ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Πρεσβεία της Ελλάδος
Μόσχα
Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών
Υποθέσεων
Διμερές εμπόριο Ελλάδας- Τουρκμενιστάν έτους 2016
Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, το διμερές εμπόριο ΕλλάδαςΤουρκμενιστάν κατά το 2016, παρουσίασε σημαντική αύξηση της τάξης του 143%, σε συνέχεια
αύξησης κατά 48% που είχε σημειώσει το 2015 και ανήλθε σε 88,8 εκ. ευρώ. Οι ελληνικές
εξαγωγές διαμορφώθηκαν σε περίπου 50 εκ. ευρώ, αυξημένες θεαματικά κατά 794%, και οι
εισαγωγές ανήλθαν σε 39 εκ. ευρώ, αυξημένες κατά περίπου 26%. Το εμπορικό ισοζύγιο, από
ελλειμματικό, μετατράπηκε σε πλεονασματικό για τη χώρα μας.
Ωστόσο, το διμερές εμπόριο Ελλάδας-Τουρκμενιστάν βασίζεται σχεδόν εξ’ ολοκλήρου στο
εμπόριο πετρελαιοειδών. Κατά το 2016 τα πετρελαιοειδή αποτελούσαν το 93% των ελληνικών
εξαγωγών και το 99,9% των εισαγωγών από το Τουρκμενιστάν. Αξίζει να σημειωθεί ότι χωρίς
πετρελαιοειδή, ο όγκος εμπορίου θα είχε διαμορφωθεί στα 3,6 εκ. ευρώ, με τις ελληνικές εξαγωγές
να ανέρχονται σε 3,5 εκ. ευρώ και τις εισαγωγές σε 39 χιλ. ευρώ.
Σύνολο Διμερούς Εμπορίου, 2016 (σε ευρώ)

Εξαγωγές
Εισαγωγές
Όγκος Εμπορίου
Εμπορικό Ισοζύγιο

2016
2015
49.848.239
5.575.552
38.939.484 30.954.081
88.787.723 36.529.633
10.908.755 -25.378.529

Μεταβολή
2014
2016/2015
5.110.031
794,1%
19.755.717
25,8%
24.865.748
143,1%
-14.645.686

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (Προσωρινά στοιχεία), Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Μόσχας

Όσον αφορά στη σύνθεση των συνολικών ελληνικών εξαγωγών προς το Τουρκμενιστάν, εκτός από
τα πετρελαιοειδή που αποτελούν το 93% των συνολικών εξαγωγών, αυτές αποτελούνται από
πέτρες για λάξευση ή την οικοδομική (6,9%), κεραμίδια και στοιχεία για το τζάκι (0,1%),
μαρμελάδες και γλυκά του κουταλιού (0,1%) και μέρη για κινητήρες (0,004%). Τα πέντε αυτά
προϊόντα αποτελούν το σύνολο των ελληνικών εξαγωγών προς τη χώρα.
Ελληνικές εξαγωγές στο Τουρκμενιστάν 2016 (σε ευρώ)
Μεταβολή
HS4 - Περιγραφή προϊόντος
2016
2015
2016/2015 Μερίδιο
2710 Λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα
ορυκτά, άλλα από τα ακατέργαστα
46.304.923
162.225 28443,6%
92,9%
6802 Πέτρες κατάλληλες για λάξευση ή για την
οικοδομική (άλλες από αυτές του σχιστόλιθου)
επεξεργασμένες και τεχνουργήματα από τις
πέτρες αυτές
3.455.803 4.805.547
-28,1%
6,9%
6905 Κεραμίδια, στοιχεία για το τζάκι, αγωγοί
καπνού, αρχιτεκτονικές διακοσμήσεις από
κεραμευτική ύλη, και άλλα πήλινα είδη για την
οικοδομή
49.665
130.567
-62,0%
0,1%
2007 Γλυκά κουταλιού, ζελέδες, μαρμελάδες,
πολτοί και πάστες καρπών και φρούτων
36.077
132.896
-72,9%
0,1%

HS4 - Περιγραφή προϊόντος
2016
2015
8409 Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται
αποκλειστικά ή κυρίως για κινητήρες εκρήξεως ή
κινητήρες ντίζελ ή ημιντίζελ
1.768
12.250
Σύνολο
49.848.239 5.575.552

Μεταβολή
2016/2015 Μερίδιο

-85,6%
794,1%

0,004%
100,0%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (προσωρινά στοιχεία), Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Μόσχας

Οι εισαγωγές από το Τουρκμενιστάν, εκτός από τα πετρελαιοειδή που αποτελούν το 99,9% των
συνολικών εισαγωγών, περιλαμβάνουν μόνο ένα ακόμα προϊόν, τα υφάσματα από βαμβάκι (0,1%).
Ελληνικές εισαγωγές από το Τουρκμενιστάν 2016 (σε ευρώ)
Μεταβολή
HS4 - Περιγραφή προϊόντος
2016
2015
2016/2015 Μερίδιο
2710 Λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα
ορυκτά, άλλα από τα ακατέργαστα
30.066.391 30.954.081
-2,9%
77,2%
2709 Λάδια ακατέργαστα, από πετρέλαιο ή
από ασφαλτούχα ορυκτά
8.834.272
0
22,7%
5209 Υφάσματα από βαμβάκι
38.821
0
0,1%
Σύνολο
38.939.484 30.954.081
25,8% 100,0%
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (προσωρινά στοιχεία), Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Μόσχας

