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Διμερές εμπόριο Ελλάδας- Τατζικιστάν έτους 2016 

 
Το διμερές εμπόριο μεταξύ Ελλάδας - Τατζικιστάν κατά το 2016 παρουσίασε σημαντική αύξηση 

και ανήλθε σε 328 χιλ. ευρώ από 17 χιλ. ευρώ το 2015, έχοντας σχεδόν 20πλασιαστεί. Σύμφωνα με 

προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, οι ελληνικές εξαγωγές διαμορφώθηκαν σε 

51 χιλ. ευρώ, αυξημένες κατά 231%, και οι εισαγωγές από το Τατζικιστάν ανήλθαν σε 276 χιλ. 

ευρώ, έχοντας 200πλασιαστεί. Το εμπορικό ισοζύγιο, από πλεονασματικό, μετατράπηκε σε 

ελλειμματικό για τη χώρα μας. 

Σύνολο Διμερούς Εμπορίου 2016 (σε ευρώ) 

 2016 2015 

Μεταβολή 

2016/2015 

Εξαγωγές 51.369 15.498 231,5% 

Εισαγωγές 276.521 1.392 19765,0% 

Όγκος Εμπορίου 327.890 16.890 1841,3% 

Εμπορικό Ισοζύγιο -225.152 14.106 -1696,1% 

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

Βασικό χαρακτηριστικό του διμερούς εμπορίου Ελλάδας-Τατζικιστάν, τόσο από την πλευρά των 

εξαγωγών όσο και από την πλευρά των εισαγωγών, είναι το γεγονός ότι το σύνολο των προϊόντων 

που είχαν ανταλλαγεί το 2015 έχουν μηδενιστεί το 2016, ενώ αυτά που αντηλλάγησαν το 2016 

εμφανίστηκαν για πρώτη φόρα, φανερώνοντας μάλλον ευκαιριακές εξαγωγές/εισαγωγές και όχι 

συστηματική εμπορική συνεργασία. 

Όσον αφορά στη σύνθεση των συνολικών ελληνικών εξαγωγών προς το Τατζικιστάν το 2016, 

αυτές αποτελούνται από τρία προϊόντα, ήτοι τις μηχανές και συσκευές για τη γεωργία, κηπουρική, 

πτηνοτροφία και μελισσοκομία με μερίδιο 60,4%, τα χρώματα επίχρισης και βερνίκια με 33,6% και 

τα είδη μεταφοράς ή συσκευασίας από πλαστικές ύλες με μερίδιο 6%.  

Ελληνικές εξαγωγές στο Τατζικιστάν 2016 (σε ευρώ) 

HS4 - Περιγραφή προϊόντος 2016 2015 

Μεταβολή 

2016/2015 Μερίδιο 

8436 Μηχανές και συσκευές για τη γεωργία, την 

κηπουρική, τη δασοκομία, την πτηνοτροφία ή τη 

μελισσοκομία 31.017 0 

 

60,4% 

3208 Χρώματα επίχρισης και βερνίκια με βάση 

συνθετικά πολυμερή ή τροποποιημένα φυσικά 

πολυμερή, διασκορπισμένα ή διαλυμένα σε μη 

υδατώδες μέσο 17.277 0 

 

33,6% 

3923 Είδη μεταφοράς ή συσκευασίας, από 

πλαστικές ύλες. Πώματα, καπάκια, καψούλια και 

άλλες διατάξεις κλεισίματος, από πλαστικές ύλες 3.075 0 

 

6,0% 

Σύνολο ελληνικών εξαγωγών προς Τατζικιστάν 51.369 15.498 231,5% 100,0% 

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



 

 

 

Οι εισαγωγές από το Τατζικιστάν περιλαμβάνουν μόνο δύο προϊόντα, το βαμβάκι μη λαναρισμένο 

ούτε χτενισμένο που κατέχει συντριπτικό ποσοστό 94,2% επί των συνολικών εισαγωγών και τα 

ξυλοκάρβουνα με μερίδιο 5,8%.  

Ελληνικές εισαγωγές από το Τατζικιστάν 2016 (σε ευρώ) 

HS4 - Περιγραφή προϊόντος 2016 2015 

Μεταβολή 

2016/2015 Μερίδιο 

5201 Βαμβάκι, μη λαναρισμένο ούτε χτενισμένο 260.447 0 

 

94,2% 

4402 Ξυλοκάρβουνα 16.074 0 

 

5,8% 

Σύνολο ελληνικών εισαγωγών από Τατζικιστάν 276.521 1.392 19765,0% 100,0% 

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

 
 

 


