6. 

30044090 Medicaments – other 532,755 
7. 

38089310 Insecticides, rodenticides – ready preparation 515,499 
8. 

30041090 Medicaments - other 467,255 
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23. ΙRAN EXPORT TO GREECE  
YEAR 1391 (March 21,  2012 – March 20, 2013) 
 

NO. 

TARIFF CODE DESCRIPTION 

VALUE/US 

DOLLARS 

1. 08025120 Pistachios 1,350,000 

2. 
39011039 polyethylene film grade having a specific  1,767,172 

3. 

08062030 Grapes. Tizabi, seedless 846,890 

4. 

57011000 

carpets and other textile floor coverings , of wool... 

knotted  355,651 

5. 72022110 ferro-silicon , containing by weight  291,500 

6. 
68022100 Marble, travertine 242,847 

7. 

84031000 boilers for central heating  235,296 

8. 
55032000 Synthetic staple fibres-other 144,092 

9. 25151100 Marble, travertine – crude  127,573 

10. 
84039010 Cast iron blades for central heating boilers 121,368 

 

 

24. IRAN IMPORT FROM GREECE 
YEAR 1390 (March 21,  2011 – March 20, 2012) 
 

TARIFF 

CODE DESCRIPTION 

VALUE/US 

DOLLARS 

07112000 

olives provisionally preserved not for immediate 

consumption 3,404,222 

20079990 other jams , fruit jellies , etc, being cooked preparations 2,530,016 

68109900 other articles of cement, concrete or artificial stone, etc  2,420,759 

20087000 peaches , prepared or preserved  1,397,382 

20071090 Jams, fruit jellies obtained by cooking- other 522,066 

9. 
31051010 NPK fertilizers  412,963 

10. 

76072000 Aluminum foil  411,139 
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30049090 

other medicaments of mixed or unmixed products , for retail 

sale  478,971 

76069299 Aluminum plates, sheets – other 466,252 

20057000 Other vegetables prepared otherwise than by vinegar-olives 407,773 

31051010 NPK fertilizers  368,988 

29362100 Vitamins A and their derivatives 352,473 

 

 

25. IRAN EXPORT TO GREECE  
YEAR 1390 (March 21,  2011 – March 20, 2012) 
 

TARIFF 

CODE DESCRIPTION 

VALUE/US 

DOLLARS 

27111410 Petroleum gases – in containers less than 1000 cm2 8,421,249 

39033000 

acrylonitrile-butadiene-styrene (abs) copolymers, in 

primary forms  540,873 

84031000 boilers for central heating  516,718 

72022110 ferro-silicon , containing by weight  382,800 

08062030 Grapes. Tizabi, seedless 265,190 

57011000 

carpets and other textile floor coverings , of wool... 

knotted  169,955 

55032000 Synthetic staple fibres-other 140,644 

68022900 

monumental / building stone, nes cut/sawn , with 

flat/even surface  116,712 

68022100 Marble, travertine 103,544 

39011039 polyethylene film grade having a specific  61,600 

 

 

26. Γηεζλείο Δθζέζεηο ζην Ιξάλ (Απξίιηνο 2017-Γεθέκβξηνο 2018) 

 

No Exhibition Title Date 

1 The 12th Robocup Iran Open 2015 (Competition & 

Symposium) 
3-7 April 

2 The 10th Int’l Exhibition Of Exchange, Bank, Insurance 15-18 April 
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No Exhibition Title Date 

3 Iran Green Trade Fair 21-23 April 

4 The 3rd Int'l Exhibition of Iran Project 24-27 April 

5 The 4th National Laboratory Equipment & Chemicals 

Exhibition 
23-26 April 

6 The 24th Int’l Exhibition of Detergents, Cleanser, 

Hygienic, Cellulose Products & Machinery 
24-27 April 

7 The 22nd Intl Oil, Gas, Refining & Petrochemical 

Exhibition 
6-9 May 

8 The 20th Int’l Exhibition of Medical, Dental, Laboratory 

Equipment, Pharmaceutical Products - Dental Congress 
15-18 May 

9 The 5th Int'l Exhibition of Rail Transportation, Related 

Industries & Equipment 
15-18 May 

10 The 4th Int'l Innovation Tech Exhibition 23-26 May 

11 The 24th Agricultural, Food & Related Industries Trade 

Fair 
23-26 May 

12 The 15th Int’l Exhibition Of Kitchen, Bath, Sauna & Pool 

Industries & Equipment 

30 June-3 

July 

13 The 24th Int’l Tile, Ceramic & Sanitary Ware Exhibition 30 June-3 

July 

14 The 6th international Exhibition of Elevators, Industrial 

& Related Equipment 
10-13 July 

15 The 9th Int’l Exhibition of Stone, Mining, Machinery & 

Related Equipment 
10-13 July 

16 The 23th Int’l Exhibition of Electronic, Computer & E – 

Commerce 
21-24 July 

17 The 26th Int'l Exhibition of Home Furniture(Hofex) 30 July - 2 

Augest 

18 The 17th Int’l Exhibition Of Building & Construction 

Industry 

12-15 

Augest 
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No Exhibition Title Date 

19 The 26th Persian Handmade Carpet Exhibition 23-29 

Augest 

20 The 9th Floor Covering, Moquette, Machine Made 

Carpet & Related Industries Exhibition 
4-7 Sep 

21 The 23th Int’l Exhibition of Textile Machinery, Raw 

Materials, Home Textile, Embroidery Machines & 

Textile Products 

4-7 Sep 

22 The 16th Iran Int’l Confectionery Fair 15-18 Sep 

23 The 8th Int’l Exhibition Of Dairy, Beverage, Tea, Coffee 

& Related Industries 
15-18 Sep 

24 The 11th Int'l Exhibition of Iran Plast 24-27 Sep 

25 The 17th Tehran Int’l Industry Exhibition & 

Nanotechnology 
6-9 Oct 

26 The 17th Int’l Exhibition Paint, Resin, Industrial Co 6-9 Oct 

27 The 13th Iran Int’l Water & Wastewater Exhibition 16-19 Oct 

28 The 18th Int’l Exhibition of Telecommunications, 

Information Technology & Solutions 
16-19 Oct 

29 The 16th Int’l Exhibition of Installation (Heating, 

Cooling, Ventilating, Air Conditioning & Refrigerating) 
25-28 Oct 

30 The 4th Int'l Exhibition of Bags, Shoes, leather & Related 

Industry 
25-28 Oct 

31 The 17th Iran Int’l Electricity Exhibition 4-7 Nov 

32 The 13th Int’l Exhibition of Mine, Mining, Construction 

Machinery & Related Industry & Equipment (Iran 

Conmin 2017) 

4-7 Nov 

33 The 12th Auto Parts Int’l Exhibition 13-16 Nov 

34 The 2nd International Exhibition of Halal protein 

products and related industries 
13-16 Nov 
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No Exhibition Title Date 

35 The 17th Int’l Exhibition of Household Appliances 25-28 Nov 

36 The 11th Int’l Flour & Bakery Industry Exhibition (Ibex 

2017) 
25-28 Nov 

37 The 16th Int’l Exhibition of Poultry, Livestock, Dairy 

and Related Industries 
4-7 Dec 

38 The 14th Int’l Exhibition of Metallurgy 4-7 Dec 

39 The 18th Exhibition of Research and Technological 

Achievements 
15-18 Dec 

40 The 24th Int’l Exhibition of Printing, Packing & Related 

Machinery 
15-18 Dec 

41 The 15th Int’l Exhibition of Transportation & Urban 

Services 
24-27 Dec 

42 The 14th Int’l Exhibition of Advertising, Marketing & 

Related Industries 

5-8 Jan 

2018 

43 The 11th Int’l Exhibition of goods, services & equipment 

stores and chain stores 

5-8 Jan 

2018 

44 The 8th Int'l Exhibition of Architecture, Modern House & 

Interior Design 

13-16 Jan 

2018 

45 The 9th Doors & Windows Technology Int'l Exhibition 22-25 Jan 

2018 

46 The 11th Int'l Exhibition of Tourism & Related Industry 2-5 Feb 

2018 

47 The 16th Int'l Exhibition of Accessories & Furniture's 

Machineries, Equipment & Related Industries 

12-15 Feb 

2018 

48 The 17th Int’l Exhibition Of Environment 24-27 Feb 

2018 

49 The 10th Int'l Exhibition of Renewable Energy 

Exhibition 

24-27 Feb 

2018 
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27.  IRAN IMPORT FROM GREECE 
YEAR 1393 – 11 Months (March 21,  2014 – February  20, 2015) 
 

NO. 

TARIFF CODE DESCRIPTION 

VALUE/US 

DOLLARS 

1. 

30034090 Medicaments for therapeutic or prophylactic uses 3,092,683 

2. 

20087000 peaches , prepared or preserved 2,355,040 

3. 

30049090 Medicaments - other 1,620,250 

4. 

20079990 other jams , fruit jellies , etc, being cooked preparations 1,414,492 

5. 

90211010 Orthopaedic interlocking bar 745,255 

6. 

31051010 NPK fertilizers  600,420 

7. 

68118200 other articles of cement, concrete or artificial stone, etc  540,194 

8. 

30042019 Medicaments for therapeutic – other  507,318 

9. 

29335990 Heterocyclic compounds  - other  401,083 

10. 

96190090 Diapers  415,359 

 

TOTAL  14,128,109 
 

Source:  Tehran Chamber of Commerce, Industries & Mines 
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28. IRAN EXPORT TO GREECE  
YEAR 1392 (March 21,  2013 – March 20, 2014) 
 

 

NO. 

TARIFF CODE DESCRIPTION 

VALUE/US 

DOLLARS 

1. 08025120 Pistachios 1,497,600 

2. 
08062030 Grapes. Tizabi, seedless 1,155,640 

3. 

57011000 

carpets and other textile floor coverings , of wool... 

knotted  507,412 

4. 
08025110 Other nuts, fresh or dried 463,632 

5. 57019000 Carpets of other textile materials 334,573 

6. 
25151100 Marble, travertine – crude  299,582 

7. 
84031000 boilers for central heating  295,911 

8. 
68022100 Marble, travertine 235,564 

9. 

03061700 Shrimps 223,474 

10. 
72022110 Synthetic staple fibres-other 132,000 

 
TOTAL  5,846,245 

 
Source: Tehran Chamber of Commerce, Industries & Mines 
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29. IRAN EXPORT TO GREECE  
YEAR 1393 – 11 Months (March 21,  2014 – February   20, 2015) 
 

 

NO. 

TARIFF CODE DESCRIPTION 

VALUE/US 

DOLLARS 

1. 08025200 Pistachios 1,270,800 

2. 
08025100 Pistachios 1,040,400 

3. 

57019000 

carpets and other textile floor coverings , of other 

textile materials 849,995 

4. 
08062030 Grapes. Tizabi, seedless 632,471 

5. 
57021090 Carpets and other textile floor coverings 483,965 

6. 
25151100 Marble, travertine – crude 413,350 

7. 
72022110 Synthetic staple fibres-other 354,200 

8. 
57021090 Carpets, kelem, schumacks 124,841 

9. 
03061700 Crustaceans 86,011 

10. 

84378000 Machinery for cleaning seed, grain or dried vegetable 81,929 

 
TOTAL  5,759,729 

Source: Tehran Chamber of Commerce, Industries & Mines 

 

 

30. IRAN IMPORT FROM GREECE 
YEAR 1393 (March 21,  2014 – March 20, 2015) 
 

NO. 

TARIFF CODE DESCRIPTION 

VALUE/US 

DOLLARS 

1. 

30034090 
Medicaments-other  

3,610,468  
2. 

20087000 
peaches , prepared or preserved 

2,355,040  
3. 

30049090 

other medicaments of mixed or unmixed 

products , for retail sale 
1,620,250  
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4. 

20079990 

other jams , fruit jellies , etc, being cooked 

preparations 
1,502,232  

5. 

90211010 Orthopedic interlocking bar  745,255  
6. 

31051010 NPK fertilizers 685,711  
7. 

68118200 

other articles of cement, concrete or artificial 

stone, etc  
540,194  

8. 

30042019 Medicaments 507,318  
9. 

96190090 
Sanitary towels, pampers 

471,592  
10. 

29335990 INN, salts – other  401,083  
14. 

20083000 Citrus fruit – preserved  180,576 

19. 

03061700 Shrimps 98,630 

31. 

15091000 Olive oil 39,066 

53. 

20071090 Jams, f ruit jellies – other  13,955 

 
TOTAL  15,627,140 
Πεγή: Ιξαληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία 

 

31. IRAN EXPORT TO GREECE  
YEAR 1393 (March 21,  2014 – March 20, 2015) 
 

NO. 

TARIFF CODE DESCRIPTION 

VALUE/US 

DOLLARS 

1. 
57011090 

Carpets of other textile materials  
1,404,704 $ 

2. 

08025100 
Other nuts, fresh or dried, open outlet 

1,198,800 $ 

3. 

08025200 Pistachio nut in second shelled 1,270,800 $ 

4. 
08062030 

Grapes. Tizabi, seedless 
632,471 $ 

5. 
08025210 

Pistachio nut 
396,000 $ 

6. 
25151100 

Marble, travertine – crude  
416,076 $ 

7. 
72022110 

Synthetic staple fibers-other 
354,200 $ 
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8. 
84039010 Cast iron blades for heating boilers 120,669 $ 

9. 

57021090 
Carpets – other  

124,841 $ 

10. 
84031000 

boilers for central heating  
90,465 $ 

 
TOTAL  6,598,162 

Πεγή: Ιξαληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία 

 

32. Πίλαθαο Δηζαγωγώλ – Δμαγωγώλ 2014 ΔΛΣΑΣ 
 
 

ΠΙΝΑΚΑ 10.11. ΕΙΑΓΩΓΕ-ΑΦΙΞΕΙ, ΕΞΑΓΩΓΕ-ΑΠΟΣΟΛΕ, ΚΑΣΑ ΧΩΡΑ ΚΑΙ ΣΕΣΡΑΨΗΦΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΘΝΟΤ 
ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ ΤΝΔΤΑΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΣΟΛΟΓΙΑ (CN4), ΕΣΟΤ 2014. 

ΕΣΟ(3) ΡΟΗ(1) 
ΚΩΔΙΚΟ 
ΧΩΡΑ CN4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 

ΑΞΙΑ 
(ευρώ) 

ΠΟΟΣΗΣΑ 
(κιλά) 

2014 1 616 0306' 

Μαλακόςτρακα, κατάλλθλα για τθ διατροφι 
του ανκρϊπου, ζςτω και χωρίσ το όςτρακό 
τουσ, ηωντανά, νωπά, διατθρθμζνα ςε απλι 
ψφξθ, κατεψυγμζνα, αποξεραμζνα, 
αλατιςμζνα ι ςε άρμθ, και μαλακόςτρακα με 
το όςτρακό τουσ, βραςμζνα ςε νερό ι ατμό. 
Αλεφρια, ςκόν 50.928 9.156 

2014 1 616 0711' 

Λαχανικά, διατθρθμζνα προςωρινά, π.χ. με 
διοξείδιο του κείου ι ςε άρμθ, κειωμζνο 
νερό ι ςε νερό ςτο οποίο ζχουν προςτεκεί 
άλλεσ ουςίεσ που χρθςιμεφουν για να 
εξαςφαλιςκεί προςωρινά θ διατιρθςι τουσ, 
αλλά ακατάλλθλα για διατροφι ςτθν 
κατάςταςθ που βρί 591.364 268.560 

2014 1 616 0802' 

Καρποί με κζλυφοσ, νωποί ι ξεροί, ζςτω και 
χωρίσ το κζλυφοσ ι τθ φλοφδα τουσ (εκτόσ 
από καρφδια κοκοφοινίκων, καρφδια 
Βραηιλίασ και καρφδια ανακαρδιοειδϊν) 2.264.722 320.500 

2014 1 616 0804' 

Χουρμάδεσ, ςφκα, ανανάδεσ, αχλάδια των 
ποικιλιϊν avocats και goyaves, μάγγεσ και 
μαγγοφςτεσ, νωπά ι ξερά 21.378 19.990 

2014 1 616 0806' Σταφφλια, νωπά ι ξερά 488.543 330.430 

2014 1 616 0910' 

Ηιγγίβερι, κρόκοσ (ηαφορά), curcuma, 
κυμάρι, φφλλα δάφνθσ, curry και άλλα 
μπαχαρικά (εκτόσ από πιπζρι του είδουσ 
piper, πιπζρια του γζνουσ Capsicum ι του 
γζνουσ Pimenta, βανίλια, κανζλα, άνκθ 
κανελόδενδρου, γαρίφαλα (καρποί, άνκθ και 
μίςχοι), μοςχοκά 8.980 8 

2014 1 616 2009' 

Χυμοί φροφτων, ςτουσ οποίουσ 
περιλαμβάνεται και ο μοφςτοσ ςταφυλιϊν, ι 
λαχανικϊν, που δεν ζχουν υποςτεί ηφμωςθ, 33.167 21.600 
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χωρίσ προςκικθ αλκοόλθσ, με ι χωρίσ 
προςκικθ ηάχαρθσ ι άλλων γλυκαντικϊν 

2014 1 616 2308' 

Βελανίδια, ινδικά κάςτανα, υπολείμματα 
από το ςτφψιμο φροφτων και άλλεσ φυτικζσ 
φλεσ, φυτικά απορρίμματα, κατάλοιπα και 
υποπροϊόντα φυτικά, ζςτω και 
ςυςςωματωμζνα με μορφι ςβόλων, των 
τφπων που χρθςιμοποιοφνται για τθ 
διατροφι των ηϊων, π.δ.κ.α. 1.131 11.313 

2014 1 616 2515' 

Μάρμαρα, τραβερτίνεσ, βελγικοί 
αςβεςτόλικοι και άλλοι αςβεςτόλικοι για 
πελζκθμα ι χτίςιμο, φαινομενικισ 
πυκνότθτασ >= 2,5, και αλάβαςτρο, ζςτω και 
χοντρικά κατεργαςμζνα ι απλά κομμζνα, με 
πριόνι ι άλλο τρόπο, ςε όγκουσ ι πλάκεσ 
ςχιματοσ τετραγϊνου ιο 670.015 2.990.401 

2014 1 616 2530' 
Βερμικουλίτθσ, περλίτθσ και άλλεσ ορυκτζσ 
φλεσ π.δ.κ.α. 3.480 20.100 

2014 1 616 3105' 

Λιπάςματα ορυκτά ι χθμικά που περιζχουν 
δφο ι τρία λιπαντικά ςτοιχεία: άηωτο, 
φωςφόρο και κάλιο. Άλλα λιπάςματα (εκτόσ 
από λιπάςματα κακαρισ ηωϊκισ ι φυτικισ 
προζλευςθσ, ι ορυκτά ι χθμικά αηωτοφχα, 
φωςφορικά ι καλιοφχα λιπάςματα). Ηωϊκά, 
φυτικά, ορυκ 4 10 

2014 1 616 3404' Κεριά τεχνθτά και κεριά παραςκευαςμζνα 620 500 

2014 1 616 3901' Ρολυμερι του αικυλενίου ςε αρχικζσ μορφζσ 57.915 49.500 

2014 1 616 5503' 

Ίνεσ μθ ςυνεχείσ, ςυνκετικζσ, που δεν είναι 
λαναριςμζνεσ, χτενιςμζνεσ ι με άλλο τρόπο 
παραςκευαςμζνεσ για νθματοποίθςθ 23.210 21.120 

2014 1 616 5701' 

Τάπθτεσ από υφαντικζσ φλεσ, με κόμπουσ ι 
με περιτφλιξθ ςτα νιματα του ςτθμονιοφ, 
ζςτω και ζτοιμοι 112.726 70.378 

2014 1 616 5702' 

Τάπθτεσ και άλλεσ επενδφςεισ δαπζδου από 
υφαντικζσ φλεσ, υφαςμζνοι, όχι φουντωτοί 
οφτε φλοκωτοί, ζςτω και ζτοιμοι,ςτουσ 
οποίουσ περιλαμβάνονται και οι τάπθτεσ με 
τθν ονομαςία κιλίμια, ςουμάκ, καραμανίασ 
και παρόμοιοι τάπθτεσ υφαςμζνοι ςτο χζρι 14.222 7.385 

2014 1 616 5705' 

Τάπθτεσ και άλλεσ επενδφςεισ δαπζδου από 
υφαντικζσ φλεσ, ζςτω και ζτοιμοι (εκτόσ των 
υφαςμζνων και των φουντωτϊν βελουδωτι 
καταςκευι με βελόνα, κακϊσ και εκτόσ 
εκείνων από πίλθμα) 4.389 200 

2014 1 616 6802' 

Ρζτρεσ κατάλλθλεσ για λάξευςθ ι για τθν 
οικοδομικι, φυςικζσ, άλλεσ από ςχιςτόλικο, 
επεξεργαςμζνεσ και τεχνουργιματα από 
αυτζσ. Κφβοι, ψθφίδεσ και παρόμοια είδθ για 
μωςαϊκά από φυςικζσ πζτρεσ (ό. ςυμπ. ο 
ςχιςτόλικοσ), ζςτω και πάνω ςε υπόκεμα. 
Κόκκοι, 89.615 227.518 

2014 1 616 6913' 

Αγαλματίδια και άλλα αντικείμενα 
διακόςμθςθσ, από κεραμευτικζσ φλεσ, 
π.δ.κ.α. 1.344 460 

2014 1 616 7005' Υαλοπίνακεσ από πυρολειαςμζνο γυαλί 5.471 22.058 
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επίπλευςθσ και υαλοπίνακεσ από γυαλί που 
είναι λειαςμζνο ι αποςτιλπνωμζνο ςτθ μία ι 
και ςτισ δφο πλευρζσ, είτε ζχει 
απορροφθτικι, αντανακλαςτικι ι μθ 
αντανακλαςτικι ςτρϊςθ ι όχι, το οποίο 
όμωσ δεν ζχει υποςτεί άλλθ 

2014 1 616 7202' Σιδθροκράματα 154.779 138.360 

2014 1 616 7309' 

Δεξαμενζσ, βαρζλια, κάδοι και παρόμοια 
δοχεία, από ςίδθρο ι χάλυβα, για φλεσ 
παντόσ τφπου (εκτόσ των ςυμπιεςμζνων ι 
υγροποιθμζνων αερίων), με χωρθτικότθτα > 
300 l, χωρίσ μθχανικζσ ι κερμοτεχνικζσ 
διατάξεισ, ζςτω και με εςωτερικι επζνδυςθ 
ι κερμομόνως 550 1.607 

2014 1 616 7310' 

Δεξαμενζσ, βαρζλια, τφμπανα, μπιτόνια, 
κουτιά και παρόμοια δοχεία, από ςίδθρο ι 
χάλυβα, για φλεσ παντόσ τφπου (εκτόσ των 
ςυμπιεςμζνων ι υγροποιθμζνων αερίων), με 
χωρθτικότθτα <= 300 l, χωρίσ μθχανικζσ ι 
κερμοτεχνικζσ διατάξεισ, ζςτω και με 
εςωτερικιε 1.470 4.821 

2014 1 616 7321' 

Θερμάςτρεσ, λζβθτεσ με εςτία, μαγειρεία ( 
ζςτω και εκείνα που μποροφν να 
χρθςιμοποιθκοφν βοθκθτικά για τθν 
κεντρικι κζρμανςθ), ςχάρεσ ψθςίματοσ, 
μαγκάλια, καμινάτα υγραερίου, κερμαντιρεσ 
φαγθτϊν και παρόμοιεσ μθ θλεκτρικζσ 
ςυςκευζσ για οικιακι χριςθκ 1.125 803 

2014 1 616 8403' 

Λζβθτεσ για τθν κεντρικι κζρμανςθ, μθ 
θλεκτρικοί (εκτόσ από ατμολζβθτεσ και 
λζβθτεσ υπερκερμαινόμενου νεροφ κλάςθ 
8402) 69.081 50.181 

2014 1 616 8437' 

Μθχανζσ και ςυςκευζσ για τον κακαριςμό, τθ 
διαλογι ι το κοςκίνιςμα ςπόρων ι οςπρίων. 
Μθχανζσ και ςυςκευζσ για τθν αλευροποιία 
ι τθν επεξεργαςία δθμθτριακϊν ι οςπρίων 
(εκτόσ εκείνων των τφπων που 
χρθςιμοποιοφνται ςτθ γεωργία, κακϊσ και 
εκτόσ από εγκατ 74.866 12.900 

2014 1 616 8438' 

Μθχανζσ και ςυςκευζσ που δεν 
κατονομάηονται οφτε περιλαμβάνονται ςτο 
κεφάλαιο 84, για τθ βιομθχανικι 
προπαραςκευι, παραςκευι ι παραγωγι 
τροφίμων, ηωοτροφϊν ι ποτϊν (εκτόσ από 
μθχανζσ και ςυςκευζσ για τθν εξαγωγι ι τθν 
προπαραςκευι ελαίων ι λιπϊν) 1.253 270 

2014 2 616 1005' Καλαμπόκι 1 375 

2014 2 616 1209' 

Σπζρματα, καρποί και ςπόροι για ςπορά 
(εκτόσ από όςπρια και γλυκό καλαμπόκι, 
καφζ, τςάϊ, ματζ και μπαχαρικά, δθμθτριακά, 
ςπζρματα και ελαιϊδεισ καρποφσ, κακϊσ και 
εκτόσ από ςπόρουσ και καρποφσ των ειδϊν 
που χρθςιμοποιοφνται κυρίωσ ςτθν 
αρωματοποι α,τ 10 2 

2014 2 616 1509' Ελαιόλαδο και τα κλάςματά του, που 12.790 2.414 
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λαμβάνονται αποκλειςτικά από ελιζσ με τθ 
χριςθ μθχανικϊν ι φυςικϊν μζςων υπό 
ςυνκικεσ που δεν προκαλοφν αλλοίωςθ του 
ελαίου, ζςτω και εξευγενιςμζνα, αλλά 
χθμικϊσ μθ μεταςχθματιςμζνα 

2014 2 616 2007' 

Γλυκά κουταλιοφ, ηελζδεσ, μαρμελάδεσ, 
πολτοί και πάςτεσ καρπϊν και φροφτων, που 
παίρνονται από βράςιμο, με ι χωρίσ 
προςκικθ ηάχαρθσ ι άλλων γλυκαντικϊν 1.215.789 3.087.241 

2014 2 616 2008' 

Καρποί και φροφτα και άλλα βρϊςιμα μζρθ 
φυτϊν, παραςκευαςμζνα ι διατθρθμζνα, με 
ι χωρίσ προςκικθ ηάχαρθσ ι άλλων 
γλυκαντικϊν ι αλκοόλθσ (εκτόσ από εκείνα 
που είναι παραςκευαςμζνα ι διατθρθμζνα 
με ξίδι, διατθρθμζνα με ηάχαρθ, χωρίσ όμωσ 
να ζχουν ειςαχ 1.822.070 1.977.627 

2014 2 616 2009' 

Χυμοί φροφτων, ςτουσ οποίουσ 
περιλαμβάνεται και ο μοφςτοσ ςταφυλιϊν, ι 
λαχανικϊν, που δεν ζχουν υποςτεί ηφμωςθ, 
χωρίσ προςκικθ αλκοόλθσ, με ι χωρίσ 
προςκικθ ηάχαρθσ ι άλλων γλυκαντικϊν 100 230 

2014 2 616 2106' Ραραςκευάςματα διατροφισ π.δ.κ.α. 21.545 19.812 

2014 2 616 2308' 

Βελανίδια, ινδικά κάςτανα, υπολείμματα 
από το ςτφψιμο φροφτων και άλλεσ φυτικζσ 
φλεσ, φυτικά απορρίμματα, κατάλοιπα και 
υποπροϊόντα φυτικά, ζςτω και 
ςυςςωματωμζνα με μορφι ςβόλων, των 
τφπων που χρθςιμοποιοφνται για τθ 
διατροφι των ηϊων, π.δ.κ.α. 169.635 466.910 

2014 2 616 2402' 

Ροφρα, ςτα οποία περιλαμβάνονται και 
εκείνα με κομμζνα τα άκρα, πουράκια και 
τςιγάρα, από καπνό ι υποκατάςτατα του 
καπνοφ 2.127 33 

2014 2 616 2515' 

Μάρμαρα, τραβερτίνεσ, βελγικοί 
αςβεςτόλικοι και άλλοι αςβεςτόλικοι για 
πελζκθμα ι χτίςιμο, φαινομενικισ 
πυκνότθτασ >= 2,5, και αλάβαςτρο, ζςτω και 
χοντρικά κατεργαςμζνα ι απλά κομμζνα, με 
πριόνι ι άλλο τρόπο, ςε όγκουσ ι πλάκεσ 
ςχιματοσ τετραγϊνου ιο 5.764 22.800 

2014 2 616 2703' 

Τφρφθ, ςτθν οποία περιλαμβάνεται και θ 
τφρφθ για επίςτρωςθ ςτάβλων, ζςτω και 
ςυςςωματωμζνθ 4.950 21.335 

2014 2 616 2933' 
Ενϊςεισ ετεροκυκλικζσ μόνο με 
ετεροάτομο(ετεοάτομα) αηϊτου 933.423 7.006 

2014 2 616 2934' 

Νουκλεϊνικά οξζα και τα άλατά τουσ· ενϊςεισ 
ετεροκυκλικζσ (εκτόσ από ενϊςεισ μόνο με 
ετεροάτομο(ετεοάτομα) οξυγόνου ι αηϊτου) 338.000 2.060 

2014 2 616 3002' 

Αίμα ανκρϊπου. Αίμα ηϊων 
παραςκευαςμζνο για κεραπευτικζσ, 
προφυλακτικζσ ι διαγνωςτικζσ χριςεισ. 
Αντιοροί και άλλα κλάςματα του αίματοσ και 
τροποποιθμζνα ανοςολογικά προϊόντα, είτε 
λαμβάνονται μζςω βιολογικϊντεχνολογικϊν 
διαδικαςιϊν είτε όχι. Εμβόλια, 332.268 6.880 
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2014 2 616 3004' 

Φάρμακα (εκτόσ από τα προϊόντα των 
κλάςεων 3002, 3005 ι 3006) που 
αποτελοφνται από προϊόντα αναμειγμζνα ι 
μθ αναμειγμζνα, παραςκευαςμζνα για 
κεραπευτικοφσ ι προφυλακτικοφσ ςκοποφσ, 
που παρουςιάηονται με μορφι δόςεων ι 
είναι ςυςκευαςμζνα για τθ λιανικ 4.091.342 47.672 

2014 2 616 3101' 

Λιπάςματα ηωϊκισ ι φυτικισ προζλευςθσ, 
ζςτω και αναμειγμζνα μεταξφ τουσ ι 
χθμικϊσ επεξεργαςμζνα και λιπάςματα που 
προκφπτουν από ανάμειξθ ι χθμικι 
επεξεργαςία προϊόντων ηωϊκισ ι φυτικισ 
προζλευςθσ (εκτόσ από αυτά που 
παρουςιάηονται είτε ςε διςκία ι π 24.339 9.018 

2014 2 616 3105' 

Λιπάςματα ορυκτά ι χθμικά που περιζχουν 
δφο ι τρία λιπαντικά ςτοιχεία: άηωτο, 
φωςφόρο και κάλιο. Άλλα λιπάςματα (εκτόσ 
από λιπάςματα κακαρισ ηωϊκισ ι φυτικισ 
προζλευςθσ, ι ορυκτά ι χθμικά αηωτοφχα, 
φωςφορικά ι καλιοφχα λιπάςματα). Ηωϊκά, 
φυτικά, ορυκ 656.686 291.222 

2014 2 616 3208' 

Χρϊματα επίχριςθσ και βερνίκια με βάςθ 
ςυνκετικά πολυμερι ι τροποποιθμζνα 
φυςικά πολυμερι, διαςκορπιςμζνα ι 
διαλυμζνα ςε μθ υδατϊδεσ μζςο. Διαλφματα 
μζςα ςε οργανικοφσ πτθτικοφσ διαλφτεσ, 
προϊόντων που αναφζρονται ςτισ κλάςεισ 
3901 ζωσ 3913, με αναλο 137.718 40.279 

2014 2 616 3209' 

Χρϊματα επίχριςθσ και βερνίκια με βάςθ 
ςυνκετικά πολυμερι ι τροποποιθμζνα 
φυςικά πολυμερι, διαςκορπιςμζνα ι 
διαλυμζνα ςε υδατϊδεσ μζςο 234 27 

2014 2 616 3214' 

Στόκοσ υαλουργϊν, κονίεσ ρθτίνθσ και άλλεσ 
μαςτίχεσ (ςτόκοι). Σταρϊματα που 
χρθςιμοποιοφνται ςτο χρωμάτιςμα. 
Επιχρίςματα μθ πυρίμαχα των τφπων που 
χρθςιμοποιοφνται ςτθ οικοδομικι 18.437 24.520 

2014 2 616 3302' 

Μείγματα ευωδϊν ουςιϊν και μείγματα, ςτα 
οποία περιλαμβάνονται και τα αλκοολοφχα 
διαλφματα, με βάςθ μία ι περιςςότερεσ από 
αυτζσ τισ ουςίεσ, των τφπων που 
χρθςιμοποιοφνται ωσ πρϊτεσ φλεσ ςτθ 
βιομθχανία. Άλλα παραςκευάςματα που 
βαςίηονται ςε ευϊδεισ ο 3 29 

2014 2 616 3303' 

Αρϊματα και κολϊνιεσ (εκτόσ από λοςιόν 
ξυρίςματοσ λοςιόν after shave και 
αποςμθτικά ςϊματοσ, κακϊσ και εκτόσ από 
λοςιόν για τα μαλλιά) 141.145 24.583 

2014 2 616 3307' 

Ραραςκευάςματα για πριν το ξφριςμα, για το 
ξφριςμα και για μετά το ξφριςμα, 
αποςμθτικά ςϊματοσ, παραςκευάςματα για 
λουτρά, αποτριχωτικά, άλλα προϊόντα 
αρωματοποιίασ ι καλλωπιςμοφ 
παραςκευαςμζνα και άλλα καλλυντικά 
παραςκευάςματα, που δεν κατονομάηοντ 41.632 14.112 
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2014 2 616 3506' 

Κόλλεσ και άλλα παραςκευαςμζνα 
ςυγκολλθτικά, π.δ.κ.α. Ρροϊόντα κάκε είδουσ 
που προορίηονται για να χρθςιμοποιθκοφν 
ωσ κόλλεσ ι ωσ ςυγκολλθτικά, 
ςυςκευαςμζνα για τθ λιανικι πϊλθςθ, 
κακαροφ βάρουσ <= 1 kg 2.055 285 

2014 2 616 3808' 

Εντομοκτόνα, ποντικοφάρμακα, 
μυκθτοκτόνα, ηιηανιοκτόνα, αναςχετικά τθσ 
βλάςτθςθσ και ρυκμιςτικά τθσ ανάπτυξθσ 
των φυτϊν, απολυμαντικά και παρόμοια 
προϊόντα που παρουςιάηονται ςε μορφζσ ι 
ςυςκευαςίεσ για τθ λιανικι πϊλθςθ ι ωσ 
παραςκευάςματα ι με μορφ 74.887 30.723 

2014 2 616 3821' 

Μζςα καλλιζργειασ για τθν ανάπτυξθ των 
μικροοργανιςμϊν, ιδιαίτερα 
παραςκευαςμζνα 47.590 178 

2014 2 616 3908' Ρολυαμίδια ςε αρχικζσ μορφζσ 1.419.781 603.000 

2014 2 616 3919' 

Ρλάκεσ, φφλλα, μεμβράνεσ, ταινίεσ, λουρίδεσ 
και άλλεσ επίπεδεσ μορφζσ, αυτοκόλλθτα, 
από πλαςτικζσ φλεσ, ζςτω και ςε κυλίνδρουσ 
(εκτόσ από επενδφςεισ δαπζδων, τοίχων και 
οροφϊν τθσ κλάςθσ 3918) 621 14 

2014 2 616 3921' 

Ρλάκεσ, φφλλα, μεμβράνεσ, ταινίεσ και 
λουρίδεσ, από πλαςτικζσ φλεσ, ενιςχυμζνα, 
με απανωτζσ ςτρϊςεισ, με υπόκεμα ι όμοια 
ςυνδυαςμζνα με άλλεσ φλεσ, ι από 
κυψελϊδθ προϊόντα, μθ κατεργαςμζνα ι 
κατεργαςμζνα μόνο ςτθν επιφάνεια ι 
κομμζνα μόνο ςε ςχιμα τε 10 7 

2014 2 616 3923' 

Είδθ μεταφοράσ ι ςυςκευαςίασ, από 
πλαςτικζσ φλεσ. Ρϊματα, καπάκια, καψοφλια 
και άλλεσ διατάξεισ κλειςίματοσ, από 
πλαςτικζσ φλεσ 12.500 4.700 

2014 2 616 3925' 
Είδθ εξοπλιςμοφ για καταςκευζσ, από 
πλαςτικζσ φλεσ, π.δ.κ.α. 89.183 30.032 

2014 2 616 4409' 

Ξυλεία ςτθν οποία περιλαμβάνονται και οι 
ςανίδεσ και τα πθχάκια για παρκζτα, μθ 
ςυναρμολογθμζνα με κακοριςμζνθ μορφι 
με εξοχζσ-γλωςςίδια, αυλάκια, εντομζσ, 
πλαγιοτομζσ, αρμοφσ ςε ςχιμα V, γλυφζσ, 
ςτρογγυλεμζνθ ι παρόμοια ςε όλο το μικοσ 
μίασ ι περιςς 37.942 19.973 

2014 2 616 4818' 

Χαρτί κακαριότθτασ (υγείασ) και παρόμοιο 
χαρτί, χαρτοβάμβακασ και ιςτοί κυτταρινικϊν 
ινϊν, των τφπων που χρθςιμοποιοφνται για 
οικιακι χριςθ ι για χριςεισ υγειινισ, ςε 
κυλίνδρουσ πλάτουσ <= 36 cm, ι κομμζνα ςε 
ςυγκεκριμζνα μεγζκθ ι ςχιματα. 
Χαρτομάνδθ 3.807 2.326 

2014 2 616 4819' 

Κουτιά, κιβϊτια, ςάκοι, ςακίδια, χωνιά και 
άλλεσ ςυςκευαςίεσ από χαρτί, χαρτόνι, 
χαρτοβάμβακα ι επίπεδεσ επιφάνειεσ από 
ίνεσ κυτταρίνθσ, που δεν κατονομάηοναι 
αλλοφ. Είδθ από χαρτόνι με μορφι ςκλθρισ 
κικθσ ι δοχείου, των τφπων που 180 50 
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χρθςιμοποιοφνται ςε 

2014 2 616 4823' 

Χαρτιά, χαρτόνια, χαρτοβάμβακασ και 
επίπεδεσ επιφάνειεσ από ίνεσ κυτταρίνθσ, ςε 
ταινίεσ ι ςε κυλίνδρουσ πλάτουσ <= 15 cm, 
ςε φφλλα με ςχιμα τετράγωνο ι ορκογϊνιο 
των οποίων καμμία πλευρά δεν είναι > 36 cm 
όταν είναι ξεδιπλωμζνα, και τεχνουργιματα 
από 6.482 1.730 

2014 2 616 4901' 

Βιβλία, φυλλάδια και παρόμοια ζντυπα, 
ζςτω και ςε ξεχωριςτά φφλλα (εκτόσ από 
περιοδικζσ εκδόςεισ και εκδόςεισ που 
αποβλζπουν κυρίωσ ςτθ διαφιμιςθ) 7.025 723 

2014 2 616 4911' 

Εντυπα, ςτα οποία περιλαμβάνονται και οι 
εικόνεσ, εικόνεσ χαρακτικισ και οι 
φωτογραφίεσ, π.δ.κ.α. 73 190 

2014 2 616 5601' 

Βάτεσ από υφαντικζσ φλεσ και είδθ από τισ 
βάτεσ αυτζσ, υφαντικζσ ίνεσ με μικοσ <= 5 
mm χνοφδι από τθν επεξεργαςία των 
υφαςμάτων, κόμποι και ςφαιρίδια από 
υφαντικζσ φλεσ (εκτόσ από βάτεσ και είδθ 
από βάτεσ, εμποτιςμζνα ι καλυμμζνα με 
ουςίεσ φαρμακευτι 124.141 20.410 

2014 2 616 5603' 
Υφάςματα μθ υφαςμζνα, επιχριςμζνα ι 
επικαλυμμζνα, π.δ.κ.α. 15.360 1.370 

2014 2 616 6204' 

Κουςτοφμια-ταγιζρ, ςφνολα, ηακζτεσ, 
φορζματα, φοφςτεσ, φοφςτεσ-παντελόνια 
(ηιπ- κιλότ), παντελόνια μακριά (ό. ςυμπ. τα 
παντελόνια μζχρι το γόνατο και παρόμοια 
παντελόνια), φόρμεσ με τιράντεσ (ςαλοπζτ) 
και παντελόνια κοντά (ςορτσ), για γυναίκεσ ι 
κορί 6.035 56 

2014 2 616 6802' 

Ρζτρεσ κατάλλθλεσ για λάξευςθ ι για τθν 
οικοδομικι, φυςικζσ, άλλεσ από ςχιςτόλικο, 
επεξεργαςμζνεσ και τεχνουργιματα από 
αυτζσ. Κφβοι, ψθφίδεσ και παρόμοια είδθ για 
μωςαϊκά από φυςικζσ πζτρεσ (ό. ςυμπ. ο 
ςχιςτόλικοσ), ζςτω και πάνω ςε υπόκεμα. 
Κόκκοι, 103.816 132.200 

2014 2 616 6804' 

Μυλόπετρεσ, λειαντικζσ πζτρεσ και παρόμοια 
είδθ, χωρίσ ςκελετοφσ ι πλαίςια, για το 
άλεςμα, τθν αφαίρεςθ ινϊν, το κοπάνιςμα, 
το ακόνιςμα, το γυάλιςμα, τθ διόρκωςθ 
(ρεκτιφιζ), τθν κοπι ι τον τεμαχιςμό, πζτρεσ 
για το ακόνιςμα ι το γυάλιςμα με το χζρι κα 359 77 

2014 2 616 6805' 

Λειαντικζσ φλεσ, φυςικζσ ι τεχνθτζσ, ςε 
ςκόνθ ι ςε κόκκουσ, προςαρμοςμζνεσ πάνω 
ςε υπόκεμα από υφαντικζσ φλεσ, χαρτί, 
χαρτόνι ι άλλεσ φλεσ, ζςτω και κομμζνεσ, 
ραμμζνεσ ι αλλιϊσ ςυναρμολογθμζνεσ 6.073 1.113 

2014 2 616 6810' 

Τεχνουργιματα από τςιμζντο, από 
ςκυρόδεμα ι από τεχνθτι πζτρα, ζςτω και 
οπλιςμζνα 400.974 988.831 

2014 2 616 7310' 

Δεξαμενζσ, βαρζλια, τφμπανα, μπιτόνια, 
κουτιά και παρόμοια δοχεία, από ςίδθρο ι 
χάλυβα, για φλεσ παντόσ τφπου (εκτόσ των 10.246 9.440 
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ςυμπιεςμζνων ι υγροποιθμζνων αερίων), με 
χωρθτικότθτα <= 300 l, χωρίσ μθχανικζσ ι 
κερμοτεχνικζσ διατάξεισ, ζςτω και με 
εςωτερικιε 

2014 2 616 7318' 

Βίδεσ, μπουλόνια, περικόχλια (παξιμάδια), 
καρφιά μακριά με ςπείρωμα (ςτριφόνια), 
άγκιςτρα με ςπείρωμα, καηανόκαρφα 
(πριτςίνια), κοπίλιεσ, ςφινεσ, ροδζλεσ (ό. 
ςυμπ. τα γκρόβερ και οι αςφαλειοδακτφλιοι) 
και παρόμοια είδθ, από ςίδθρο ι χάλυβα 
(εκτόσ από 5.744 1.176 

2014 2 616 7324' 

Είδθ υγιεινισ ι ευπρεπιςμοφ και τα μζρθ 
αυτϊν, από ςίδθρο ι χάλυβα (εκτόσ από 
μπιτόνια, κουτιά και παρόμοια δοχεία τθσ 
κλάςθσ 7310, ντουλαπάκια-φαρμακεία, 
ντουλάπεσ με κρεμάςτρεσ και άλλα ζπιπλα 
του κεφαλαίου 94, κακϊσ και είδθ 
κρουνοποιίασ) 433.231 37.208 

2014 2 616 7604' 
άβδοι και είδθ με κακοριςμζνθ μορφι, από 
αργίλιο, π.δ.κ.α. 206.695 54.849 

2014 2 616 7610' 

Καταςκευζσ και μζρθ καταςκευϊν (π.χ. 
γζφυρεσ και τμιματα γεφυρϊν, πφργοι, 
πυλϊνεσ, ςτφλοι, κολόνεσ, ικριϊματα, 
ςτζγεσ, ηευκτά ςτζγθσ, πφλεσ, πόρτεσ, 
παράκυρα, κακϊσ και τα πλαίςια και οι 
περικαλφψεισ αυτϊν, κατϊφλια, 
κιγκλιδϊματα), από αργίλιο (εκτόσ 109.121 16.666 

2014 2 616 8302' 

Σιδθρικά και παρόμοια είδθ, από κοινά 
μζταλλα, για ζπιπλα, πόρτεσ, ςκάλεσ, 
παράκυρα, παντηοφρια, αμαξϊματα, 
ιπποςκευι, βαλίτςεσ, κιβϊτια ταξιδίων ι 
άλλα παρόμοια είδθ. Κρεμάςτρεσ τοίχου για 
ενδφματα, κρεμάςτρεσ για καπζλα, 
κονςόλεσ, υποςτθρίγματα και 5 6 

2014 2 616 8409' 

Μζρθ που αναγνωρίηονται ότι προορίηονται 
αποκλειςτικά ι κφρια για εμβολοφόρουσ 
κινθτιρεσ εςωτερικισ καφςθσ, π.δ.κ.α. 1.226 20 

2014 2 616 8413' 

Αντλίεσ για υγρά, ζςτω και με μετρικι 
διάταξθ (εκτόσ εκείνων που είναι από 
κεραμευτικζσ φλεσ, κακϊσ και εκτόσ από 
ιατρικζσ αντλίεσ απορρόφθςθσ εκκρίςεων ι 
ιατρικζσ αντλίεσ που φζρονται επί του 
ςϊματοσ ι είναι εμφυτευμζνεσ ςε αυτό). 
Ανυψωτζσ υγρϊν (εκ 38.755 14.876 

2014 2 616 8416' 

Καυςτιρεσ για εςτίεσ που λειτουργοφν με 
υγρά καφςιμα, με ςτερεά καφςιμα ςε ςκόνθ 
ι με αζρια. Αυτόματεσ εςτίεσ, ό. ςυμπ. οι 
μθχανιςμοί τροφοδοςίασ αυτϊν, οι 
μθχανικζσ ςχάρεσ τουσ, οι μθχανικζσ 
διατάξεισ τουσ για τθν απομάκρυνςθ τθσ 
ςτάχτθσ και παρόμοι 6.470 212 

2014 2 616 8418' 

Ψυγεία και καταψφκτεσ τφπου ντουλαπιοφ, 
καταψφκτεσ και ψυκτικζσ ςυςκευζσ βακείασ 
ψφξεωσ τφπου κιβωτίου και άλλο υλικό, 
μθχανζσ και ςυςκευζσ για τθν παραγωγι 10.350 395 
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ψφχουσ, με θλεκτρικό ι άλλο εξοπλιςμό. 
Αντλίεσ κερμότθτασ (εκτόσ από τισ ςυςκευζσ 
τεχνθτοφ κλ 

2014 2 616 8421' 

Μθχανζσ και ςυςκευζσ φυγόκεντρεσ, ό. 
ςυμπ. οι μθχανζσ ςτιψίματοσ (εκτόσ εκείνων 
για το διαχωριςμό ιςοτόπων). Συςκευζσ για 
τθ διικθςθ ι το κακάριςμα υγρϊν ι αερίων 
(εκτόσ των τεχνθτϊν νεφρϊν) 14.218 559 

2014 2 616 8428' 

Μθχανζσ και ςυςκευζσ για τθν ανφψωςθ, τθ 
φόρτωςθ, τθν εκφόρτωςθ ι τθ μετακίνθςθ, 
π.χ. ανελκυςτιρεσ, κυλιόμενεσ ςκάλεσ, 
ιμάντεσ ςυνεχοφσ μεταφοράσ και εναζριοι 
ςιδθρόδρομοι (εκτόσ από πολφςπαςτα, 
βαροφλκα και εργάτεσ, γρφλουσ, γερανοφσ 
κάκε είδουσ, κι 145.500 22.210 

2014 2 616 8431' 

Μζρθ που αναγνωρίηονται ότι προορίηονται 
αποκλειςτικά ι κυρίωσ για τισ μθχανζσ και 
ςυςκευζσ των κλάςεων 8425 ζωσ 8430, 
π.δ.κ.α. 139.817 22.033 

2014 2 616 8432' 

Μθχανζσ και ςυςκευζσ για τθ γεωργία, τθ 
δαςοκομία ι τθν κθπουρικι, για τθν 
προπαραςκευι ι τθν καλλιζργεια του 
εδάφουσ (εκτόσ από ςυςκευζσ ψεκαςμοφ, 
ςυςκευζσ ραντιςμοφ και ψεκαςτιρεσ 
ςκόνθσ). Κφλινδροι για τθ διαμόρφωςθ των 
πραςιϊν ι των ακλθτικϊν γθπ 6.900 100 

2014 2 616 8438' 

Μθχανζσ και ςυςκευζσ που δεν 
κατονομάηονται οφτε περιλαμβάνονται ςτο 
κεφάλαιο 84, για τθ βιομθχανικι 
προπαραςκευι, παραςκευι ι παραγωγι 
τροφίμων, ηωοτροφϊν ι ποτϊν (εκτόσ από 
μθχανζσ και ςυςκευζσ για τθν εξαγωγι ι τθν 
προπαραςκευι ελαίων ι λιπϊν) 1.976 59 

2014 2 616 8443' 

Μθχανζσ και ςυςκευζσ εκτφπωςθσ, ςτισ 
οποίεσ περιλαμβάνονται και οι εκτυπωτικζσ 
ςυςκευζσ με εκτόξευςθ μελάνθσ (εκτόσ από 
πολυγράφουσ εκτογραφικοφ τφπου ι 
μεμβρανϊν, μθχανζσ εκτφπωςθσ 
διευκφνςεων και άλλεσ εκτυπωτικζσ μθχανζσ 
γραφείου των κλάςεων 8469ζ 460 12 

2014 2 616 8447' 

Μθχανζσ για πλζξιμο, ράψιμο-πλζξιμο, για 
τθν καταςκευι γκιποφρ, τουλιϊν, δαντελϊν, 
κεντθμάτων, ςειρθτιϊν, πλεξίδων, δικτφων ι 
τουφϊν (εκτόσ από μθχανζσ κεντιματοσ με 
ςτρόφαλο) 10.000 8.560 

2014 2 616 8448' 

Βοθκθτικζσ μθχανζσ και ςυςκευζσ των 
μθχανϊν των κλάςεων 8444, 8445, 8446 και 
8447 (π.χ. ρατιζρεσ, μθχανικζσ διατάξεισ 
Jacquard, διακοπισ του υφαδιοφ και του 
ςτθμονιοφ, μθχανιςμοί αλλαγισ ςαϊτϊν). 
Μζρθ και εξαρτιματα που αναγνωρίηονται 
ότι προορίηοντα 92.722 155.015 

2014 2 616 8451' 

Μθχανζσ και ςυςκευζσ (εκτόσ εκείνων τθσ 
κλάςθσ 8450) για το πλφςιμο, το κακάριςμα, 
το ςτίψιμο, το ςτζγνωμα, το ςιδζρωμα, το 339.900 176.780 
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πάτθμα (πρεςάριςμα) (ό. ςυμπ. οι πρζςεσ 
ςτακεροποίθςθσ), τθ λεφκανςθ, τθ βαφι, το 
κολλάριςμα και το φινίριςμα, τθν επίχριςθ 
ιτ 

2014 2 616 8481' 

υκμιςτικοί κρουνοί και παρόμοιεσ ςυςκευζσ 
για άκαμπτουσ ι εφκαμπτουσ ςωλινεσ, 
ατμολζβθτεσ, δεξαμενζσ, κάδουσ ι παρόμοια 
δοχεία, ό. ςυμπ. οι υποβιβαςτζσ πίεςθσ και 
οι κερμοςτατικά χειριηόμενεσ βαλβίδεσ 150.935 1.009 

2014 2 616 8487' 

Μζρθ μθχανϊν ι ςυςκευϊν, που δεν 
κατονομάηονται οφτε περιλαμβάνονται 
αλλοφ ςτο κεφάλαιο αυτό και δεν ζχουν 
θλεκτρικζσ ςυνδζςεισ, μζρθ με θλεκτρικι 
μόνωςθ, διατάξεισ πθνίων, επαφζσ, οφτε 
άλλα θλεκτρικά χαρακτθριςτικά 3.782 18 

2014 2 616 8504' 

Μεταςχθματιςτζσ θλεκτρικοί, θλεκτρικοί 
μετατροπείσ (π.χ. ανορκωτζσ) κακϊσ και 
πθνία επαγωγικισ αντίδραςθσ και άλλα 
πθνία επαγωγισ. Μζρθ τουσ 6.412 170 

2014 2 616 8506' 

Θλεκτρικά πρωτογενι ςτοιχεία και 
ςυςτοιχίεσ (μπαταρίεσ) (εκτόσ των 
μεταχειριςμζνων). Μζρθ τουσ 3.800 90 

2014 2 616 8507' 

Θλεκτρικοί ςυςςωρευτζσ, 
περιλαμβανομζνων και των διαχωριςτϊν 
τουσ, είτε ζχουν τετράγωνθ ι ορκογϊνια 
μορφι είτε όχι. Μζρθ τουσ (εκτόσ των 
μεταχειριςμζνων, κακϊσ και εκτόσ εκείνων 
από μθ ςκλθρυμζνο ελαςτικό (καουτςοφκ) ι 
από υφαντικζσ φλεσ) 226.561 92.802 

2014 2 616 8514' 

Κλίβανοι βιομθχανικοί ι εργαςτθρίων, 
θλεκτρικοί, ό. ςυμπ. οι κλίβανοι που 
λειτουργοφν με επαγωγι ι με διθλεκτρικι 
κζρμανςθ (εκτόσ των ξθραντιριων). Αλλεσ 
ςυςκευζσ βιομθχανικζσ ι εργαςτθρίων για τθ 
κερμικι επεξεργαςία υλϊν με επαγωγι ι 
διθλεκτρικι κζρ 15.000 32.035 

2014 2 616 8517' 

Θλεκτρικζσ ςυςκευζσ για τθν ενςφρματθ 
τθλεφωνία ι τθν ενςφρματθ τθλεγραφία, 
όπου ςυμπεριλαμβάνονται οι ςυςκευζσ 
ενςφρματθσ τθλεφωνίασ με αςυρματικζσ 
χειροςυςκευζσ (ακουςτικά) και οι ςυςκευζσ 
τθλεπικοινωνίασ για ςυςτιματα με 
φερόμενθ θλεκτρικι ενζργει 702 1 

2014 2 616 8531' 

Συςκευζσ ακουςτικισ ι οπτικισ 
ςθματοδότθςθσ, θλεκτρικζσ, π.χ. ςυςτιματα 
κουδουνιϊν, ςειρινεσ, πίνακεσ ενδείξεων, 
ςυναγερμοί για διάρρθξθ, κλοπι ι πυρκαγιά 
(εκτόσ από εκείνεσ των τφπων που 
χρθςιμοποιοφνται για αυτοκίνθτα οχιματα 
και ποδιλατα ι ςε δρόμ 5.894 5 

2014 2 616 8544' 

Σφρματα και καλϊδια (ό. ςυμπ. τα 
ομοαξονικά καλϊδια) για θλεκτροτεχνικι 
χριςθ, μονωμζνα (ζςτω και μονωμζνα με 
φωτοευαίςκθτο βερνίκι ι οξειδωμζνα 
θλεκτρολυτικά) και άλλοι μονωμζνοι 20.430 3.680 
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θλεκτρικοί αγωγοί, ζςτω και με εξαρτιματα 
ςφνδεςθσ. Καλϊδια από οπτικζ 

2014 2 616 8705' 

Αυτοκίνθτα οχιματα ειδικϊν χριςεων, που 
δεν είναι καταςκευαςμζνα κυρίωσ για τθ 
μεταφορά προςϊπων ι εμπορευμάτων (π.χ. 
αυτοκίνθτα αποκομιδισ οχθμάτων για 
επιςκευι, αυτοκίνθτα-γερανοί, 
πυροςβεςτικά οχιματα, οχιματα για το 
ςκοφπιςμα ι τθν κατάβρεξθ τωνδ 120.000 139.000 

2014 2 616 8713' 

Αναπθρικά καροτςάκια και άλλα οχιματα 
για αςκενείσ και ςωματικά αναπιρουσ, ζςτω 
και με κινθτιρα ι άλλθ διάταξθ για μθχανικι 
προϊκθςθ (εκτόσ από αυτοκίνθτα οχιματα 
και ποδιλατα, με ειδικοφσ μθχανιςμοφσ) 1.688 40 

2014 2 616 8802' 

Αεροςκάφθ με κινθτιρα (π.χ. ελικόπτερα και 
αεροςκάφθ ςυακερϊν πτερφγων). 
Διαςτθμόπλοια, περιλαμβανομζνων και των 
δορυφόρων, πφραυλοι φορείσ 
διαςτθμοπλοίων, κακϊσ και υποτροχιακά 
διαςτθμόπλοια 21.723 67.812 

2014 2 616 8803' 
Μζρθ από ιπτάμενα και διαςτθμικά οχιματα 
των κλάςεων 8801 και 8802, π.δ.κ.α. 18.110 72 

2014 2 616 9018' 

Πργανα και ςυςκευζσ για ιατρικι, 
χειρουργικι, οδοντιατρικι ι κτθνιατρικι 
χριςθ, ό. ςυμπ. οι ςπινκθρογράφοι και 
άλλεσ ςυςκευζσ θλεκτροκεραπείασ, κακϊσ 
και ςυςκευζσ για τον ζλεγχο τθσ οξφτθτασ τθσ 
όραςθσ, π.δ.κ.α. 19.418 70 

2014 2 616 9021' 

Ορκοπεδικζσ ςυςκευζσ και άλλεσ 
ορκοπεδικζσ διατάξεισ, ό. ςυμπ. τα 
δεκανίκια, οι ιατροχειρουργικζσ ηϊνεσ και οι 
επίδεςμοι. Νάρκθκεσ και άλλεσ διατάξεισ για 
τθ κεραπεία καταγμάτων. Ρροκζςεισ και 
άλλα είδθ προκετικισ. Συςκευζσ για τθ 
διευκόλυνςθ τθσ ακο 610.915 182 

2014 2 616 9032' 
Πργανα και ςυςκευζσ ρφκμιςθσ (εκτόσ από 
τισ βαλβίδεσ τθσ κλάςθσ 8481) 547 8 

2014 2 616 9406' 
Κτίρια προκαταςκευαςμζνα, ζςτω και ατελι 
ι μθ ςυναρμολογθμζνα ακόμα 18 375 

2014 2 616 9619'   436.629 95.011 

2014 2 616 9905'   17.000 2.250 

2014 2 616 99SS' Λοιπά προιόντα 1.295.881 168.434 

Ρθγι: Διεφκυνςθ Στατιςτικϊν Τομζα Εμπορίου και Υπθρεςιϊν, Τμιμα Στατιςτικϊν Εξωτερικοφ Εμπορίου 

(1) Pοι1=Ειςαγωγζσ,οι 2= Εξαγωγζσ 
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33. Πίλαθαο Δηζαγωγώλ – Δμαγωγώλ 2015 ΔΛΣΑΣ 
 

 
ΠΙΝΑΚΑ 10.12. ΕΙΑΓΩΓΕ-ΑΦΙΞΕΙ, ΕΞΑΓΩΓΕ-ΑΠΟΣΟΛΕ, ΚΑΣΑ ΧΩΡΑ ΚΑΙ ΕΣΡΑΨΗΦΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΔΙΕΘΝΟΤ ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ ΤΝΔΤΑΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΣΟΛΟΓΙΑ (CN4), ΕΣΟΤ 2015(1) 

ΕΣΟ(2) ΡΟΗ(1) CN4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 
ΑΞΙΑ 
(ευρώ) 

ΠΟΟΣΗΣΑ 
(κιλά) 

2015 1 0707' 
Αγγοφρια και αγγουράκια, νωπά ι διατθρθμζνα με 
απλι ψφξθ 482 689 

2015 1 0709' 

Λαχανικά, νωπά ι διατθρθμζνα με απλι ψφξθ (εκτόσ 
από πατάτεσ, ντομάτεσ, λαχανικά του γζνουσ Allium, 
προϊόντα του γζνουσ Brassica, μαροφλια του είδουσ 
Lactuca sativa και του γζνουσ Cichorium, καρότα, 
γογγφλια, κοκκινογοφλια για ςαλάτα, λαγόχορτο 
(ςκου 7.025 14.050 

2015 1 0711' 

Λαχανικά, διατθρθμζνα προςωρινά, π.χ. με διοξείδιο 
του κείου ι ςε άρμθ, κειωμζνο νερό ι ςε νερό ςτο 
οποίο ζχουν προςτεκεί άλλεσ ουςίεσ που 
χρθςιμεφουν για να εξαςφαλιςκεί προςωρινά θ 
διατιρθςι τουσ, αλλά ακατάλλθλα για διατροφι 
ςτθν κατάςταςθ που βρί 27.418 14.400 

2015 1 0802' 

Καρποί με κζλυφοσ, νωποί ι ξεροί, ζςτω και χωρίσ το 
κζλυφοσ ι τθ φλοφδα τουσ (εκτόσ από καρφδια 
κοκοφοινίκων, καρφδια Βραηιλίασ και καρφδια 
ανακαρδιοειδϊν) 6.794.204 695.750 

2015 1 0804' 

Χουρμάδεσ, ςφκα, ανανάδεσ, αχλάδια των ποικιλιϊν 
avocats και goyaves, μάγγεσ και μαγγοφςτεσ, νωπά ι 
ξερά 4.562 3.024 

2015 1 0806' Σταφφλια, νωπά ι ξερά 727.919 467.300 

2015 1 0910' 

Ηιγγίβερι, κρόκοσ (ηαφορά), curcuma, κυμάρι, φφλλα 
δάφνθσ, curry και άλλα μπαχαρικά (εκτόσ από πιπζρι 
του είδουσ piper, πιπζρια του γζνουσ Capsicum ι του 
γζνουσ Pimenta, βανίλια, κανζλα, άνκθ 
κανελόδενδρου, γαρίφαλα (καρποί, άνκθ και 
μίςχοι), μοςχοκά 13.333 9 

2015 1 2515' 

Μάρμαρα, τραβερτίνεσ, βελγικοί αςβεςτόλικοι και 
άλλοι αςβεςτόλικοι για πελζκθμα ι χτίςιμο, 
φαινομενικισ πυκνότθτασ >= 2,5, και αλάβαςτρο, 
ζςτω και χοντρικά κατεργαςμζνα ι απλά κομμζνα, 
με πριόνι ι άλλο τρόπο, ςε όγκουσ ι πλάκεσ 
ςχιματοσ τετραγϊνου ιο 760.197 3.082.643 

2015 1 2905' 

Αλκοόλεσ άκυκλεσ και τα αλογονωμζνα, 
ςουλφονωμζνα, νιτρωμζνα ι νιτροδωμζνα 
παράγωγά τουσ 35.401 42.240 

2015 1 2929' 

Ενϊςεισ με άλλεσ αηωτοφχεσ ομάδεσ (εκτόσ από 
ενϊςεισ με αμινικι ομάδα, αμινοενϊςεισ με 
οξυγονοφχεσ ομάδεσ, άλατα και υδροξείδια του 
τεταρτοταγοφσ αμμωνίου, λεκικίνεσ και άλλα 
φωςφοροαμινολιπίδια, ενϊςεισ με καρβοξυαμιδικι 
ομάδα, με ομάδα του ανκρακικ 32.083 20.000 

2015 1 3901' Ρολυμερι του αικυλενίου ςε αρχικζσ μορφζσ 2.630.912 2.103.500 

2015 1 3903' Ρολυμερι του ςτυρολίου ςε αρχικζσ μορφζσ 15.831 15.000 

2015 1 4002' Καουτςοφκ ςυνκετικό και καουτςοφκ τεχνθτό που 98.176 82.880 
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προζρχεται από λάδια, ςε αρχικζσ μορφζσ ι ςε 
πλάκεσ, φφλλα ι ταινίεσ. Μείγματα φυςικοφ 
καουτςοφκ, μπαλάτασ, γουταπζρκασ, guayule, chicle 
ι ανάλογων φυςικϊν γομϊν με ςυνκετικό 
καουτςοφκ ι τεχνθτό καουτςοφκ 

2015 1 5701' 

Τάπθτεσ από υφαντικζσ φλεσ, με κόμπουσ ι με 
περιτφλιξθ ςτα νιματα του ςτθμονιοφ, ζςτω και 
ζτοιμοι 306.129 54.578 

2015 1 5702' 

Τάπθτεσ και άλλεσ επενδφςεισ δαπζδου από 
υφαντικζσ φλεσ, υφαςμζνοι, όχι φουντωτοί οφτε 
φλοκωτοί, ζςτω και ζτοιμοι,ςτουσ οποίουσ 
περιλαμβάνονται και οι τάπθτεσ με τθν ονομαςία 
κιλίμια, ςουμάκ, καραμανίασ και παρόμοιοι τάπθτεσ 
υφαςμζνοι ςτο χζρι 11.723 5.706 

2015 1 6802' 

Ρζτρεσ κατάλλθλεσ για λάξευςθ ι για τθν 
οικοδομικι, φυςικζσ, άλλεσ από ςχιςτόλικο, 
επεξεργαςμζνεσ και τεχνουργιματα από αυτζσ. 
Κφβοι, ψθφίδεσ και παρόμοια είδθ για μωςαϊκά από 
φυςικζσ πζτρεσ (ό. ςυμπ. ο ςχιςτόλικοσ), ζςτω και 
πάνω ςε υπόκεμα. Κόκκοι, 218.636 546.430 

2015 1 7005' 

Υαλοπίνακεσ από πυρολειαςμζνο γυαλί επίπλευςθσ 
και υαλοπίνακεσ από γυαλί που είναι λειαςμζνο ι 
αποςτιλπνωμζνο ςτθ μία ι και ςτισ δφο πλευρζσ, 
είτε ζχει απορροφθτικι, αντανακλαςτικι ι μθ 
αντανακλαςτικι ςτρϊςθ ι όχι, το οποίο όμωσ δεν 
ζχει υποςτεί άλλθ 22.230 87.195 

2015 1 7009' 

Κακρζφτεσ από γυαλί, ζςτω και με πλαίςιο, ό. ςυμπ. 
οι οπιςκοςκοπικοί κακρζφτεσ (εκτόσ από οπτικοφσ 
κακρζφτεσ οπτικϊσ κατεργαςμζνουσ, κακϊσ και 
κακρζφτεσ θλικίασ > 100 ετϊν) 2.682 2.000 

2015 1 7202' Σιδθροκράματα 471.580 414.280 

2015 1 8403' 

Λζβθτεσ για τθν κεντρικι κζρμανςθ, μθ θλεκτρικοί 
(εκτόσ από ατμολζβθτεσ και λζβθτεσ 
υπερκερμαινόμενου νεροφ κλάςθ 8402) 281.176 222.699 

2015 1 8431' 

Μζρθ που αναγνωρίηονται ότι προορίηονται 
αποκλειςτικά ι κυρίωσ για τισ μθχανζσ και ςυςκευζσ 
των κλάςεων 8425 ζωσ 8430, π.δ.κ.α. 2.646 125 

2015 1 8437' 

Μθχανζσ και ςυςκευζσ για τον κακαριςμό, τθ 
διαλογι ι το κοςκίνιςμα ςπόρων ι οςπρίων. 
Μθχανζσ και ςυςκευζσ για τθν αλευροποιία ι τθν 
επεξεργαςία δθμθτριακϊν ι οςπρίων (εκτόσ εκείνων 
των τφπων που χρθςιμοποιοφνται ςτθ γεωργία, 
κακϊσ και εκτόσ από εγκατ 27.180 3.804 

2015 1 8438' 

Μθχανζσ και ςυςκευζσ που δεν κατονομάηονται 
οφτε περιλαμβάνονται ςτο κεφάλαιο 84, για τθ 
βιομθχανικι προπαραςκευι, παραςκευι ι 
παραγωγι τροφίμων, ηωοτροφϊν ι ποτϊν (εκτόσ 
από μθχανζσ και ςυςκευζσ για τθν εξαγωγι ι τθν 
προπαραςκευι ελαίων ι λιπϊν) 5.112 400 

2015 1 8481' 

υκμιςτικοί κρουνοί και παρόμοιεσ ςυςκευζσ για 
άκαμπτουσ ι εφκαμπτουσ ςωλινεσ, ατμολζβθτεσ, 
δεξαμενζσ, κάδουσ ι παρόμοια δοχεία, ό. ςυμπ. οι 
υποβιβαςτζσ πίεςθσ και οι κερμοςτατικά 
χειριηόμενεσ βαλβίδεσ 21.301 3.800 

2015 1 9018' Πργανα και ςυςκευζσ για ιατρικι, χειρουργικι, 20.726 22 
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οδοντιατρικι ι κτθνιατρικι χριςθ, ό. ςυμπ. οι 
ςπινκθρογράφοι και άλλεσ ςυςκευζσ 
θλεκτροκεραπείασ, κακϊσ και ςυςκευζσ για τον 
ζλεγχο τθσ οξφτθτασ τθσ όραςθσ, π.δ.κ.α. 

2015 1 9021' 

Ορκοπεδικζσ ςυςκευζσ και άλλεσ ορκοπεδικζσ 
διατάξεισ, ό. ςυμπ. τα δεκανίκια, οι 
ιατροχειρουργικζσ ηϊνεσ και οι επίδεςμοι. Νάρκθκεσ 
και άλλεσ διατάξεισ για τθ κεραπεία καταγμάτων. 
Ρροκζςεισ και άλλα είδθ προκετικισ. Συςκευζσ για 
τθ διευκόλυνςθ τθσ ακο 1.090 2 

2015 2 0901' 

Καφζσ, ζςτω και καβουρντιςμζνοσ ι χωρίσ καφε νθ. 
Κελφφθ και φλοφδεσ καφζ. Υποκατάςτατα του καφζ 
που περιζχουν καφζ, οποιεςδιποτε και αν είναι οι 
αναλογίεσ του μείγματοσ 2.127 110 

2015 2 1005' Καλαμπόκι 420 344 

2015 2 1209' 

Σπζρματα, καρποί και ςπόροι για ςπορά (εκτόσ από 
όςπρια και γλυκό καλαμπόκι, καφζ, τςάϊ, ματζ και 
μπαχαρικά, δθμθτριακά, ςπζρματα και ελαιϊδεισ 
καρποφσ, κακϊσ και εκτόσ από ςπόρουσ και καρποφσ 
των ειδϊν που χρθςιμοποιοφνται κυρίωσ ςτθν 
αρωματοποι α,τ 531.850 100.010 

2015 2 1509' 

Ελαιόλαδο και τα κλάςματά του, που λαμβάνονται 
αποκλειςτικά από ελιζσ με τθ χριςθ μθχανικϊν ι 
φυςικϊν μζςων υπό ςυνκικεσ που δεν προκαλοφν 
αλλοίωςθ του ελαίου, ζςτω και εξευγενιςμζνα, αλλά 
χθμικϊσ μθ μεταςχθματιςμζνα 53.421 11.036 

2015 2 1704' 
Ηαχαρϊδθ προϊόντα χωρίσ κακάο, ςτα οποία 
περιλαμβάνεται και θ λευκι ςοκολάτα 5.653 5.200 

2015 2 2005' 

Λαχανικά παραςκευαςμζνα ι διατθρθμζνα χωρίσ 
ξίδι, μθ κατεψυγμζνα (εκτόσ από τα διατθρθμζνα με 
ηάχαρθ και εκτόσ από ντομάτεσ, μανιτάρια και 
τροφφεσ) 100.378 53.344 

2015 2 2007' 

Γλυκά κουταλιοφ, ηελζδεσ, μαρμελάδεσ, πολτοί και 
πάςτεσ καρπϊν και φροφτων, που παίρνονται από 
βράςιμο, με ι χωρίσ προςκικθ ηάχαρθσ ι άλλων 
γλυκαντικϊν 723.762 1.900.527 

2015 2 2008' 

Καρποί και φροφτα και άλλα βρϊςιμα μζρθ φυτϊν, 
παραςκευαςμζνα ι διατθρθμζνα, με ι χωρίσ 
προςκικθ ηάχαρθσ ι άλλων γλυκαντικϊν ι αλκοόλθσ 
(εκτόσ από εκείνα που είναι παραςκευαςμζνα ι 
διατθρθμζνα με ξίδι, διατθρθμζνα με ηάχαρθ, χωρίσ 
όμωσ να ζχουν ειςαχ 2.230.115 3.742.222 

2015 2 2308' 

Βελανίδια, ινδικά κάςτανα, υπολείμματα από το 
ςτφψιμο φροφτων και άλλεσ φυτικζσ φλεσ, φυτικά 
απορρίμματα, κατάλοιπα και υποπροϊόντα φυτικά, 
ζςτω και ςυςςωματωμζνα με μορφι ςβόλων, των 
τφπων που χρθςιμοποιοφνται για τθ διατροφι των 
ηϊων, π.δ.κ.α. 244.830 777.468 

2015 2 2933' 
Ενϊςεισ ετεροκυκλικζσ μόνο με 
ετεροάτομο(ετεοάτομα) αηϊτου 2.044.100 17.000 

2015 2 3002' 

Αίμα ανκρϊπου. Αίμα ηϊων παραςκευαςμζνο για 
κεραπευτικζσ, προφυλακτικζσ ι διαγνωςτικζσ 
χριςεισ. Αντιοροί και άλλα κλάςματα του αίματοσ 
και τροποποιθμζνα ανοςολογικά προϊόντα, είτε 
λαμβάνονται μζςω βιολογικϊντεχνολογικϊν 42.000 500 
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διαδικαςιϊν είτε όχι. Εμβόλια, 

2015 2 3004' 

Φάρμακα (εκτόσ από τα προϊόντα των κλάςεων 
3002, 3005 ι 3006) που αποτελοφνται από προϊόντα 
αναμειγμζνα ι μθ αναμειγμζνα, παραςκευαςμζνα 
για κεραπευτικοφσ ι προφυλακτικοφσ ςκοποφσ, που 
παρουςιάηονται με μορφι δόςεων ι είναι 
ςυςκευαςμζνα για τθ λιανικ 6.681.017 91.278 

2015 2 3005' 

Βαμβάκι, γάηεσ, ταινίεσ και ανάλογα είδθ π.χ. 
επίδεςμοι, τςιρότα, ςιναπιςμοί, εμποτιςμζνα ι 
καλυμμζνα με ουςίεσ φαρμακευτικζσ ι 
ςυςκευαςμζνα για τθ λιανικι πϊλθςθ, για 
ιατρικοφσ, χειρουργικοφσ, οδοντιατρικοφσ ι 
κτθνιατρικοφσ ςκοποφσ 2.764 648 

2015 2 3006' 

Φαρμακευτικά παραςκευάςματα και προϊόντα που 
αναφζρονται ςτισ διακρίςεισ 3006.10.10 ζωσ 
3006.60.90 10.757 40 

2015 2 3101' 

Λιπάςματα ηωϊκισ ι φυτικισ προζλευςθσ, ζςτω και 
αναμειγμζνα μεταξφ τουσ ι χθμικϊσ επεξεργαςμζνα 
και λιπάςματα που προκφπτουν από ανάμειξθ ι 
χθμικι επεξεργαςία προϊόντων ηωϊκισ ι φυτικισ 
προζλευςθσ (εκτόσ από αυτά που παρουςιάηονται 
είτε ςε διςκία ι π 45.005 13.248 

2015 2 3105' 

Λιπάςματα ορυκτά ι χθμικά που περιζχουν δφο ι 
τρία λιπαντικά ςτοιχεία: άηωτο, φωςφόρο και κάλιο. 
Άλλα λιπάςματα (εκτόσ από λιπάςματα κακαρισ 
ηωϊκισ ι φυτικισ προζλευςθσ, ι ορυκτά ι χθμικά 
αηωτοφχα, φωςφορικά ι καλιοφχα λιπάςματα). 
Ηωϊκά, φυτικά, ορυκ 825.256 339.456 

2015 2 3208' 

Χρϊματα επίχριςθσ και βερνίκια με βάςθ ςυνκετικά 
πολυμερι ι τροποποιθμζνα φυςικά πολυμερι, 
διαςκορπιςμζνα ι διαλυμζνα ςε μθ υδατϊδεσ μζςο. 
Διαλφματα μζςα ςε οργανικοφσ πτθτικοφσ διαλφτεσ, 
προϊόντων που αναφζρονται ςτισ κλάςεισ 3901 ζωσ 
3913, με αναλο 135.672 43.366 

2015 2 3303' 

Αρϊματα και κολϊνιεσ (εκτόσ από λοςιόν 
ξυρίςματοσ λοςιόν after shave και αποςμθτικά 
ςϊματοσ, κακϊσ και εκτόσ από λοςιόν για τα μαλλιά) 44.610 7.097 

2015 2 3304' 

Ρροϊόντα ομορφιάσ ι φτιαςιδϊματοσ (μακιγιάη) 
παραςκευαςμζνα και παραςκευάςματα για τθ 
ςυντιρθςθ ι τθ φροντίδα του δζρματοσ (εκτόσ από 
τα φάρμακα), ςτα οποία περιλαμβάνονται και τα 
αντιθλιακά παραςκευάςματα και τα 
παραςκευάςματα για το μαφριςμα. Ραρας 114.977 10.369 

2015 2 3305' Ραραςκευάςματα για τα μαλλιά 90.184 25.874 

2015 2 3307' 

Ραραςκευάςματα για πριν το ξφριςμα, για το 
ξφριςμα και για μετά το ξφριςμα, αποςμθτικά 
ςϊματοσ, παραςκευάςματα για λουτρά, 
αποτριχωτικά, άλλα προϊόντα αρωματοποιίασ ι 
καλλωπιςμοφ παραςκευαςμζνα και άλλα 
καλλυντικά παραςκευάςματα, που δεν 
κατονομάηοντ 34.567 10.536 

2015 2 3401' 

Σαποφνια. Ρροϊόντα και παραςκευάςματα οργανικά 
που ενεργοφν πάνω ςτθν επιφανειακι τάςθ, που 
χρθςιμοποιοφνται αντί ςαπουνιοφ, ςε ράβδουσ, ςε 
ςχιμα ςτρογγυλοφ ψωμιοφ ςε τεμάχια ι είδθ 2.194 350 
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ζκτυπα, ζςτω και αν περιζχουν ςαποφνι. Χαρτί, 
βάτεσ, πιλιματα και μθ 

2015 2 3407' 

Ράςτεσ για προπλάςματα, ςτισ οποίεσ 
περιλαμβάνονται και εκείνεσ που παρουςιάηονται 
για τθ διαςκζδαςθ των παιδιϊν. Συνκζςεισ με τθν 
ονομαςία κεριά για τθν οδοντοτεχνικι, που 
παρουςιάηονται ςε ςυνδυαςμοφσ, ςε ςυςκευαςίεσ 
για τθ λιανικι πϊλθςθ ι ςε πλακ 10.723 1.335 

2015 2 3507' Ζνηυμα. Ζνηυμα παραςκευαςμζνα, π.δ.κ.α. 173.200 27 

2015 2 3701' 

Ρλάκεσ και επίπεδεσ επιφάνειεσ, φωτογραφικζσ, 
ευαιςκθτοποιθμζνεσ, που δεν ζχουν εκτεκεί ςτο 
φωσ (παρκζνεσ), από άλλεσ φλεσ εκτόσ από χαρτί, 
χαρτόνι ι υφαντικά. Επίπεδεσ φωτογραφικζσ 
επιφάνειεσ ςτιγμιαίασ εμφάνιςθσ και εκτφπωςθσ, 
ευαιςκθτοποιθμζνεσ, π 2.868 109 

2015 2 3808' 

Εντομοκτόνα, ποντικοφάρμακα, μυκθτοκτόνα, 
ηιηανιοκτόνα, αναςχετικά τθσ βλάςτθςθσ και 
ρυκμιςτικά τθσ ανάπτυξθσ των φυτϊν, 
απολυμαντικά και παρόμοια προϊόντα που 
παρουςιάηονται ςε μορφζσ ι ςυςκευαςίεσ για τθ 
λιανικι πϊλθςθ ι ωσ παραςκευάςματα ι με μορφ 74.745 29.915 

2015 2 3822' 

Διαγνωςτικά ι εργαςτθριακά αντιδραςτιρια ςε 
υπόκεμα και παραςκευαςμζνα διαγνωςτικά ι 
εργαςτθριακά αντιδραςτιρια είτε ςε υπόκεμα ι όχι 
(εκτόσ από ςφνκετα διαγνωςτικά αντιδραςτιρια που 
προορίηονται για χοριγθςθ ςε αςκενείσ, 
αντιδραςτιρια που προορίηοντ 16 110 

2015 2 3907' 

Ρολυακετάλεσ, άλλοι πολυαικζρεσ και ρθτίνεσ-
εποξείδια, ςε αρχικζσ μορφζσ. Ρολυανκρακικά 
άλατα, ρθτίνεσ-αλκφδια, πολυεςτζρεσ αλλυλικοί και 
άλλοι πολυεςτζρεσ, ςε αρχικζσ μορφζσ 27.128 15.000 

2015 2 3908' Ρολυαμίδια ςε αρχικζσ μορφζσ 49.060 22.000 

2015 2 3909' 
θτίνεσ αμινικζσ, ρθτίνεσ φαινολικζσ και 
πολυουρεκάνεσ, ςε αρχικζσ μορφζσ 9.280 4.424 

2015 2 3917' 
Σωλινεσ κάκε είδουσ και τα εξαρτιματά τουσ 
ςυνδζςεισ, γωνίεσ, αρμοί, από πλαςτικζσ φλεσ 19.474 9.165 

2015 2 3920' 

Ρλάκεσ, φφλλα, μεμβράνεσ, ταινίεσ και λουρίδεσ, 
από πλαςτικζσ φλεσ μθ κυψελϊδεισ, μθ ενιςχυμζνα 
οφτε με απανωτζσ ςτρϊςεισ, οφτε όμοια 
ςυνδυαςμζνα με άλλεσ φλεσ, χωρίσ υπόκεμα, μθ 
κατεργαςμζνα ι κατεργαςμζνα μόνο ςτθν επιφάνεια 
ι κομμζνα μόνο ςε ςχιμα 116.733 36.519 

2015 2 3923' 

Είδθ μεταφοράσ ι ςυςκευαςίασ, από πλαςτικζσ 
φλεσ. Ρϊματα, καπάκια, καψοφλια και άλλεσ 
διατάξεισ κλειςίματοσ, από πλαςτικζσ φλεσ 5.811 1.165 

2015 2 3925' 
Είδθ εξοπλιςμοφ για καταςκευζσ, από πλαςτικζσ 
φλεσ, π.δ.κ.α. 92.401 28.976 

2015 2 3926' 
Τεχνουργιματα από πλαςτικζσ φλεσ ι από άλλεσ 
φλεσ των κλάςεων 3901 ζωσ 3914, π.δ.κ.α. 60 6 

2015 2 4013' Αεροκάλαμοι από καουτςοφκ 340 1 

2015 2 4016' 
Τεχνουργιματα από καουτςοφκ μθ ςκλθρυμζνο, 
π.δ.κ.α. 71.974 17.956 

2015 2 4818' 

Χαρτί κακαριότθτασ (υγείασ) και παρόμοιο χαρτί, 
χαρτοβάμβακασ και ιςτοί κυτταρινικϊν ινϊν, των 
τφπων που χρθςιμοποιοφνται για οικιακι χριςθ ι 4.050 2.476 
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για χριςεισ υγειινισ, ςε κυλίνδρουσ πλάτουσ <= 36 
cm, ι κομμζνα ςε ςυγκεκριμζνα μεγζκθ ι ςχιματα. 
Χαρτομάνδθ 

2015 2 4819' 

Κουτιά, κιβϊτια, ςάκοι, ςακίδια, χωνιά και άλλεσ 
ςυςκευαςίεσ από χαρτί, χαρτόνι, χαρτοβάμβακα ι 
επίπεδεσ επιφάνειεσ από ίνεσ κυτταρίνθσ, που δεν 
κατονομάηοναι αλλοφ. Είδθ από χαρτόνι με μορφι 
ςκλθρισ κικθσ ι δοχείου, των τφπων που 
χρθςιμοποιοφνται ςε 938 200 

2015 2 4823' 

Χαρτιά, χαρτόνια, χαρτοβάμβακασ και επίπεδεσ 
επιφάνειεσ από ίνεσ κυτταρίνθσ, ςε ταινίεσ ι ςε 
κυλίνδρουσ πλάτουσ <= 15 cm, ςε φφλλα με ςχιμα 
τετράγωνο ι ορκογϊνιο των οποίων καμμία πλευρά 
δεν είναι > 36 cm όταν είναι ξεδιπλωμζνα, και 
τεχνουργιματα από 6.120 1.460 

2015 2 4901' 

Βιβλία, φυλλάδια και παρόμοια ζντυπα, ζςτω και ςε 
ξεχωριςτά φφλλα (εκτόσ από περιοδικζσ εκδόςεισ 
και εκδόςεισ που αποβλζπουν κυρίωσ ςτθ 
διαφιμιςθ) 18.506 1.936 

2015 2 4905' 

Χαρτογραφικά τεχνουργιματα κάκε είδουσ, ςτα 
οποία περιλαμβάνονται και οι χάρτεσ τοίχου, τα 
τοπογραφικά ςχζδια και οι υδρόγειεσ ςφαίρεσ, 
τυπωμζνα (εκτόσ από ανάγλυφουσ χάρτεσ, ςχζδια 
και υδρόγειεσ ςφαίρεσ) 522 54 

2015 2 4911' 
Εντυπα, ςτα οποία περιλαμβάνονται και οι εικόνεσ, 
εικόνεσ χαρακτικισ και οι φωτογραφίεσ, π.δ.κ.α. 85 645 

2015 2 5407' 

Υφάςματα από νιματα από ςυνκετικζσ ίνεσ 
ςυνεχείσ, ςτα οποία περιλαμβάνονται και νιματα 
μονόινα με >= 67 decitex των οποίων θ μεγαλφτερθ 
διάςταςθ τθσ εγκάρςιασ τομισ είναι <= 1 mm 37.926 927 

2015 2 5513' 

Υφάςματα που αποτελοφνται ωσ επί το πλείςτον, 
αλλά ςε ποςοςτό < 85% κατά βάροσ, από ςυνκετικζσ 
ίνεσ μθ ςυνεχείσ, ςφμμεικτα κυρίωσ ι μόνο με 
βαμβάκι, με βάροσ κατά τ.μ. <= 170 g 650 9 

2015 2 5601' 

Βάτεσ από υφαντικζσ φλεσ και είδθ από τισ βάτεσ 
αυτζσ, υφαντικζσ ίνεσ με μικοσ <= 5 mm χνοφδι από 
τθν επεξεργαςία των υφαςμάτων, κόμποι και 
ςφαιρίδια από υφαντικζσ φλεσ (εκτόσ από βάτεσ και 
είδθ από βάτεσ, εμποτιςμζνα ι καλυμμζνα με ουςίεσ 
φαρμακευτι 142.019 24.347 

2015 2 5603' 
Υφάςματα μθ υφαςμζνα, επιχριςμζνα ι 
επικαλυμμζνα, π.δ.κ.α. 74.780 30.642 

2015 2 6206' 

Μπλοφηεσ και μπλοφηεσ-πουκάμιςα ςεμιηιζ, για 
γυναίκεσ ι κορίτςια (εκτόσ των πλεκτϊν, κακϊσ και 
εκτόσ από φανελάκια) 7 120 

2015 2 6307' 
Υφαντουργικά είδθ, ζτοιμα, ό. ςυμπ. τα αχνάρια για 
τθν καταςκευι ενδυμάτων (πατρόν), π.δ.κ.α. 43.528 1.586 

2015 2 6309' 

Μεταχειριςμζνα ενδφματα, ςυμπλθρϊματα του 
ενδφματοσ, καλφμματα, πανικά για οικιακι χριςθ 
και είδθ επίπλωςθσ, από υφαντουργικά προϊόντα 
παντόσ τφπου, ό. ςυμπ. τα υποδιματα και τα 
καλφμματα κεφαλισ κάκε είδουσ, που είναι 
καταφανϊσ χρθςιμοποιθμζνα και π 1 1.800 

2015 2 6802' 
Ρζτρεσ κατάλλθλεσ για λάξευςθ ι για τθν 
οικοδομικι, φυςικζσ, άλλεσ από ςχιςτόλικο, 93.291 157.940 
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επεξεργαςμζνεσ και τεχνουργιματα από αυτζσ. 
Κφβοι, ψθφίδεσ και παρόμοια είδθ για μωςαϊκά από 
φυςικζσ πζτρεσ (ό. ςυμπ. ο ςχιςτόλικοσ), ζςτω και 
πάνω ςε υπόκεμα. Κόκκοι, 

2015 2 6805' 

Λειαντικζσ φλεσ, φυςικζσ ι τεχνθτζσ, ςε ςκόνθ ι ςε 
κόκκουσ, προςαρμοςμζνεσ πάνω ςε υπόκεμα από 
υφαντικζσ φλεσ, χαρτί, χαρτόνι ι άλλεσ φλεσ, ζςτω 
και κομμζνεσ, ραμμζνεσ ι αλλιϊσ 
ςυναρμολογθμζνεσ 21.890 5.106 

2015 2 7310' 

Δεξαμενζσ, βαρζλια, τφμπανα, μπιτόνια, κουτιά και 
παρόμοια δοχεία, από ςίδθρο ι χάλυβα, για φλεσ 
παντόσ τφπου (εκτόσ των ςυμπιεςμζνων ι 
υγροποιθμζνων αερίων), με χωρθτικότθτα <= 300 l, 
χωρίσ μθχανικζσ ι κερμοτεχνικζσ διατάξεισ, ζςτω και 
με εςωτερικιε 44.851 45.535 

2015 2 7321' 

Θερμάςτρεσ, λζβθτεσ με εςτία, μαγειρεία ( ζςτω και 
εκείνα που μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν βοθκθτικά 
για τθν κεντρικι κζρμανςθ), ςχάρεσ ψθςίματοσ, 
μαγκάλια, καμινάτα υγραερίου, κερμαντιρεσ 
φαγθτϊν και παρόμοιεσ μθ θλεκτρικζσ ςυςκευζσ για 
οικιακι χριςθκ 1.504 88 

2015 2 7324' 

Είδθ υγιεινισ ι ευπρεπιςμοφ και τα μζρθ αυτϊν, 
από ςίδθρο ι χάλυβα (εκτόσ από μπιτόνια, κουτιά 
και παρόμοια δοχεία τθσ κλάςθσ 7310, ντουλαπάκια-
φαρμακεία, ντουλάπεσ με κρεμάςτρεσ και άλλα 
ζπιπλα του κεφαλαίου 94, κακϊσ και είδθ 
κρουνοποιίασ) 363.507 30.189 

2015 2 7604' 
άβδοι και είδθ με κακοριςμζνθ μορφι, από 
αργίλιο, π.δ.κ.α. 451.676 100.904 

2015 2 7610' 

Καταςκευζσ και μζρθ καταςκευϊν (π.χ. γζφυρεσ και 
τμιματα γεφυρϊν, πφργοι, πυλϊνεσ, ςτφλοι, 
κολόνεσ, ικριϊματα, ςτζγεσ, ηευκτά ςτζγθσ, πφλεσ, 
πόρτεσ, παράκυρα, κακϊσ και τα πλαίςια και οι 
περικαλφψεισ αυτϊν, κατϊφλια, κιγκλιδϊματα), από 
αργίλιο (εκτόσ 90.148 16.296 

2015 2 8302' 

Σιδθρικά και παρόμοια είδθ, από κοινά μζταλλα, για 
ζπιπλα, πόρτεσ, ςκάλεσ, παράκυρα, παντηοφρια, 
αμαξϊματα, ιπποςκευι, βαλίτςεσ, κιβϊτια ταξιδίων 
ι άλλα παρόμοια είδθ. Κρεμάςτρεσ τοίχου για 
ενδφματα, κρεμάςτρεσ για καπζλα, κονςόλεσ, 
υποςτθρίγματα και 2.432 123 

2015 2 8407' 
Κινθτιρεσ εςωτερικισ καφςθσ, με παλινδρομικό ι 
περιςτρεφόμενο ζμβολο, με εξωτερικι ανάφλεξθ 92.051 270 

2015 2 8409' 

Μζρθ που αναγνωρίηονται ότι προορίηονται 
αποκλειςτικά ι κφρια για εμβολοφόρουσ κινθτιρεσ 
εςωτερικισ καφςθσ, π.δ.κ.α. 1.639 11 

2015 2 8413' 

Αντλίεσ για υγρά, ζςτω και με μετρικι διάταξθ (εκτόσ 
εκείνων που είναι από κεραμευτικζσ φλεσ, κακϊσ και 
εκτόσ από ιατρικζσ αντλίεσ απορρόφθςθσ εκκρίςεων 
ι ιατρικζσ αντλίεσ που φζρονται επί του ςϊματοσ ι 
είναι εμφυτευμζνεσ ςε αυτό). Ανυψωτζσ υγρϊν (εκ 120.571 26.400 

2015 2 8417' 

Κλίβανοι βιομθχανικοί ι εργαςτθρίων, μθ 
θλεκτρικοί, ό. ςυμπ. οι αποτεφρωτιρεσ (εκτόσ από 
ξθραντιρια και κλιβάνουσ πυρόλυςθσ) 688.760 57.694 

2015 2 8419' Συςκευζσ και διατάξεισ, ζςτω και θλεκτρικά 608.040 15.851 
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κερμαινόμενεσ, για τθν επεξεργαςία υλϊν με 
μεκόδουσ που απαιτοφν αλλαγι τθσ κερμοκραςίασ, 
όπωσ θ κζρμανςθ, το ψιςιμο, το καβοφρδιςμα, θ 
απόςταξθ, θ διφλιςθ, θ αποςτείρωςθ, θ παςτερίωςθ, 
ο κλιβανιςμόσ, το ςτζ 

2015 2 8421' 

Μθχανζσ και ςυςκευζσ φυγόκεντρεσ, ό. ςυμπ. οι 
μθχανζσ ςτιψίματοσ (εκτόσ εκείνων για το 
διαχωριςμό ιςοτόπων). Συςκευζσ για τθ διικθςθ ι 
το κακάριςμα υγρϊν ι αερίων (εκτόσ των τεχνθτϊν 
νεφρϊν) 16.925 385 

2015 2 8424' 

Μθχανικζσ ςυςκευζσ, ζςτω και χειροκίνθτεσ, για τθ 
διαςπορά, εκτόξευςθ ι ψεκαςμό υγρϊν ι ςκόνθσ, 
π.δ.κ.α. Ρυροςβεςτιρεσ, ζςτω και γεμάτοι (εκτόσ 
από πυροςβεςτικζσ βόμβεσ και φιάλεσ). Ριςτόλια 
εξακοντίςεωσ και παρόμοιεσ ςυςκευζσ (εκτόσ από τισ 
θλεκτρικ 333.006 66.508 

2015 2 8426' 

Ναυτικά βαροφλκα φορτϊςεωσ. Συρματοφόροι 
γερανοί, κυλιόμενεσ γερανογζφυρεσ, γερανοί 
εκφόρτωςθσ και άλλοι γερανοί (εκτόσ από 
αυτοκίνθτουσ γερανοφσ και γερανοφσ-αυτοκίνθτα 
για το ςιδθροδρομικό δίκτυο). Κινθτοί γερανοί 
εμπορευματοκιβωτίων, τροχοφόρα φορ 100.000 429.990 

2015 2 8428' 

Μθχανζσ και ςυςκευζσ για τθν ανφψωςθ, τθ 
φόρτωςθ, τθν εκφόρτωςθ ι τθ μετακίνθςθ, π.χ. 
ανελκυςτιρεσ, κυλιόμενεσ ςκάλεσ, ιμάντεσ ςυνεχοφσ 
μεταφοράσ και εναζριοι ςιδθρόδρομοι (εκτόσ από 
πολφςπαςτα, βαροφλκα και εργάτεσ, γρφλουσ, 
γερανοφσ κάκε είδουσ, κι 133.350 28.510 

2015 2 8430' 

Μθχανζσ και ςυςκευζσ για τον χωματιςμό, τθν 
ιςοπζδωςθ, τθν ςυμπίεςθ, τθ γεϊτρθςθ ι τθν 
εξόρυξθ μεταλλευμάτων ι άλλων ορυκτϊν, 
παςςαλοπικτεσ, εξαγωγείσ παςςάλων και 
εκχιονιςτιρεσ (εκτόσ εκείνων που είναι 
ςυναρμολογθμζνοι ςε ςιδθροδρομικά βαγόνια ι ςτο 10.550 21.000 

2015 2 8431' 

Μζρθ που αναγνωρίηονται ότι προορίηονται 
αποκλειςτικά ι κυρίωσ για τισ μθχανζσ και ςυςκευζσ 
των κλάςεων 8425 ζωσ 8430, π.δ.κ.α. 51.206 1.007 

2015 2 8432' 

Μθχανζσ και ςυςκευζσ για τθ γεωργία, τθ 
δαςοκομία ι τθν κθπουρικι, για τθν προπαραςκευι 
ι τθν καλλιζργεια του εδάφουσ (εκτόσ από ςυςκευζσ 
ψεκαςμοφ, ςυςκευζσ ραντιςμοφ και ψεκαςτιρεσ 
ςκόνθσ). Κφλινδροι για τθ διαμόρφωςθ των πραςιϊν 
ι των ακλθτικϊν γθπ 53.778 862 

2015 2 8433' 

Μθχανζσ και ςυςκευζσ για τθ ςυγκομιδι ι τον 
αλωνιςμό γεωργικϊν προϊόντων, ό. ςυμπ. οι 
μθχανζσ για το μπαλάριςμα αχφρου ι ςανοφ. 
Κουρευτικζσ μθχανζσ χόρτου και άλλεσ κεριςτικζσ 
μθχανζσ. Μθχανζσ για τον κακαριςμό ι τθ διαλογι 
αυγϊν, φροφτων και άλλων γ 17.100 8.047 

2015 2 8438' 

Μθχανζσ και ςυςκευζσ που δεν κατονομάηονται 
οφτε περιλαμβάνονται ςτο κεφάλαιο 84, για τθ 
βιομθχανικι προπαραςκευι, παραςκευι ι 
παραγωγι τροφίμων, ηωοτροφϊν ι ποτϊν (εκτόσ 
από μθχανζσ και ςυςκευζσ για τθν εξαγωγι ι τθν 
προπαραςκευι ελαίων ι λιπϊν) 39.125 1.242 
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2015 2 8445' 

Μθχανζσ για τθν προπαραςκευι ι τθν επεξεργαςία 
υφαντικϊν υλϊν. Μθχανζσ για το κλϊςιμο, τθ 
ςφηευξθ ι τθ ςυςτροφι υφαντικϊν υλϊν και άλλεσ 
μθχανζσ και ςυςκευζσ για τθν καταςκευι υφαντικϊν 
νθμάτων (εκτόσ από τισ μθχανζσ τθσ κλάςθσ 8444). 
Μθχανζσ για τθν 25.000 15.000 

2015 2 8451' 

Μθχανζσ και ςυςκευζσ (εκτόσ εκείνων τθσ κλάςθσ 
8450) για το πλφςιμο, το κακάριςμα, το ςτίψιμο, το 
ςτζγνωμα, το ςιδζρωμα, το πάτθμα (πρεςάριςμα) (ό. 
ςυμπ. οι πρζςεσ ςτακεροποίθςθσ), τθ λεφκανςθ, τθ 
βαφι, το κολλάριςμα και το φινίριςμα, τθν επίχριςθ 
ιτ 85.310 68.340 

2015 2 8453' 

Μθχανζσ και ςυςκευζσ για τθν προπαραςκευι, δζψθ 
ι κατεργαςία των δερμάτων γενικά ι για τθν 
καταςκευι ι επιδιόρκωςθ υποδθμάτων ι άλλων 
τεχνουργθμάτων από δζρμα γενικά (εκτόσ από 
ςτεγνωτιρια, πιςτόλια ψεκαςμοφ, μθχανζσ 
αποτρίχωςθσ χοίρων, ραπτομθχανζσκ 437 3 

2015 2 8466' 

Μθχανζσ και εξαρτιματα που αναγνωρίηονται ότι 
προορίηονται αποκλειςτικά ι κφρια για τισ 
εργαλειομθχανζσ των κλάςεων 8456 ζωσ 8465, ό. 
ςυμπ. οι διατάξεισ που ςυγκρατοφν τα προσ 
επεξεργαςία τεμάχια και τα εργαλεία, οι κεφαλζσ 
ελικοτομισ αυτόματθσ ελευκ 165.000 30.945 

2015 2 8474' 

Μθχανζσ και ςυςκευζσ για τθ διαλογι, το 
κοςκίνιςμα, το διαχωριςμό, το πλφςιμο, τθ 
ςφνκλιψθ, τθν άλεςθ, τθν ανάμειξθ ι τθ μάλαξθ 
χϊματοσ, μεταλλευμάτων, λίκων ι άλλων ςτερεϊν 
(ζςτω και υπό μορφι ςκόνθσ ι πολτοφ) ορυκτϊν 
υλϊν. Μθχανζσ για τθ ςυμπίεςθ ι 94.820 11.195 

2015 2 8479' 

Μθχανζσ, ςυςκευζσ και μθχανιματα με ιδιαίτερθ 
λειτουργία, που δεν κατονομάηονται οφτε 
περιλαμβάνονται αλλοφ ςτο κεφάλαιο 84 379.284 97.110 

2015 2 8481' 

υκμιςτικοί κρουνοί και παρόμοιεσ ςυςκευζσ για 
άκαμπτουσ ι εφκαμπτουσ ςωλινεσ, ατμολζβθτεσ, 
δεξαμενζσ, κάδουσ ι παρόμοια δοχεία, ό. ςυμπ. οι 
υποβιβαςτζσ πίεςθσ και οι κερμοςτατικά 
χειριηόμενεσ βαλβίδεσ 4.194 58 

2015 2 8484' 

Μεταλλοπλαςτικά ςτεγανωτικά παρεμβφςματα. 
Συλλογζσ ι ςυνδυαςμοί ςτεγανωτικϊν 
παρεμβυςμάτων ανόμοιων ωσ προσ τθ ςφνκεςθ, ςε 
ςακουλάκια, κικεσ ι παρόμοιεσ ςυςκευαςίεσ. 
Μθχανικά ςτεγανωτικά παρεμβφςματα 930 14 

2015 2 8504' 

Μεταςχθματιςτζσ θλεκτρικοί, θλεκτρικοί 
μετατροπείσ (π.χ. ανορκωτζσ) κακϊσ και πθνία 
επαγωγικισ αντίδραςθσ και άλλα πθνία επαγωγισ. 
Μζρθ τουσ 460 91 

2015 2 8507' 

Θλεκτρικοί ςυςςωρευτζσ, περιλαμβανομζνων και 
των διαχωριςτϊν τουσ, είτε ζχουν τετράγωνθ ι 
ορκογϊνια μορφι είτε όχι. Μζρθ τουσ (εκτόσ των 
μεταχειριςμζνων, κακϊσ και εκτόσ εκείνων από μθ 
ςκλθρυμζνο ελαςτικό (καουτςοφκ) ι από υφαντικζσ 
φλεσ) 389.966 148.359 

2015 2 8531' 
Συςκευζσ ακουςτικισ ι οπτικισ ςθματοδότθςθσ, 
θλεκτρικζσ, π.χ. ςυςτιματα κουδουνιϊν, ςειρινεσ, 70.577 1.604 
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πίνακεσ ενδείξεων, ςυναγερμοί για διάρρθξθ, κλοπι 
ι πυρκαγιά (εκτόσ από εκείνεσ των τφπων που 
χρθςιμοποιοφνται για αυτοκίνθτα οχιματα και 
ποδιλατα ι ςε δρόμ 

2015 2 8544' 

Σφρματα και καλϊδια (ό. ςυμπ. τα ομοαξονικά 
καλϊδια) για θλεκτροτεχνικι χριςθ, μονωμζνα 
(ζςτω και μονωμζνα με φωτοευαίςκθτο βερνίκι ι 
οξειδωμζνα θλεκτρολυτικά) και άλλοι μονωμζνοι 
θλεκτρικοί αγωγοί, ζςτω και με εξαρτιματα 
ςφνδεςθσ. Καλϊδια από οπτικζ 3.259 190 

2015 2 8701' 
Ελκυςτιρεσ αυτοκίνθτα οχιματα (εκτόσ από τα 
οχιματα-ελκυςτιρεσ τθσ κλάςθσ 8709) 57.400 14.948 

2015 2 8705' 

Αυτοκίνθτα οχιματα ειδικϊν χριςεων, που δεν είναι 
καταςκευαςμζνα κυρίωσ για τθ μεταφορά 
προςϊπων ι εμπορευμάτων (π.χ. αυτοκίνθτα 
αποκομιδισ οχθμάτων για επιςκευι, αυτοκίνθτα-
γερανοί, πυροςβεςτικά οχιματα, οχιματα για το 
ςκοφπιςμα ι τθν κατάβρεξθ τωνδ 20.000 42.000 

2015 2 8708' 

Μζρθ και εξαρτιματα για ελκυςτιρεσ, αςτικά 
λεωφορεία, επιβατικά αυτοκίνθτα, αυτοκίνθτα 
φορτθγά οχιματα και αυτοκίνθτα οχιματα ειδικϊν 
χριςεων των κλάςεων 8701 ζωσ 8705, π.δ.κ.α. 35.356 1.800 

2015 2 8803' 
Μζρθ από ιπτάμενα και διαςτθμικά οχιματα των 
κλάςεων 8801 και 8802, π.δ.κ.α. 109.465 437 

2015 2 9003' 
Σκελετοί για ματογυάλια ι για παρόμοια είδθ και 
μζρθ αυτϊν, π.δ.κ.α. 1.284 4 

2015 2 9004' 

Ματογυάλια (διορκωτικά, προςτατευτικά ι άλλα) 
και παρόμοια είδθ (εκτόσ από ματογυάλια για τον 
ζλεγχο τθσ οπτικισ ικανότθτασ, φακοφσ επαφισ και 
φακοφσ ι ςκελετοφσ για ματογυάλια) 1.818 6 

2015 2 9010' 

Συςκευζσ και εξοπλιςμόσ για φωτογραφικά ι 
κινθματογραφικά εργαςτιρια (όπου 
ςυμπεριλαμβάνονται και οι ςυςκευζσ για τθν 
προβολι ι χάραξθ των ςχεδιαγραμμάτων των 
κυκλωμάτων επάνω ςε φωτοευαίςκθτα θμιαγωγικά 
υλικά), που δεν κατονομάηονται αλλοφ ςτο κεφάλ 5.952 750 

2015 2 9018' 

Πργανα και ςυςκευζσ για ιατρικι, χειρουργικι, 
οδοντιατρικι ι κτθνιατρικι χριςθ, ό. ςυμπ. οι 
ςπινκθρογράφοι και άλλεσ ςυςκευζσ 
θλεκτροκεραπείασ, κακϊσ και ςυςκευζσ για τον 
ζλεγχο τθσ οξφτθτασ τθσ όραςθσ, π.δ.κ.α. 29.520 85 

2015 2 9021' 

Ορκοπεδικζσ ςυςκευζσ και άλλεσ ορκοπεδικζσ 
διατάξεισ, ό. ςυμπ. τα δεκανίκια, οι 
ιατροχειρουργικζσ ηϊνεσ και οι επίδεςμοι. Νάρκθκεσ 
και άλλεσ διατάξεισ για τθ κεραπεία καταγμάτων. 
Ρροκζςεισ και άλλα είδθ προκετικισ. Συςκευζσ για 
τθ διευκόλυνςθ τθσ ακο 26 70 

2015 2 9028' 
Μετρθτζσ αερίων, υγρϊν ι θλεκτριςμοφ, ό. ςυμπ. οι 
μετρθτζσ για τθ μζτρθςθ των μετρθτϊν αυτϊν 68.177 329 

2015 2 9030' 

Ταλαντοςκόπια, αναλυτζσ φάςματοσ και άλλα 
όργανα και ςυςκευζσ για τθ μζτρθςθ ι τον ζλεγχο 
των θλεκτρικϊν μεγεκϊν. Οργανα και ςυςκευζσ για 
τθ μζτρθςθ ι τθν ανίχνευςθ των ακτινοβολιϊν άλφα, 
βιτα, γάμα, Χ, των κοςμικϊν ακτινοβολιϊν ι άλλων 
ιονιηουςϊν ακ 29.970 37 
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2015 2 9032' 
Πργανα και ςυςκευζσ ρφκμιςθσ (εκτόσ από τισ 
βαλβίδεσ τθσ κλάςθσ 8481) 132.164 1.325 

2015 2 9402' 

Ζπιπλα για τθν ιατρικι, τθν οδοντιατρικι, τθν 
κτθνιατρικι ι τθ χειρουργικι (π.χ. χειρουργικά 
τραπζηια, τραπζηια εξζταςθσ, κρεβάτια με 
μθχανιςμό για κεραπευτιρια και οδοντιατρικζσ 
πολυκρόνεσ). Ρολυκρόνεσ κομμωτθρίων, με 
μθχανιςμό περιςτροφισ, ανατροπι 1.400 29 

2015 2 9403' 

Ζπιπλα (εκτόσ από κακίςματα και ζπιπλα για τθν 
ιατρικι, τθν οδοντιατρικι, τθν κτθνιατρικι ι τθ 
χειρουργικι). Μζρθ αυτϊν, π.δ.κ.α. 1.525 100 

2015 2 9405' 

Συςκευζσ φωτιςμοφ (ό. ςυμπ. οι προβολείσ) και τα 
μζρθ αυτϊν, που δεν κατονομάηονται οφτε 
περιλαμβάνονται αλλοφ. Λάμπεσ-ρεκλάμεσ, 
φωτεινοί πίνακεσ, φωτεινζσ επιγραφζσ και παρόμοια 
είδθ, με μόνιμθ πθγι φωτιςμοφ, κακϊσ και τα μζρθ 
αυτϊν, που δεν κατονομ 205 23 

2015 2 9406' 
Κτίρια προκαταςκευαςμζνα, ζςτω και ατελι ι μθ 
ςυναρμολογθμζνα ακόμα 49 780 

2015 2 9503' 

Ραιχνίδια για παιδιά (εκτόσ από τροχοφόρα 
παιχνίδια, ςτα οποία μποροφν να επιβιβαςκοφν και 
με τα οποία μποροφν να μετακινθκοφν παιδιά, 
αμαξάκια για κοφκλεσ και κοφκλεσ που απλϊσ 
αναπαριςτοφν ανκρϊπουσ). Μικροκαταςκευζσ για 
παιχνίδι ι διαςκζδαςθ, ζςτω 12.452 41 

2015 2 9506' 

Συςκευζσ και εξοπλιςμόσ για τθ γενικι φυςικι 
αγωγι, τθ γυμναςτικι, τον ελαφρφ ι βαρφτερο 
ακλθτιςμό και άλλα ακλιματα (ό. ςυμπ. θ 
επιτραπζηια αντιςφαίρθςθ) ι υπαίκρια παιχνίδια, 
που δεν κατονομάηονται οφτε αναφζρονται αλλοφ 
ςτο κεφάλαιο αυτό. Ριςίνεσπ 19.125 960 

2015 2 9619'   487.743 101.893 

2015 2 99SS' Λοιπά προιόντα 3.027.760 358.641 

Ρθγι: Διεφκυνςθ Στατιςτικϊν Τομζα Εμπορίου και Υπθρεςιϊν, Τμιμα Στατιςτικϊν Εξωτερικοφ Εμπορίου 

(1) Pοι1=Ειςαγωγζσ,οι 2= Εξαγωγζσ 
  (2) Τα ςτοιχεία του ενδοκοινοτικοφ εμπορίου προςαρμόηονται ςτο ςφνολο του εμπορίου με τισ χϊρεσ 

τθσ Ε.Ε. από το 2004 και μετά. Στα ςτοιχεία των τρίτων χωρϊν ενςωματϊνονται και τα προςωρινά 
ςτοιχεία των «ελλιπϊν τελωνειακϊν διαςαφιςεων», τα οποία μετά τθ ςυμπλιρωςι τουσ κα 
αντικακίςτανται από τα αντίςτοιχα οριςτικά. 

 

 

 

 

34. Ιξαληθέο εμαγωγέο (αλά πξνϊόλ): Iranian year 1393, (March 
21,  2014 – March 20, 2015) 
NO COUNTRY TARIFF CODE DESCRIPTION VALUE/US 

DOLLARS 

1 China 27111290 Petroleum Gases & other 

gaseous hydrocarbons 

1,823,158,946 

2 China 27111390 Petroleum Gases & other 

gaseous hydrocarbons 

945,737,259 

3 China 29051100 Methanol (methyl alcohol) 881,498,927 

4 China 39011039 Polymers of ethylene in 

primary forms and others 

753,232,934 

5 China 26011190 Iron ores & concentrates 896,687,809 
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including roasted iron pyrites 

6 China 39012029 Polymers of ethylene in 

primary forms and others 

598,172,482 

7 China 29025000 Styrene 533,999,641 

8 UAE 27101990 Petroleum oil &oils obtained 

& others 

528,854,449 

9 UAE 39011039 Polymers of ethylene in 

primary forms and others 

466,044,711 

10 China 26011110 Aggerladed hematie iron or 

with Puvrty of iron Less than 

40% 

476,884,081 

Πεγή: Ιξαληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία. 

 

35. Ιξαληθέο εμαγωγέο (αλά πξνϊόλ) 
YEAR 1394                          (March 21,  2015 – March 20, 2016) 
NO COUNTRY TARIFF CODE DESCRIPTION VALUE/US 

DOLLARS 

1 U.A.E. 27111990 Petroleum Gases & other 

gaseous hydrocarbons 

1,469,574,292 

2 China 27111290 Petroleum Gases & other 

gaseous hydrocarbons 

1,211,083,282 

3 China 27111390 Petroleum Gases & other 

gaseous hydrocarbons 

614,505,790 

4 China 39011039 Polymers of ethylene in 

primary forms and others 

601,431,711 

5 China 29051100 Methanol (methyl alcohol) 547,659,354 

6 China 39012029 Polymers of ethylene in 

primary forms and others 

543,551,462 

7 Italy 72082500 Iron & non-alloy steel of 

thickness 4.75mm or more 

510,174,327 

8 India 31021000 Urea,Whether or not in 

aqueous solution  

 513,993,341  

9 China 26011190 Iron ores & concentrates 

including roasted oron 

pyrites 

 487,735,254  

10 U.A.E. 27101940 Mine based oil  

Πεγή: Ιξαληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία. 

 

36. Ιξαληθέο εηζαγωγέο από Διιάδα 2013-2016: 
YEAR 1392                           

(March 21,  2013 – March 20, 2014) 

YEAR 1393                              

(March 21,  2014 – March 20, 2015 

YEAR 1394 

(March 21,  2015 – February  20, 

2016) 

NO. DESCRIPTION VALUE/USD NO. DESCRIPTION VALUE/USD NO. DESCRIPTION VALUE/USD 

1 other articles of 

cement, 

concrete or 

artificial stone, 

etc  

1.984.649  Medicaments-

other  

3.610.468  Carboxyamide-

function 

compounds – 

other 

6.163.470 

2 peaches , 

prepared or 

preserved  

946.782  peaches , 

prepared or 

preserved 

2.355.040  other 

medicaments of 

mixed or 

unmixed 

products , for 

retail sale 

3.503.414 

3 other jams , 

fruit jellies , 

etc, being 

cooked 

preparations 

906.840  other 

medicaments of 

mixed or 

unmixed 

products , for 

retail sale 

1.620.250  peaches , 

prepared or 

preserved 

1.558.414 

4 other 

medicaments of 

855.050  other jams , 

fruit jellies , 

1.502.232  Maize – seed 993.486 
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mixed or 

unmixed 

products , for 

retail sale  

etc, being 

cooked 

preparations 

5 Complementary 

food, medicine 

676.516  Orthopedic 

interlocking bar  

745.255  Medicaments – 

other 

989.247 

6 Aluminum foil 641.745  NPK fertilizers 685.711  other jams , 

fruit jellies , 

etc, being 

cooked 

preparations 

969.660 

7 NPK fertilizers  491.142  other articles of 

cement, 

concrete or 

artificial stone, 

etc  

540.194  Medicaments – 

other 

754.621 

8 Medicaments - 

other 

356.548  Medicaments 507.318  Presses for 

manufacture of 

particle board 

or fibre 

building  

433.397 

9 Washing, 

bleaching or 

dyeing 

machines 

231.268  Sanitary towels, 

pampers 

471.592  NPK fertilizers 416.086 

10 Machines for 

weaving fabrics 

216.166  INN, salts – 

other  

401.083  Medicaments – 

other 

179.803 

Πεγή: Ιξαληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία. 

 

37. Ιξαληθέο εμαγωγέο πξνο Διιάδα 2013-2016:  
YEAR 1392 

 (March 21,  2013 – March 20, 2014) 

YEAR 1393 

(March 21,  2014 – March 20, 2015) 

YEAR 1394 

 (March 21,  2015 – February  20, 

2016) 

NO. DESCRIPTION VALUE/USD NO. DESCRIPTION VALUE/USD NO. DESCRIPTION VALUE/USD 

1 Pistachios 1,497,600  Carpets of other 

textile materials  

1,404,700  Other nuts, fresh 

or dried, open 

outlet 

7,084,000 

2 Grapes. Tizabi, 

seedless 

1,155,640  Other nuts, 

fresh or dried, 

open outlet 

1,198,800  Shelled nuts 1,626,000 

3 carpets and other 

textile floor 

coverings , of 

wool... knotted  

507,412  Pistachio nut in 

second shelled 

1,270,800  Carpets of other 

textile materials  

1,158,015 

4 Other nuts, fresh or 

dried 

463,632  Grapes. Tizabi, 

seedless 

632,471  Polymers of 

styrene, high 

impact 

836,210 

5 Carpets of other 

textile materials 

334,573  Pistachio nut 396,000  Grapes. Tizabi, 

seedless 

764,587 

6 Marble, travertine 

– crude  

299,582  Marble, 

travertine – 

crude  

416,076  Pistachio nut 711,150 

7 boilers for central 

heating  

295,911  Synthetic staple 

fibers-other 

354,200  Carpets of other 

textile materials  

534,094 

8 Marble, travertine 235,564  Cast iron blades 

for heating 

boilers 

120,669  Polymers of 

ethylene – other 

496,829 

9 Shrimps 223,474  Carpets – other  124,841  Marble – crude  436,263 

10 Synthetic staple 

fibres-other 

132,000  boilers for 

central heating  

90,465  Pistachionut in 

second shelled 

and chip 

374,150 

 TOTAL 5,846,245  TOTAL 6,598,162  TOTAL 17,044,519 

Πεγή: Ιξαληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία. 


