ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ - ΕΛΛΑΔΟΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΜΑΡΤΙΟΥ 2010.
Α. ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος, σας γνωρίζουμε ότι
το πρώτο τρίμηνο 2010 η πορεία του διμερούς εμπορίου Ουζμπεκιστάν-Ελλάδος
παρουσίασε την ακόλουθη εικόνα:

ΑΞΙΑ ΕΞΑΓΩΓΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ
ΕΞΑΓΩΓΕΣ
ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ
ΟΓΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ

ΤΡΙΜΗΝΟ 2010
(σε Ευρώ)

ΤΡΙΜΗΝΟ 2009
(σε Ευρώ)

ΜΕΤΑΒΟΛΗ
(σε %)

155.664
68.168

754.017
15.974.549

-79,36
-99,57

223.832
87.496

16.728.566
-15.193.532

-98,66
+99,42

Παρατηρείται σημαντική μείωση των εξαγωγών μας προς το Ουζμπεκιστάν της τάξεως
του -79,36% σε Ευρώ και παράλληλα πολύ μεγάλη μείωση των εξαγωγών των
προϊόντων προέλευσης Ουζμπεκιστάν προς τη χώρα μας κατά -99,57%.
Πιο συγκεκριμένα το πρώτο τρίμηνο 2010 οι ελληνικές εξαγωγές παρουσίασαν μεγάλη
μείωση κατά -79,36% και ανήλθαν σε 155.664 Ευρώ έναντι 754.017 Ευρώ το
αντίστοιχο διάστημα του 2009. Παράλληλα, οι εξαγωγές του Ουζμπεκιστάν προς
Ελλάδα παρουσίασαν πολύ μεγάλη μείωση κατά -99,57% και ανήλθαν σε μόλις 68.168
Ευρώ το πρώτο τρίμηνο 2010 έναντι 15.974.549 Ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του
2008.
Ο όγκος εμπορίου, όπως είναι αναμενόμενο, παρουσίασε μείωση κατά -98,66% και
από 16.728.566 Ευρώ το πρώτο τρίμηνο 2009 ανήλθε σε 223.832 Ευρώ το πρώτο
τρίμηνο 2010.
Το εμπορικό ισοζύγιο μετετράπη σε θετικό για τη χώρα μας κατά 87.496 Ευρώ
παρουσιάζοντας θετική εξέλιξη κατά 99,42% έναντι του αντίστοιχου διαστήματος του
2009 όπου είχε παρουσιάσει έλλειμμα ύψους 15.193.532 Ευρώ. Η ανωτέρω εξέλιξη
οφείλεται σχεδόν εξ ολοκλήρου στην δραματική μείωση των εξαγωγών προέλευσης
Ουζμπεκιστάν προς την Ελλάδα.
Αναλυτικότερα:
1. Η μείωση των ελληνικών εξαγωγών οφείλεται σε μείωση εξαγωγών προϊόντων
όπως αιθέρια έλαια και ρητινοειδή, ορυκτά καύσιμα και λάδια.
2. Οι εξαγωγές του Ουζμπεκιστάν παρουσίασαν πολύ μεγάλη μείωση λόγω του
μηδενισμού της δασμολογικής κλάσης 74 ‘χαλκός και τεχνουργήματα από χαλκό’.
Η ανωτέρω τάση στις εξαγωγές του Ουζμπεκιστάν είναι ακόμη νωρίς για να
εκτιμηθεί αν θα διατηρηθεί ή εάν πρόκειται για συγκυριακό φαινόμενο.
Β. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΑΓΩΓΩΝ - ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ
ΕΛΛΑΔΑΣ - ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΩΝ 2009-2010 (σε Ευρώ)
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ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ
Δασμ.
κατ/ρία

33
15
27
20
48

Περιγραφή

Αιθέρια έλαια και ρητινοειδή
Λίπη και λάδια ζωικά ή φυτικά
Ορυκτά καύσιμα, λάδια
Παρασκευάσματα λαχανικών,
καρπών και φρούτων
Χαρτί και χαρτόνι

3μηνο 2010

% επί
συνόλου

3μηνο 2009

Μεταβολή
2008/2009 %

77.950
47.196
25.559

50,07
30,31
16,41

133.317
---61.340

-41,53
----58,33

4.439
520

2,85
0,33

-------

-------

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ
Δασμ.
κατ/ρία

Περιγραφή

52

Βαμβάκι
Ανόργανα χημικά προϊόντα και
ενώσεις αυτών
Χαλκός και τεχνουργήματα
από χαλκό

27
74

3μηνο 2010

% επί
συνόλου

3μηνο 2009

Μεταβολή
2008/2009 %

40.954

60,07

----

----

27.214

39,92

----

----

----

----

15.964.816

μηδενίστηκε
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