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Διμερές εμπόριο Ελλάδας - Ουζμπεκιστάν έτους 2016 

 
Το διμερές εμπόριο μεταξύ Ελλάδας - Ουζμπεκιστάν κατά το 2016 παρουσίασε σημαντική πτώση 

της τάξης του 40,3%, σε συνέχεια πτώσης κατά 81% που είχε σημειώσει το 2015. Σύμφωνα με 

προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, ο όγκος εμπορίου ανήλθε μόλις σε 1,8 εκ. 

ευρώ, με τις ελληνικές εξαγωγές να διαμορφώνονται σε 1 εκ. ευρώ, μειωμένες δραματικά κατά 

65,4%, και τις εισαγωγές να ανέρχονται σε 781 χιλ. ευρώ, έχοντας υπερδεκαπλασιαστεί. Το 

εμπορικό ισοζύγιο, αν και μειώθηκε δραματικά, παρέμεινε πλεονασματικό για τη χώρα μας. 

Σύνολο Διμερούς Εμπορίου, 2016 

σε ευρώ 2016 2015 2014 

Μεταβολή 

2016/2015 

Μεταβολή 

2015/2014 

Εξαγωγές 1.030.286 2.975.333 3.902.283 -65,4% -23,8% 

Εισαγωγές 781.715 62.364 12.331.431 1153,5% -99,5% 

Όγκος εμπορίου 1.812.001 3.037.697 16.233.714 -40,3% -81,3% 

Εμπορικό ισοζύγιο 248.571 2.912.969 -8.429.148 -91,5% -134,6% 

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

Βασικός παράγοντας που διαμόρφωσε την εικόνα του διμερούς εμπορίου κατά το 2016 είναι η 

δραματική πτώση του πρώτου ελληνικού εξαγόμενου προϊόντος, των ζωντανών φυτών με τις ρίζες 

τους, από 2,2 εκ. ευρώ το 2015 σε 490 χιλ. το 2016 (πτώση κατά 78%), το οποίο κατείχε μερίδιο 

75% επί των ελληνικών εξαγωγών προς το Ουζμπεκιστάν. Επιπλέον, η θεαματική αύξηση των 

εισαγωγών, παρόλο που σε απόλυτα μεγέθη εξακολουθούν να βρίσκονται πολύ χαμηλά, οφείλεται 

κυρίως στην εισαγωγή νέων προϊόντων από το Ουζμπεκιστάν (ακατέργαστος μόλυβδος, πολυμερή 

του αιθυλενίου, ξυλεία). 

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

φυτά και οι ρίζες τους συνεχίζουν να κατέχουν την πρώτη θέση με μερίδιο 47,6%, και ακολουθούν 

οι ανελκυστήρες με 9,9%, τα φύλλα αλουμινίου με 9,1%, οι αμελκτικές μηχανές και μηχανές και 

συσκευές γαλακτοκομίας με 9%, τα φάρμακα με 5,8%, τα υφαντουργικά είδη για τεχνικές χρήσεις 

με 4,6%, η βαζελίνη και παραφίνη με 3,7%, οι φράουλες, σμέουρα, βατόμουρα, ακτινίδια και άλλοι 

καρποί και φρούτα νωπά με 3,2%, τα χαρτιά και χαρτόνια με 1,7% και τα λάδια από πετρέλαιο ή 

ασφαλτούχα ορυκτά με 1%. Στα δέκα αυτά προϊόντα αντιστοιχεί το 95,6% των ελληνικών 

εξαγωγών προς τη χώρα. 

Ελληνικές εξαγωγές στο Ουζμπεκιστάν 2016 

10 πρώτα προϊόντα (σε ευρώ) 

HS4 - Περιγραφή προϊόντος 2016 2015 

Μεταβολή 

2016/2015 Μερίδιο 

0602 Άλλα φυτά ζωντανά (και οι ρίζες τους), 

μοσχεύματα και μπόλια. Λευκό (φύτρα) 

μανιταριών 490.283 2.232.267 -78,0% 47,6% 

8428 Μηχανές και συσκευές για την ανύψωση, 

τη φόρτωση, εκφόρτωση ή τη μετακίνηση 101.518 50.581 100,7% 9,9% 



 

 

HS4 - Περιγραφή προϊόντος 2016 2015 

Μεταβολή 

2016/2015 Μερίδιο 

7607 Φύλλα και ταινίες, λεπτά, από αργίλιο, με 

πάχος που δεν υπερβαίνει τα 0,2 mm  93.293 0 

 

9,1% 

8434 Αμελκτικές μηχανές και μηχανές και 

συσκευές γαλακτοκομίας 93.100 65.273 42,6% 9,0% 

3004 Φάρμακα που παρουσιάζονται με μορφή 

δόσεων ή είναι συσκευασμένα για τη λιανική 

πώληση 60.208 76.953 -21,8% 5,8% 

5911 Προϊόντα και είδη υφαντουργικά για 

τεχνικές χρήσεις 47.314 23.290 103,2% 4,6% 

2712 Βαζελίνη. Παραφίνη, κερί πετρελαίου 

μικροκρυστάλλινο, slack wax, οζοκηρίτης, κερί 

από λιγνίτη, κερί από τύρφη, άλλα ορυκτά κεριά 

και παρόμοια προϊόντα 38.280 0 

 

3,7% 

0810 Φράουλες, σμέουρα, μούρα ή βατόμουρα, 

φραγκοστάφυλα, ακτινίδια λωτοί κ.ά. Καρποί 

και φρούτα νωπά 32.579 0 

 

3,2% 

4811 Χαρτιά, χαρτόνια, χαρτοβάμβακας και 

επίπεδες επιφάνειες από ίνες κυτταρίνης 17.593 11.975 46,9% 1,7% 

2710 Λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα 

ορυκτά, άλλα από τα ακατέργαστα 10.732 0 

 

1,0% 

Σύνολο 10 πρώτων προϊόντων 984.900 2.460.339 -60,0% 95,6% 

Σύνολο ελληνικών εξαγωγών προς 

Ουζμπεκιστάν 1.030.286 2.975.333 -65,4% 100,0% 

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

 

Οι εισαγωγές από το Ουζμπεκιστάν περιλαμβάνουν τον ακατέργαστο μόλυβδο με συντριπτικό 

μερίδιο 70%, τα πολυμερή του αιθυλενίου με 23%, ξυλεία με 3,2%, τα προσωρινά διατηρημένα 

λαχανικά, ακατάλληλα για διατροφή με μερίδιο 2,9%, τα κατεργασμένα γουνοδέρματα με 0,8% και 

τα όσπρια με 0,2%. 

Ελληνικές εισαγωγές από το Ουζμπεκιστάν 2016 

(σε ευρώ) 

HS4 - Περιγραφή προϊόντος 2016 2015 

Μεταβολή 

2016/2015 Μερίδιο 

7801 Μόλυβδος σε ακατέργαστη μορφή 546.860 0 

 

70,0% 

3901 Πολυμερή του αιθυλενίου, σε αρχικές μορφές 179.528 0 

 

23,0% 

4407 Ξυλεία πριονισμένη ή πελεκημένη κατά μήκος, 

πάχους που υπερβαίνει τα 6 mm 25.151 0 

 

3,2% 

0711 Λαχανικά διατηρημένα προσωρινά, αλλά 

ακατάλληλα για διατροφή στην κατάσταση που 

βρίσκονται 22.478 55.077 -59,2% 2,9% 

4302 Γουνοδέρματα δεψασμένα ή κατεργασμένα, που 

δεν έχουν συναρμολογηθεί ή έχουν συναρμολογηθεί  6.504 0 

 

0,8% 

0713 Όσπρια ξερά, χωρίς λοβό, έστω και 

ξεφλουδισμένα ή σπασμένα 1.194 0 

 

0,2% 

Σύνολο ελληνικών εισαγωγών από Ουζμπεκιστάν 781.715 62.364 1153,5% 100,0% 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (προσωρινά στοιχεία), Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Μόσχας 


