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ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΤΑΤΖΙΚΙΣΤΑΝ & ΤΟΥΡΚΜΕΝΙΣΤΑΝ 
 

Α΄ΕΞΑΜΗΝΟ 2021 
 

 
ΤΑΤΖΙΚΙΣΤΑΝ 

 
Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο όγκος διμερούς εμπορίου μεταξύ 

Ελλάδος και Τατζικιστάν, για το α΄εξάμηνο 2021 ανήλθε σε €492 χιλ., έναντι €57,2 χιλ. του α΄ 
εξαμήνου 2020 (+761,07%). 

 
Το εμπορικό ισοζύγιο ήταν ελλειμματικό για τη χώρα μας, διαμορφούμενο για το 

α΄εξάμηνο 2021 σε €-369,08 χιλ. έναντι πλεονάσματος €57,2 χιλ. το α΄εξάμηνο 2020. 
 

Εξωτερικό Εμπόριο Ελλάδας - Τατζικιστάν 

  
Α' Εξάμηνο 

2020 
Α' Εξάμηνο  

2021 
Μεταβολή  

% 

Ελληνικές Εξαγωγές 57.222 61.818 8,03% 

Ελληνικές Εισαγωγές 0 430.906 #DIV/0! 

Όγκος Εμπορίου 57.222 492.724 761,07% 

Εμπορικό Ισοζύγιο 57.222 -369.088 -745,01% 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ                                                                                              Ποσά:  Ευρώ 

 
 

Α. Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, αύξηση από €57,2 χιλ. σε €61,82 
χιλ. (+8,03%) παρουσίασαν οι ελληνικές εξαγωγές προς το Τατζικιστάν το α’ εξάμηνο του 
2021, έναντι της ίδιας περιόδου του 2020. 

Οι ελληνικές εξαγωγές α΄εξαμήνου 2021 αφορούσαν μάρμαρα, ιατρικό εξοπλισμό, 
φάρμακα, εμπιστευτικά προϊόντα, λειαντικές ύλες. Τη μεγαλύτερη συμμετοχή την είχαν τα 
μάρμαρα (48,15%) και ο ιατρικός εξοπλισμός (27,5%). 

Το α΄εξάμηνο 2020, οι ελληνικές εξαγωγές αφορούσαν μόνον κατεργασμένα 
ορυκτέλαια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά. Το α’ εξάμηνο του 2021 δεν 
εμφανίστηκαν εξαγωγές στα προιόντα του συγκεκριμένου κωδικού.  

 
Β. Αύξηση παρουσιάζουν και οι ελληνικές εισαγωγές από το Τατζικιστάν από €0 το 

α΄εξάμηνο 2020, σε €431 χιλ. το α΄εξάμηνο 2021. 
Συγκεκριμένα, το α’ εξάμηνο του 2021 εμφανίστηκαν εισαγωγές στο βαμβάκι (μη 

λαναρισμένο ή χτενισμένο), που απετέλεσε και το μοναδικό εισαγόμενο κωδικό. 
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ΤΟΥΡΚΜΕΝΙΣΤΑΝ 
 
Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο όγκος διμερούς εμπορίου μεταξύ 

Ελλάδος και Τουρκμενιστάν, για το α΄εξάμηνο 2021 ανήλθε στα €22,79 εκ., έναντι €12,33 εκ. 
του α΄ εξαμήνου 2020 (+84,75%.) 

Το εμπορικό ισοζύγιο ήταν όμως έντονα ελλειμματικό για τη χώρα μας, 
διαμορφούμενο για το α΄εξάμηνο 2021 σε €-21,5 εκ. έναντι των €-11,21 εκ. α΄εξαμήνου 
2020 (αύξηση ελλείμματος +91,81%). 

 

Εξωτερικό Εμπόριο Ελλάδας - Τουρκμενιστάν 

  
Α' Εξάμηνο 

2020 
Α' Εξάμηνο  

2021 
Μεταβολή  

% 

Ελληνικές Εξαγωγές 560.640 640.090 14,17% 

Ελληνικές Εισαγωγές 11.774.008 22.148.739 88,12% 

Όγκος Εμπορίου 12.334.648 22.788.829 84,75% 

Εμπορικό Ισοζύγιο -11.213.368 -21.508.649 91,81% 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ                                                                             Ποσά:  Ευρώ 

 
Α. Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, αύξηση από €560,6 χιλ. σε €640,0 

χιλ. (+14,17%) παρουσιάζουν οι ελληνικές εξαγωγές προς το Τουρκμενιστάν το α’ εξάμηνο 
του 2021, έναντι της ίδιας περιόδου του 2020. 

Οι ελληνικές εξαγωγές α΄εξαμήνου 2021 αφορούσαν κατά κύριο λόγο πέτρες 
κατάλληλες για λάξευση ή για την οικοδομική (37,8%), πλεκτικές ύλες (32,0%), φάρμακα 
(15,3%), εμπιστευτικά προϊόντα (9,6%). 

Μείωση εξαγωγών μεταξύ των δύο εξαμήνων κατεγράφη στις πέτρες για λάξευση (-
53,11%), ενώ τα είδη εξοπλισμού δεν καταγράφηκαν στο α’ εξάμηνο του 2021. 

Η γενικότερη αύξηση των εξαγωγών μεταξύ των δύο εξαμήνων εξηγείται με την για 
πρώτη φορά καταγραφή των ακολούθων προϊόντων: πλεκτικές ύλες, φάρμακα, 
εμπιστευτικά προϊόντα, χαρτιά, λειαντικές ύλες, σκουριές υψικαμίνων, πίνακες, πλάκες, 
έδρανα, ερμάρια και άλλες βάσεις, βελούδα, όργανα και συσκευές για τη μέτρηση ή τον 
έλεγχο της παροχής. 

 
Β. Αύξηση παρουσιάζουν και οι ελληνικές εισαγωγές από το Τουρκμενιστάν από 

€11,77 εκ. το α΄εξάμηνο 2020, σε €22,15 εκ. το α΄εξάμηνο 2021 (+88,12%). 
Σημαντική αύξηση εισαγωγών μεταξύ των δύο εξαμήνων κατεγράφη στα 

κατεργασμένα λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά (+769,2%), τα οποία 
συμμετείχαν στη διαμόρφωση των εισαγωγών α΄εξαμήνου 2021 κατά 92,0%. 

Νέα εισαγόμενα προϊόντα που εμφανίστηκαν κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021 είναι 
τα εξής: λιπάσματα (7,4%), νήματα από ίνες συνθετικές συνεχείς (0,04%), έπιπλα, μηχανές 
και συσκευές που δεν κατονομάζονται και δεν περιλαμβάνονται στον κωδικό 84 περί 
εξοπλισμού. 



 
ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
 ΜΟΣΧΑΣ 

LeontievskyPereulok 4, 125009, Μόσχα, Ρωσική Ομοσπονδία 
Τηλ.: +7 495 539 2970, Fax: +7 495 539 2974, E-mail: ecocom-moscow@mfa.gr 

 

.Δεν εμφανίζονται στις εισαγωγές στο α’ εξάμηνο του 2021, ενώ εμφανίζονταν στο 
αντίστοιχο του 2020 τα ακόλουθα προϊόντα: λάδια ακατέργαστα, από πετρέλαιο ή από 
ασφαλτούχα ορυκτά (ακατέργαστο πετρέλαιο), υφάσματα από βαμβάκι και τέλος όσπρια 
ξερά. 

 


