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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Πρεσβεία της Ελλάδος 

Μόσχα 
Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών 

Υποθέσεων 
 

 
Διμερείς εμπορικές συναλλαγές Ελλάδας – Ουζμπεκιστάν κατά το 2014 

 
 

Το διμερές εμπόριο μεταξύ Ελλάδας - Ουζμπεκιστάν κατά το 2014 χαρακτηρίστηκε από 

εντυπωσιακή άνοδο, αν και συνολικά παραμένει σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Σύμφωνα με 

προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, ο όγκος εμπορίου αυξήθηκε κατά 350% 

και ανήλθε σε 16,2 εκ. ευρώ, με τις ελληνικές εξαγωγές να διαμορφώνονται σε 3,9 εκ. ευρώ, 

αυξημένες κατά 8,4%, και τις εισαγωγές να ανέρχονται σε 12,3 εκ. ευρώ, έχοντας 

1000πλασιαστεί. Το εμπορικό ισοζύγιο, από πλεονασματικό μετατράπηκε σε ελλειμματικό για τη 

χώρα μας. 

Βασικός παράγοντας που διαμόρφωσε την εικόνα του διμερούς εμπορίου κατά το 2014 είναι η 

εισαγωγή των προϊόντων του κωδικού 271019 “Άλλα λάδια πετρελαίου” ύψους 8,3 εκ. ευρώ, και 

του κωδικού 740311 “Χαλκός καθαρισμένος, σε μορφή καθόδων ή τμημάτων καθόδων” ύψους 4 

εκ. ευρώ. 

 
Σύνολο Εμπορίου, 2014 

αξία σε ευρώ 2014 2013 
Μεταβολή 
2014/2013 

Εξαγωγές 3.902.283 3.600.296 8,4% 

Εισαγωγές 12.331.431 10.578 116476,2% 

Όγκος Εμπορίου 16.233.714 3.610.874 349,6% 

Εμπορικό Ισοζύγιο -8.429.148 3.589.718 -334,8% 
 Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (Προσωρινά στοιχεία), Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Μόσχας 

 
 

Όσον αφορά στη σύνθεση των συνολικών ελληνικών εξαγωγών προς το Ουζμπεκιστάν, τα 

δένδρα και δενδρύλλια που δίνουν βρώσιμους καρπούς κατέχουν την πρώτη θέση με 

συντριπτικό μερίδιο 80,5% επί των συνολικών εξαγωγών, και ακολουθούν οι συσκευές και 

διατάξεις για την επεξεργασία υλών με μερίδιο 5,4%, οι μηχανές και συσκευές εκτύπωσης, όφσετ 

(offset) και οι ανελκυστήρες με 3,5%, και η παραφίνη με 1,7%. 

Από την πλευρά των εισαγωγών από το Ουζμπεκιστάν, το συντριπτικό μερίδιο κατέχουν τα λάδια 

πετρελαίου με μερίδιο 67,4% και ο χαλκός καθαρισμένος, σε μορφή καθόδων ή τμημάτων 

καθόδων με μερίδιο 32,4%. Στα δύο αυτά προϊόντα αντιστοιχεί το 99,8% των ελληνικών 

εισαγωγών. 
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Ελληνικές Εξαγωγές προς το Ουζμπεκιστάν, 2014 
15 πρώτα προϊόντα 

CN6 Περιγραφή προϊόντος 
2014 

(αξία σε ευρώ) 
2013 

(αξία σε ευρώ) 
Μεταβολή 
2014/2013 

% επί 
συνόλου 

060220 Δένδρα, χαμόδενδρα, δενδρύλλια 
και θάμνοι, που δίνουν βρώσιμους καρπούς 3.141.283 2.809.259 11,8% 80,5% 

841989 Συσκευές και διατάξεις, έστω και 
ηλεκτρικά θερμαινόμενες, για την 
επεξεργασία υλών με μεθόδους που 
απαιτούν αλλαγή της θερμοκρασίας 210.000 

  
5,4% 

844313 Άλλες μηχανές και συσκευές 
εκτύπωσης, όφσετ (offset) 138.000 

  
3,5% 

842810 Ανελκυστήρες προσώπων και 
αναβατήρες φορτίων 134.693 205.361 -34,4% 3,5% 

271220 Παραφίνη περιεκτικότητας κατά 
βάρος σε λάδι < 0,75% 64.803 

  
1,7% 

320810 Χρώματα επίχρισης και βερνίκια με 
βάση πολυεστέρες  59.158 

  
1,5% 

330590 Παρασκευάσματα για τα μαλλιά 
(εκτός από παρασκευάσματα για το λούσιμο, 
το κατσάρωμα ή ίσιωμα, λακ) 55.087 

  
1,4% 

843420 Μηχανές και συσκευές για την 
επεξεργασία του γάλακτος και τη μετατροπή 
του σε γαλακτοκομικά προϊόντα 29.241 

  
0,7% 

481141 Αυτοκόλλητα 17.261 
  

0,4% 

340213 Οργανικές ουσίες επιφανειακής 
δράσης, έστω και συσκευασμένες για τη 
λιανική πώληση 12.077 

  
0,3% 

843131 Μέρη από ανελκυστήρες 
προσώπων, αναβατήρες φορτίων ή από 
κυλιόμενες σκάλες 10.382 29.466 -64,8% 0,3% 

380891 Εντομοκτόνα 8.800 
  

0,2% 

310520 Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που 
περιέχουν τα τρία λιπαντικά στοιχεία άζωτο, 
φωσφόρο , κάλιο  8.345 24.098 -65,4% 0,2% 

843890 Μέρη από μηχανές και συσκευές για 
τη βιομηχανική προπαρασκευή, παρασκευή 
ή παραγωγή τροφίμων ή ποτών 8.000 

  
0,2% 

848340 Mηχανισμοί μετάδοσης της κίνησης 
με οδοντοτροχούς, είτε με τη μορφή 
κιβωτίων ταχυτήτων ή μετατροπέων 
ταχύτητας 2.679     0,1% 

ΣΥΝΟΛΟ 15 Πρώτων Προϊόντων 3.899.809 3.068.184 27,1% 99,9% 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 3.902.283 3.600.296 8,4% 100,0% 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (Προσωρινά στοιχεία).  
Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Μόσχας 
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Ελληνικές Εισαγωγές από το Ουζμπεκιστάν, 2014 

CN6 Περιγραφή προϊόντος 
2014 

(αξία σε ευρώ) 
2013 

(αξία σε ευρώ) 
Μεταβολή 
2014/2013 

% επί 
συνόλου 

271019 Άλλα λάδια πετρελαίου 8.311.476 
  

67,4% 
740311 Χαλκός καθαρισμένος, σε 
μορφή καθόδων ή τμημάτων 
καθόδων 3.995.882 

  
32,4% 

071333 Φασόλια κοινά Phaseolus 
vulgaris, ξερά, χωρίς λοβό, έστω και 
ξεφλουδισμένα ή σπασμένα 20.378 5.666 259,7% 0,2% 
440122 Ξυλεία σε πλακίδια ή σε 
μικρά τεμάχια  3.695     0,0% 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 
ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ 12.331.431 10.578 116476,2% 100,0% 

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


