ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΜΟΣΧΑΣ

ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ
Α΄ΕΞΑΜΗΝΟ 2021

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο όγκος διμερούς εμπορίου μεταξύ
Ελλάδος και Ουζμπεκιστάν, για το α΄εξάμηνο 2021 ανήλθε σε €3,28 εκ. έναντι €2,76 εκ. του α΄
εξαμήνου 2020 (+18,78%.)
Το εμπορικό ισοζύγιο παρέμεινε πλεονασματικό για τη χώρα μας, διαμορφούμενο για το
α΄εξάμηνο 2021 σε €2,24 εκ. έναντι €1,89 εκ. του α΄ εξαμήνου 2020 (αύξηση πλεονάσματος
+18,68%).
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Ελληνικές Εξαγωγές
Ελληνικές Εισαγωγές

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

Ποσά: Ευρώ

Α. Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, οι ελληνικές εξαγωγές προς το
Ουζμπεκιστάν για το α’ εξάμηνο 2021 ανήλθαν σε €2,76 εκ. έναντι €2,32 εκ. της ίδιας περιόδου
του 2020 (+18,74%).
Οι σημαντικότερες ελληνικές εξαγωγές στο Ουζμπεκιστάν α’ εξαμήνου 2021 (αναλόγως
συμμετοχής των επί του συνόλου της εξαγωγικής αξίας α’ εξαμήνου) αφορούσαν τα εξής
προϊόντα: πέτρες κατάλληλες για λάξευση ή οικοδομική (38,82%), εντομοκτόνα/μυκητοκτόνα
(24,62%), φυτά ζωντανά και ρίζες (12,33%), εμπιστευτικά προϊόντα (6,44%), κατεργασμένα
ορυκτέλαια (5,30%), ιατρικός εξοπλισμός (2,60%), μηχανικές συσκευές (1,84%),
αεραντλίες/αντλίες κενού (1,73%), ηλεκτροκινητήρες/ηλεκτρογενήτριες (0,86%), μηχανές
ανύψωσης/φόρτωσης (0,54%), είδη μεταφοράς/συσκευασίας από πλαστικές ύλες (0,36%),
φάρμακα (0,32%).
]Σημαντικές αυξήσεις ελληνικών εξαγωγών μεταξύ των δύο εξαμήνων 2021/2020
κατεγράφησαν στα ακόλουθα προϊόντα: φυτά ζωντανά και ρίζες (+1.318,1%), είδη
μεταφοράς/συσκευασίας από πλαστικές ύλες (+453,6%), κατεργασμένα ορυκτέλαια (+266,4%),
μέρη μηχανών/συσκευών (+228,2%), εμπιστευτικά προϊόντα (173,5%). Ο πρώτος εξαγωγικός
κωδικός α΄ εξαμήνου 2021, πέτρες για λάξευση ή οικοδομική αυξήθηκε κατά 11,4% έναντι του α’
εξαμήνου 2020. Αξιοσημείωτη ήταν η παρουσία των εξής προϊόντων, τα οποία δεν είχαν
καταγράψει εξαγωγές κατά το α’ εξάμηνο 2020 και των οποίων η συμμετοχή ήταν άξια αναφοράς:
ιατρικός εξοπλισμός, ηλεκτροκινητήρες/ ηλεκτρογεννήτριες, σύρματα/καλώδια, συνδετικά για
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καλούπια/πυρήνες χυτηρίων, μηχανές επεξεργασίας δεδομένων, μηχανές ανύψωσης/φόρτωσης,
ελαιόλαδο.
Σημαντικές μειώσεις εξαγωγών μεταξύ των δύο εξαμήνων 2021/20 αποτυπώθηκαν στα
εξής προϊόντα: κουστούμια και μέρη αυτών (-88,1%) και υποδήματα (-21,1%). Το α’ εξάμηνο 2020,
εξαγωγές καταγράφηκαν στους ακόλουθους κωδικούς, οι οποίοι δεν έκαναν την εμφάνισή τους
το α’ εξάμηνο 2021: συσκευές μηχανοθεραπείας, παρασκευάσματα διατροφής, λιπάσματα
ορυκτά ή χημικά, θερμαντήρες νερού/θερμοσυσκευές, είδη υγιεινής/ευπρεπισμού από σίδηρο ή
χάλυβα, πλυντήρια πιάτων, χρώματα επίχρισης/βερνίκια.
Β. Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, οι ελληνικές εισαγωγές από το
Ουζμπεκιστάν για το α’ εξάμηνο 2021 ανήλθαν σε €517,96 χιλ. έναντι €435,32 χιλ. της ίδιας
περιόδου του 2020 (+18,98%).
Οι ελληνικές εισαγωγές από το Ουζμπεκιστάν για το α’ εξάμηνο 2021 (αναλόγως της
συμμετοχής των επί του συνόλου της εισαγωγικής αξίας α’ εξαμήνου) αφορούσαν τα εξής
προϊόντα: πολυμερή αιθυλενίου (87,12%), καπνά ακατέργαστα και απορρίμματα (5,64%), νήματα
από βαμβάκι (5,49%), όσπρια ξερά (1,72%), σπέρματα/καρποί/σπόροι για σπορά (0,03%).
Σημαντικές αυξήσεις ελληνικών εισαγωγών μεταξύ των δύο εξαμήνων 2021/2020
κατεγράφησαν στα ακόλουθα προϊόντα: νήματα από βαμβάκι (+519,5%), όσπρια ξερά (+90,1%)
και πολυμερή αιθυλενίου (+73,7%). Αξιοσημείωτη ήταν η παρουσία των εξής προϊόντων, το α’
εξάμηνο 2021, τα οποία δεν είχαν καταγράψει εισαγωγές κατά το α’ εξάμηνο 2020:
σπέρματα/καρποί/σπόροι.
Σημαντική μείωση ελληνικών εισαγωγών, μεταξύ των δύο εξαμήνων 2021/20,
κατεγράφη στα ακατέργαστα καπνά και απορρίμματα αυτών (-26,6%). Το α’ εξάμηνο 2020,
καταγράφηκαν εισαγωγές στους ακόλουθους κωδικούς, οι οποίοι δεν εμφανίστηκαν κατά το α΄
εξάμηνο 2021: σταφύλια νωπά ή ξερά, ενδύματα από πίλημα ή μη υφασμένο ύφασμα και
υφαντουργικά είδη (πατρόν).
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