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Διμερείς εμπορικές συναλλαγές Ελλάδας – Τουρκμενιστάν κατά το 2014 
 
 
Το διμερές εμπόριο μεταξύ Ελλάδας - Τουρκμενιστάν κατά το 2014 χαρακτηρίστηκε από 
σημαντική μείωση. Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, ο 
όγκος εμπορίου μειώθηκε κατά 39% και ανήλθε σε 24,9 εκ. ευρώ, με τις ελληνικές 
εξαγωγές να διαμορφώνονται σε 5 εκ. ευρώ, μειωμένες κατά 9,6%, και τις εισαγωγές να 
ανέρχονται σε 19,7 εκ. ευρώ, έχοντας σημειώσει πτώση της τάξης του 43%. Το εμπορικό 
ισοζύγιο βελτιώθηκε σημαντικά, ωστόσο παρέμεινε ελλειμματικό για τη χώρα μας. 
 

Σύνολο Εμπορίου, 2014 

αξία σε ευρώ 2014 2013 
Μεταβολή 
2014/2013 

Εξαγωγές 5.110.031 5.649.952 -9,6% 

Εισαγωγές 19.755.717 34.921.937 -43,4% 

Όγκος Εμπορίου 24.865.748 40.571.889 -38,7% 

Εμπορικό Ισοζύγιο -14.645.686 -29.271.985 -50,0% 

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

 
Όσον αφορά στη σύνθεση των ελληνικών εξαγωγών προς το Τουρκμενιστάν, τα 
μάρμαρα, σε διάφορες μορφές καταλαμβάνουν τις τρεις από τις πέντε πρώτες θέσεις, με 
το άθροισμά τους να κατέχει το συντριπτικό μερίδιο του 87% επί των συνολικών 
εξαγωγών.  
 
Από την πλευρά των εισαγωγών από το Τουρκμενιστάν, αυτές αφορούν κατά το 99,9% 
λάδια πετρελαίου. 

 
Ελληνικές Εξαγωγές προς το Τουρκμενιστάν, 2014 

CN6 Περιγραφή προϊόντος 
2014 

(αξία σε ευρώ) 
2013 

(αξία σε ευρώ) 
Μεταβολή 
2014/2013 

% επί 
συνόλου 

680291 Μάρμαρο, τραβερτίνη και 
αλάβαστρος, τυχαίας μορφής, στιλβωμένα, 
διακοσμημένα ή αλλιώς κατεργασμένα  3.251.680 

  
63,6% 

680221 Μάρμαρο, τραβερτίνη και αλάβαστρο 
και τεχνουργήματα από αυτές 969.353 

  
19,0% 

271019 Άλλα λάδια πετρελαίου 303.876 
  

5,9% 

240220 Τσιγάρα που περιέχουν καπνό 242.129 142.450 70,0% 4,7% 

251512 Μάρμαρα και τραβερτίνες, απλά 
κομμένα, με πριόνι ή άλλο τρόπο, σε όγκους ή 
πλάκες σχήματος τετραγώνου 214.910 368.894 -41,7% 4,2% 

430310 Ενδύματα και εξαρτήματα της ένδυσης 
από γουνοδέρματα  58.853 

  
1,2% 

440890 Φύλλα επικολλητής ξυλείας 
(καπλαμάδες) ή φύλλα αντικολλητής ξυλείας 
(κόντρα- πλακέ) 21.910 

  
0,4% 



CN6 Περιγραφή προϊόντος 
2014 

(αξία σε ευρώ) 
2013 

(αξία σε ευρώ) 
Μεταβολή 
2014/2013 

% επί 
συνόλου 

230800 Φυτικές ύλες και φυτικά 
απορρίμματα, κατάλοιπα και υποπροϊόντα 
φυτικά 15.941 

  
0,3% 

870323 Επιβατικά αυτοκίνητα, ό. συμπ. τα 
αυτοκίνητα εμπορικής χρήσης και τα 
αγωνιστικά αυτοκίνητα 14.250 18.800 -24,2% 0,3% 

840999 Μέρη που αναγνωρίζονται ότι 
προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για 
εμβολοφόρους κινητήρες  8.000 

  
0,2% 

321490 Επιχρίσματα μη πυρίμαχα των τύπων 
που χρησιμοποιούνται στη οικοδομική 
δραστηριότητα 6.309 

  
0,1% 

350610 Προϊόντα κάθε είδους που είναι 
κατάλληλα για χρήση ως συγκολλητικά, 
συσκευασμένα για τη λιανική πώληση 880 

  
0,0% 

390690 Πολυμερή ακρυλικά σε αρχικές 
μορφές  730 

  
0,0% 

392321 Σάκοι, σακουλάκια, τσαντάκια και 
χωνιά, από πολυμερή του αιθυλενίου 461 

  
0,0% 

382490 Προϊόντα, παρασκευάσματα και 
υπολείμματα των χημικών ή συναφών 
βιομηχανιών 387 

  
0,0% 

731815 Βίδες και μπουλόνια με σπείρωμα, 
από σίδηρο ή χάλυβα 362     0,0% 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 5.110.031 5.649.952 -9,6% 100,0% 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (Προσωρινά στοιχεία) 
Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Μόσχας 

 
 

Ελληνικές Εισαγωγές από το Τουρκμενιστάν, 2014 

CN6 Περιγραφή προϊόντος 
2014 

(αξία σε ευρώ) 
2013 

(αξία σε ευρώ) 
Μεταβολή 
2014/2013 

% επί 
συνόλου 

271019 Άλλα λάδια πετρελαίου 18.597.389 6.615.858 181,1% 94,1% 

270900 Λάδια ακατέργαστα, από πετρέλαιο 
ή από ασφαλτούχα ορυκτά (ακατέργαστο 
πετρέλαιο) 1.147.614 28.306.079 -95,9% 5,8% 

520942 Υφάσματα με την ονομασία denim 
από βαμβάκι, περιεκτικότητας κατά βάρος 
σε βαμβάκι >= 85% 10.714     0,1% 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ 19.755.717 34.921.937 -43,4% 100,0% 
 Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (Προσωρινά στοιχεία) 
Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Μόσχας 
 


