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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
 

ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΓΑΘΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ Α’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022 
(07.07.2022) 

 
 

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, ο όγκος 
εμπορίου Ελλάδας-Ουζμπεκιστάν το Α’ τρίμηνο 2022 ανήλθε σε €4,63 εκ. έναντι €1,57 εκ. 
το Α’ τρίμηνο 2021 (+186,58%) και €2,1 εκ. το Α’ τρίμηνο 2020 (+119,66%).  

Οι ελληνικές εξαγωγές ανήλθαν το Α΄ τρίμηνο 2022 σε €1.384.408 έναντι €1.282.449 
το Α’ τρίμηνο 2021 (+7,95%) και €1.821.553 το Α΄ τρίμηνο 2020 (-24,00%).  

Οι ελληνικές εισαγωγές ανήλθαν το Α΄ τρίμηνο 2022 σε €3.247.182 1,69 δις έναντι 
€286.223 το Α’ τρίμηνο 2021 (+1.034,49%) και €277.561 το Α΄ τρίμηνο 2020 (+1.069,90%). 

Το έλλειμμα σε βάρος της χώρας μας στο εμπορικό ισοζύγιο Ελλάδας-
Ουζμπκεκιστάν το Α΄ τρίμηνο 2022 ανήλθε σε €1,86 εκ. έναντι πλεονάσματος €0,99 εκ. για 
το Α΄ τρίμηνο 2021 (-286,98%) και πλεονάσματος €1,54 εκ. το Α’ τρίμηνο 2020. Όπως 
διαφαίνεται, για το Α’ τρίμηνο 2022 παρουσιάστηκε έλλειμμα ενώ στα Α΄ τρίμηνα 2021 και 
2020 κατεγράφη πλεόνασμα. 
 

Στον Πίνακα Α καταγράφεται το εμπόριο Ελλάδας-Ουζμπεκιστάν του Α΄ Τριμήνου 
των τριών τελευταίων ετών  ενώ στο Διάγραμμα Α απεικονίζεται το διμερές εμπόριο. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α 
Εμπόριο  Ελλάδας - Ουζμπεκιστάν 

(με ενεργειακά προϊόντα) 

  
2020 

(Α' Τρίμηνο) 
2021 

(Α' Τρίμηνο) 
2022 

(Α' Τρίμηνο) 

2020-2021 
(Α΄Τρίμηνα) 
(Μεταβολή) 

2021-2022 
(Α΄Τρίμηνα) 
(Μεταβολή) 

2020-2022 
(Α΄Τρίμηνα) 
(Μεταβολή) 

Ελληνικές Εξαγωγές 1.852.953 1.346.819 1.432.768 -27,31% 6,38% -22,68% 

Ελληνικές Εισαγωγές 277.561 286.223 3.247.182 3,12% 1034,49% 1069,90% 

Όγκος Εμπορίου 2.130.514 1.633.042 4.679.950 -23,35% 186,58% 119,66% 

Εμπορικό Ισοζύγιο 1.575.392 1.060.596 -1.814.414 -32,68% -271,07% -215,17% 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ                                             [Επεξεργασία Γρφ.ΟΕΥ ΜΟΣΧΑΣ]                                       Ποσά:  Eυρώ 
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Όπως φαίνεται από το ανωτέρω Διάγραμμα Α, οι εισαγωγές μας από το 

Ουζμπεκιστάν, είναι αυτές που παρουσίασαν σημαντική αύξηση το Α’ τρίμηνο 2022 έναντι 
της αντίστοιχης περιόδου 2021, αλλά και αυτής του 2020, διαμορφώνοντας ανάλογα την 
συνολική εικόνα του διμερούς εμπορίου και τη διαμόρφωση εμπορικού ελλείμματος σε 
βάρος της χώρας μας. Ο διψήφιος εισαγωγικός κωδικός που έκανε τη διαφορά στο Α΄ 
τρίμηνο 2022 ήταν ο 31 (λιπάσματα). 

 
Στους Πίνακες Β και Γ παρατίθεται η σύνθεση των ελληνικών εξαγωγών προς και 

των ελληνικών εισαγωγών από το Ουζμπεκιστάν αντίστοιχα, σε ανάλυση 4ψήφιων 
κωδικών συνδυασμένης ονοματολογίας και φθίνουσα σειρά: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β 
Σύνθεση Ελληνικών Εξαγωγών στο Ουζμπεκιστάν 

(Α΄Τρίμηνο 2022) 

2022 '6802' 
Πέτρες κατάλληλες για λάξευση ή για την οικοδομική, 
φυσικές, άλλες από σχιστόλιθο, επεξεργασμένες κα 

605.066 42,23% 

2022 '3808' 
Εντομοκτόνα, ποντικοφάρμακα, μυκητοκτόνα, ζιζανιοκτόνα, 
ανασχετικά της βλάστησης και ρυθμιστικά της  

366.748 25,60% 

2022 '9990' Εμπιστευτικά προιόντα 152.147 10,62% 

2022 '8414' 
Αεραντλίες ή αντλίες κενού (εκτός των ανυψωτών μειγμάτων 
αερίων αντλίες γαλακτώματος, καθώς και εκτό 

84.903 5,93% 

2022 '8504' 
Μετασχηματιστές ηλεκτρικοί, ηλεκτρικοί μετατροπείς (π.χ. 
ανορθωτές) καθώς και πηνία επαγωγικής αντίδ 

62.498 4,36% 

2022 '3926' 
Τεχνουργήματα από πλαστικές ύλες ή από άλλες ύλες των 
κλάσεων 3901 έως 3914, π.δ.κ.α. 

48.441 3,38% 

2022 '2710' 
Λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά (εκτός από 
ακατέργαστα λάδια). Παρασκευάσματα περιεκτικό 

48.360 3,38% 

2022 '9018' 
Όργανα και συσκευές για ιατρική, χειρουργική, οδοντιατρική 
ή κτηνιατρική χρήση, ό. συμπ. οι σπινθηρο 

34.000 2,37% 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α 
Εμπόριο Ελλάδας - Ουζμπεκιστάν 

(περιλαμβανομένων των ενεργειακών)  
Α' Τριμήνων 2020 - 2021 - 2022 

Ελληνικές Εξαγωγές Ελληνικές Εισαγωγές 

Όγκος Εμπορίου Εμπορικό Ισοζύγιο 
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2022 '6805' 
Λειαντικές ύλες, φυσικές ή τεχνητές, σε σκόνη ή σε κόκκους, 
προσαρμοσμένες πάνω σε υπόθεμα από υφαντ 

12.819 0,89% 

2022 '3004' 
Φάρμακα (εκτός από τα προϊόντα των κλάσεων 3002, 3005 ή 
3006) που αποτελούνται από προϊόντα αναμειγμ 

6.035 0,42% 

2022 '7326' 
Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα, π.δ.κ.α. (εκτός εκείνων 
που έχουν χυτευθεί) 

5.080 0,35% 

2022 '1302' 
Χυμοί και εκχυλίσματα φυτικά, πηκτικές ύλες, πηκτινικές και 
πηκτικές ενώσεις, άγαρ και άλλα βλεννώδη 

3.050 0,21% 

2022 '4901' 
Βιβλία, φυλλάδια και παρόμοια έντυπα, έστω και σε 
ξεχωριστά φύλλα (εκτός από περιοδικές εκδόσεις και 

2.198 0,15% 

2022 '3105' 
Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν δύο ή τρία 
λιπαντικά στοιχεία: άζωτο, φωσφόρο και κάλιο. ¶λλ 

800 0,06% 

2022 '9406' 
Κτίρια προκατασκευασμένα, έστω και ατελή ή μη 
συναρμολογημένα ακόμα 

153 0,01% 

2022 '6109' Τι-σερτ και φανελάκια, πλεκτά 138 0,01% 

2022 '6211' 
Φόρμες αθλητικές (προπόνησης), κουστούμια και σύνολα του 
σκι, μαγιό και σλιπ μπάνιου καθώς και άλλα  

136 0,01% 

2022 '6204' 
Κουστούμια-ταγιέρ, σύνολα, ζακέτες, φορέματα, φούστες, 
φούστες-παντελόνια (ζιπ- κιλότ), παντελόνια μ 

99 0,01% 

2022 '1108' Άμυλα κάθε είδους. Ινουλίνη 97 0,01% 

      1.432.768 100,00% 

 
Οι κύριες ελληνικές εξαγωγές προς το Ουζμπεκιστάν, το Α’ τρίμηνο 2022, 

αφορούσαν: τεχνουργήματα από πέτρες (42,23%), προϊόντα χημικών βιομηχανιών 
(25,60%), εμπιστευτικά προϊόντα (10,62%), αεραντλίες-αντλίες κενού (5,93%). 

Οι κύριες μεταβολές αξίας ε/εξαγωγών μεταξύ των Α’ τριμήνων 2021-2022 ήσαν: 
πλαστικές ύλες (+3.491%), ορυκτέλαια (-24,8%), φάρμακα (-30,8%), προϊόντα χημικών 
βιομηχανιών (-47,7%). 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ 
Σύνθεση Ελληνικών Εισαγωγών από το Ουζμπεκιστάν 

(Α΄Τρίμηνο 2022) 

2022 '3102' 
Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά αζωτούχα (εκτός από αυτά που 
παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήμ 

2.956.145 91,04% 

2022 '5205' 
Νήματα από βαμβάκι άλλα από τα νήματα για ράψιμο, 
περιεκτικότητας κατά βάρος σε βαμβάκι >= 85% (εκτό 

136.451 4,20% 

2022 '6103' 
Κουστούμια, σύνολα, σακάκια, παντελόνια μακριά (ό. συμπ. 
και τα παντελόνια μέχρι το γόνατο καθώς και 

56.372 1,74% 

2022 '0806' Σταφύλια, νωπά ή ξερά 39.600 1,22% 

2022 '2401' 
Καπνά ακατέργαστα ή που δεν έχουν βιομηχανοποιηθεί. 
Απορρίμματα καπνού 

24.963 0,77% 

2022 '6110' 
Πουλόβερ, πλεκτές ζακέτες, γιλέκα και παρόμοια είδη (ό. 
συμπ. τα σου-πουλ), πλεκτά (εκτός των παραγε 

18.057 0,56% 

2022 '6101' 
Παλτά (ό. συμπ. και τα κοντά παλτά), κάπες, άνορακ, 
αντιανεμικά, μπουφάν και παρόμοια είδη, πλεκτά,  

15.594 0,48% 

      3.247.182 100,00% 

 
Οι κύριες ε/εισαγωγές από τo Ουζμπεκιστάν, το Α΄ τρίμηνο 2022, αφορούσαν: 

λιπάσματα ορυκτά (91,04%), νήματα από βαμβάκι (4,20%). 
Οι κύριες μεταβολές αξίας ε/εισαγωγών μεταξύ των Α΄ τριμήνων 2021-2022 ήσαν: 

καπνά-βιομηχανικά υποκατάστατα (+71,5%), βαμβάκι (-46,1%). Σημαντική ήταν η 
εισαγωγή λιπασμάτων, τα οποία δεν είχαν εισαχθεί κατά τα Α΄ τρίμηνα 2021 και 2020. 

 


