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ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ 

 ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ – ΕΛΛΑΔΟΣ 2010   
 

Α. ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 
 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, το διμερές εμπόριο 
μεταξύ Ελλάδας και Ουζμπεκιστάν παρουσίασε το 2010 την ακόλουθη εικόνα: 
 

 2010 2009 
ΑΞΙΑ ΕΞΑΓΩΓΩΝ (σε Ευρώ) (σε Ευρώ) 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ (σε %) 

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 689.752 32.220.375 -97,86 
ΕΞΑΓΩΓΕΣ 

ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ 5.987.323 31.759.975 -81,15 

ΟΓΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 6.677.075 63.980.350 -89,56 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ -5.297.571 460.400  

 
Διαπιστώνεται συνεπώς καθίζηση (97,86%) του διμερούς εμπορίου, το οποίο από 

63.980.350 ευρώ μειώθηκε σε 6.677.075 ευρώ, γεγονός που οφείλεται τόσο στην κατά 97,86 % 
πτώση των εξαγωγών μας προς την εν λόγω χώρα όσο και στην κατά 81,15% πτώση των 
εισαγωγών μας (μηδενισμός της εισαγωγής χαλκού και λιπάσματα από το Ουζμπεκιστάν. 
Κατόπιν τούτου το εμπορικό ισοζύγιο της χώρας μας με το Ουζμπεκιστάν κατέστη 
ελλειμματικό κατά 5,29 εκ. Ευρώ. 
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Β. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ  ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΑΓΩΓΩΝ - ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ 
ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ-ΕΛΛΑΔΟΣ 2009-2010 σε Ευρώ. 
 

Μελετώντας αναλυτικότερα τα στοιχεία παρατηρούμε ότι, η πτώση των εξαγωγών 
της χώρας μας προς το Ουζμπεκιστάν οφείλεται εξ’ ολοκλήρου στην διακοπή των 
εξαγωγών μαρμάρου και λοιπών κατασκευαστικών υλικών που ακολούθησε την 
ολοκλήρωση του έργου της εταιρείας FHL Κυριακίδης στην Τασκένδη (26 εκ. ευρώ το 
2009). Ωστόσο και οι υπόλοιποι κωδικοί κατέγραψαν μεγάλη μείωση (προϊόντα ομορφιάς, 
φαρμακευτικά προϊόντα, ειδικά καύσιμα κλπ). Κατά τα λοιπά σημειώνεται μόνον η 
διεύρυνση της παρουσίας μας στο ελαιόλαδο συνολικά (παρθένο και μη) ενώ ενδεικτικό 
του εν γένει ευκαιριακού χαρακτήρα του διμερούς εμπορίου είναι και το γεγονός της 
εμφάνισης για πρώτη φορά 15 νέων δασμολογικών κωδικών (μικρής έως αμελητέας αξίας) 
και η εξαφάνιση 12 που υπήρχαν το 2009. 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ: 689.752€ 
 

Δασμολογική 
Κατηγορία 

Περιγραφή 2010 Επί του 
συνόλου 

2009 % Μεταβολή 
2009-2010 

33.04.99.00 Προϊόντα ομορφιάς 352.114 51,05 641.966 -45,15 
30.04.90.00 Φαρμακευτικά 

προϊόντα 
65.735 9,53 112.200 -41,41 

84.34.20.00 Μηχανές & συσκευές 
γαλακτοκομίας 

62.348 9,04 - - 

27.10.19.21 Ειδικό καύσιμο 
αεριωθούμενων 

58.352 8,46 191.226 -69,49 

15.09.10.90 Άλλα παρθένα 
ελαιόλαδα 

47.196 6,84 55.094 -14,34 

15.10.00.90 Άλλα ελαιόλαδα 44.694 6,48 - - 
27.10.19.99 Άλλα λιπαντικά λάδια 28.329 4,11 - - 
84.53.90.00 Μέρη βιρσοδεπτικών 

μηχανών 
8.730 1,27 - - 

64.03.91.18 Υποδήματα 8.660 1,26 - - 
20.01.90.65 Ελιές 4.439 0,64 - - 
32.04.12.00 Χρωστικές ύλες 

συνθετικές οργανικές 
3.552 0,51 - - 

84.18.69.00 Μηχανές & συσκευές 
παραγωγής ψύχους 

3.050 0,44 - - 

84.38.90.00 Μέρη μηχανών για τη 
παρασκευή τροφίμων 

1.430 0,21 - - 

48.19.20.00 Κουτιά & είδη από 
χαρτόνι 

520 0,08 - - 

84.78.10.00 Μέρη μηχανών για τη 
κατεργασία καπνού 

316 0,05 - - 

88.03.30.00 Μέρη αεροπλάνων 150 0,02 - - 
22.08.60.11 Βότκα 72 0,01 - - 
22.04.21.84 Κρασιά λευκά 58 0,01 - - 
12.09.91.90 Σπόροι 7 0,00 - - 

 ΣΥΝΟΛΟ 689.752  32.220.375  
 

Όσον αφορά στις εισαγωγές της χώρας μας από το Ουζμπεκιστάν, η πτώση ήταν 
χαμηλότερη από αυτή των εξαγωγών μας. Ουσιαστικά αποδίδεται στην κατά 81,75% 
μείωση των εισαγωγών χάλκινων καθόδων. Επίσης σημαντική πτώση σημείωσαν οι 
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εισαγωγές ορυκτελαίων και της σταφίδας. Από την άλλη υπογραμμίζεται η μεγάλη 
ποσοστιαία αύξηση των εισαγωγών βάμβακος, η οποία αναμένεται να έχει συνέχεια και τα 
επόμενα χρόνια, λαμβανομένων υπόψη των δυνατοτήτων της εν λόγω χώρας στο 
συγκεκριμένο προϊόν. Κάποια κίνηση καταγράφεται τέλος στο τομέα του δέρματος. 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ: 5.987.323€ 
 

Δασμ. Κατ/ρία Περιγραφή 2010 % Συνόλου 2009 % Μεταβολή 
2009-2010 

74.03.11.00 Κάθοδοι και τμήματα 
χάλκινων καθόδων 

5.465.750 91,29 29.955.811 -81,75 

27.10.19.99 Άλλα λάδια 350.490 5,85 1.638.084 -78,60 

52.05.23.00 Νήματα από βαμβάκι 102.922 1,72 17.713 481,05 

28.33.25.00 Υπερθειικά χαλκού 27.214 0,45 - - 

41.07.19.90 Άλλα δέρματα 
παρασκευασμένα μετά 

τη δέψη 

17.806 0,30 - - 

41.04.19.59 Άλλα δέρματα 
δεψασμένα βοοειδών 

15.090 0,25 - - 

88.03.30.00 Άλλα μέρη 
αεροπλάνων ή 
ελικοπτέρων 

5.065 0,08 - - 

08.06.20.30 Σταφίδες Σουλτανίνες 2.986 0,05 37.175 -91,97 
 ΣΥΝΟΛΟ 5.987.323  31.759.975 -81,15 

 
 
 

   Ο Διευθύνων 
 
 

Σπυρίδων Λιόντος 
   Γραμματέας ΟΕΥ Α΄ 

 


