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ΑΠ 
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Φ. 1150.11ΔΙΜ(2112-ΟΕΥ)/ΑΣ 2026(685) 

ΠΡΟΣ: - Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών  

Θέμα: Εμπόριο αγαθών Ελλάδoς-Ουζμπεκιστάν Α’ Εξαμήνου 2022. 
Σχετ: Έγγραφό μας  Α.Π. Φ. 1150.11ΔΙΜ(2112-ΟΕΥ)/ΑΣ 2186 (991)/07.10.2021. 
 

Α. Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο όγκος εμπορίου Ελλάδoς-
Ουζμπεκιστάν, το Α’ εξάμηνο 2022 ανήλθε σε €13,36 εκ. έναντι €3,28 εκ. το Α’ εξάμηνο 2021 
(+319,87%).  Το εμπορικό ισοζύγιο παρουσίασε σημαντικό έλλειμμα σε βάρος της χώρας μας, 
ανερχόμενο σε -€8,96 εκ. έναντι πλεονάσματος €2,24 εκ. για το Α΄ εξάμηνο 2021 (-499,42%) (Πίνακας 
1, Διάγραμμα 1). Ακολουθεί αναλυτικότερη παρουσίαση των ε/εξαγωγές και εισαγωγών. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 
Εμπόριο Ελλάδoς-Ουζμπεκιστάν 

(A' Εξάμηνα 2021-2022) 

  2021 
(Α' εξάμηνο) 

2022 
(Α' εξάμηνο) 

2022/2021 
(Μεταβολή) 
Α' Εξαμήνων 

Ελληνικές Εξαγωγές 2.760.696 2.404.124 -12,92% 

Ελληνικές Εισαγωγές 517.957 11.362.001 2093,62% 

Όγκος Εμπορίου 3.278.653 13.766.125 319,87% 

Εμπορικό Ισοζύγιο 2.242.739 -8.957.877 -499,42% 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ                   [Επεξεργασία Γρφ.ΟΕΥ ΜΟΣΧΑΣ]                    Ποσά:  Ευρώ 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1 
Εμπόριο Ελλάδoς-Ουζμπεκιστάν 

(Α' Εξάμηνα 2021-2022) 

2021 
(Α' εξάμηνο) 

2022 
(Α' εξάμηνο) 
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Β.  Οι ελληνικές εξαγωγές προς το Ουζμπεκιστάν, Α΄εξαμήνου 2022, ανήλθαν σε €2,40 εκ. 
έναντι €11,36 εκ. το Α΄ εξάμηνο 2021 (-12,92%). 

Οι κύριες ελληνικές εξαγωγές προς το Ουζμπεκιστάν, αναλόγως αξίας, αφορούσαν:  
- πέτρες για λάξευση ή την οικοδομική (54,08%),  
- εντομοκτόνα (15,25%),  
- εμπιστευτικά προϊόντα (10,01%),  
- αεραντλίες-αντλίες κενού (4,43%),  
- λιπάσματα ορυκτά ή χημικά (3,76%),  
- μετασχηματιστές (2,65%). 

 

Η σύνθεση των κυριότερων ελληνικών εξαγωγών, Α΄εξαμήνου 2022, σε ανάλυση 4ψήφιου 
κωδικού συνδυασμένης ονοματολογίας και κατά φθίνουσα σειρά είχε ως εξής (Πίνακας 2): 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 
Σύνθεση Κύριων Ελληνικών Εξαγωγών στο Ουζμπεκιστάν 

(Α΄ Εξάμηνο 2022) 

CN4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΑ_€ ΠΟΣΟΤ_KGR 
Συμμετοχή % 

Σε Αξία 

'6802' Πέτρες κατάλληλες για λάξευση ή για την οικοδομική, φυσικές, άλλες 
από σχιστόλιθο, επεξεργασμένες κα 1.300.160 493.115 54,08% 

'3808' Εντομοκτόνα, ποντικοφάρμακα, μυκητοκτόνα, ζιζανιοκτόνα, 
ανασχετικά της βλάστησης και ρυθμιστικά 366.748 37.584 15,25% 

'9990' Εμπιστευτικά προιόντα 240.693 32.421 10,01% 

'8414' Αεραντλίες ή αντλίες κενού (εκτός των ανυψωτών μειγμάτων αερίων 
αντλίες γαλακτώματος) 106.447 512 4,43% 

'3105' Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν δύο ή τρία λιπαντικά 
στοιχεία: άζωτο, φωσφόρο και κάλιο. 90.415 35.862 3,76% 

'8504' Μετασχηματιστές ηλεκτρικοί, ηλεκτρικοί μετατροπείς (π.χ. 
ανορθωτές) καθώς και πηνία επαγωγικής αντίδρασης 63.822 11.640 2,65% 

'3926' Τεχνουργήματα από πλαστικές ύλες ή από άλλες ύλες των κλάσεων 
3901 έως 3914, π.δ.κ.α. 48.441 3.979 2,01% 

'2710' Λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά (εκτός από 
ακατέργαστα λάδια). Παρασκευάσματα περιεκτικό 48.360 21.944 2,01% 

'6805' Λειαντικές ύλες, φυσικές ή τεχνητές, σε σκόνη ή σε κόκκους, 
προσαρμοσμένες πάνω σε υπόθεμα από υφαντ 43.880 3.084 1,83% 

'9018' Όργανα και συσκευές για ιατρική, χειρουργική, οδοντιατρική ή 
κτηνιατρική χρήση, ό. συμπ. οι σπινθηρο 34.000 680 1,41% 

'8448' Βοηθητικές μηχανές και συσκευές των μηχανών των κλάσεων 8444, 
8445, 8446 και 8447 (π.χ. ρατιέρες, μη 16.536 840 0,69% 

'3101' Λιπάσματα ζωϊκής ή φυτικής προέλευσης, έστω και αναμειγμένα 
μεταξύ τους ή χημικώς επεξεργασμένα και  10.797 1.413 0,45% 

'3004' Φάρμακα (εκτός από τα προϊόντα των κλάσεων 3002, 3005 ή 3006) 
που αποτελούνται από προϊόντα αναμεμειγμένα 6.105 237 0,25% 

……. ………. ……. ….. ….. 

  Σύνολα 2.404.124 665.227 100,00% 

 
Οι κύριες μεταβολές σε όρους αξίας/ποσότητας των κυριότερων ε/εξαγωγών, μεταξύ των 

Α’ εξαμήνων 2021-2022, ήσαν:  
 Εμπιστευτικά Προϊόντα (+35,33% / +20,93%), 
 Λέβητες-Μηχανές (-16,63% / - 90,12%), 
 Μηχανές-Συσκευές-Υλικά Ηλεκτρικά (+36,57% / -35,79%), 
 Τεχνουργήματα από Πέτρες (+22,83% / -24,68%), 
 Πλαστικές Ύλες - Τεχνουργήματα (+330,46% / +145,49%), 
 Φαρμακευτικά Προϊόντα (-30,03% / -53,89%), 
 Ορυκτέλαια (-66,92% / -87,93%). 

 
Γ.  Οι ελληνικές εισαγωγές από το Ουζμπεκιστάν, Α΄ εξαμήνου 2022, ανήλθαν σε €11,36 εκ. 

έναντι €517,95 χιλ. το Α΄ εξάμηνο 2021 (+2.093,62%). 
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Οι κύριες ελληνικές εισαγωγές από το Ουζμπεκιστάν, αναλόγως αξίας, αφορούσαν:  
- λιπάσματα ορυκτά ή χημικά (95,91%),  
- νήματα από βαμβάκι (2,33%),  
- ενδύματα (0,81%),  
- σταφύλια νωπά ή ξηρά (0,70%),  
- καπνά ακατέργαστα (0,22%). 

 

Η σύνθεση του συνόλου των ελληνικών εισαγωγών, Α΄ εξαμήνου 2022, σε ανάλυση 4ψήφιου 
κωδικού συνδυασμένης ονοματολογίας και κατά φθίνουσα σειρά είχε ως εξής (Πίνακας 3): 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 
Σύνθεση Συνόλου Ελληνικών Εισαγωγών από το Ουζμπεκιστάν 

(Α΄ Εξάμηνο 2022) 

CN4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΑ_€ ΠΟΣΟΤ_KGR 
Συμμετοχή % 

σε Αξία 

'3102' Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά αζωτούχα (εκτός από αυτά που 
παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήμ 10.897.790 15.387.583 95,91% 

'5205' Νήματα από βαμβάκι άλλα από τα νήματα για ράψιμο, 
περιεκτικότητας κατά βάρος σε βαμβάκι >= 85% 264.426 73.414 2,33% 

'0806' Σταφύλια, νωπά ή ξερά 79.200 40.000 0,70% 

'6103' Κουστούμια, σύνολα, σακάκια, παντελόνια μακριά (ό. συμπ. και τα 
παντελόνια μέχρι το γόνατο) 56.372 4.432 0,50% 

'2401' Καπνά ακατέργαστα ή που δεν έχουν βιομηχανοποιηθεί. 
Απορρίμματα καπνού 24.963 14.105 0,22% 

'6110' Πουλόβερ, πλεκτές ζακέτες, γιλέκα και παρόμοια είδη (ό. συμπ. τα 
σου-πουλ), πλεκτά (εκτός των παραγε 18.057 1.324 0,16% 

'6101' Παλτά (ό. συμπ. και τα κοντά παλτά), κάπες, άνορακ, αντιανεμικά, 
μπουφάν και παρόμοια είδη 15.594 1.167 0,14% 

'0713' Όσπρια ξερά, χωρίς λοβό, έστω και ξεφλουδισμένα ή σπασμένα 5.225 4.000 0,05% 

'6206' Μπλούζες και μπλούζες-πουκάμισα σεμιζιέ, για γυναίκες ή κορίτσια 
(εκτός των πλεκτών) 304 14 0,00% 

'2008' Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, παρασκευασμένα 
ή διατηρημένα, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης 70 1 0,00% 

 Σύνολα 11.362.001 15.526.040 100,00% 

 
Οι κύριες μεταβολές σε όρους αξίας/ποσότητας των κυριότερων ε/εισαγωγών, μεταξύ των 

Α’ εξαμήνων 2021-2022, ήσαν:  
 Λιπάσματα (δεν είχε καταγραφεί εισαγωγή το Α’ εξάμηνο 2021), 
 Νήματα από βαμβάκι (+830,59% / +1.161,19%), 
 Καρποί-Φρούτα (δεν είχε καταγραφεί εισαγωγή το Α’ εξάμηνο 2021), 
 Ενδύματα (δεν είχε καταγραφεί εισαγωγή το Α’ εξάμηνο 2021), 
 Λαχανικά-Όσπρια (-41,31% / -81,40%). 

 
Δ. Ως κυριότερο εμπόδιο για τις ε/εξαγωγές στο Ουζμπεκιστάν, σύμφωνα με την επικοινωνία 

με ενδιαφερόμενες εξαγωγικές επιχειρήσεις, θεωρείται το μεταφορικό κόστος. Ενδιαφέρον έχουν 
επιδείξει ε/επιχειρήσεις για την εξαγωγή τροφίμων και ιατρικού εξοπλισμού. Σημειώνεται ότι στα 
εισερχόμενα εξαγωγικά αιτήματα ε/επιχειρήσεων, το Γραφείο μας αποστέλλει πληροφορίες και 
καταλόγους επί όλων των χωρών αρμοδιότητάς του, για λόγους ενημέρωσης και ενδεχόμενης 
ανάπτυξης δραστηριοτήτων. 
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Πίνακας Αποδεκτών 
 
 

ΥΠ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 
- Διπλ. Γραφείο κ. Πρωθυπουργού 
- Διπλ. Γραφείο κ. Υπουργού 
- Διπλ. Γραφείο κ. Αναπληρωτή Υπουργού 
- Διπλ. Γραφείο Υφυπουργού κ. Φραγκογιάννη 
- Γραφείο κ. Υπηρεσιακού Γεν. Γραμματέα 
- Γραφείο Γεν. Γραμμ. ΔΟΣ & Εξωστρέφειας 
- Γραφεία κ. κ.  Α΄, Β΄  Γεν. Δ/ντών 
- Α5, Β1, Β6, Β7 Δ/νσεις 
 
Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
- Γραφ. Υπουργού κ. Γεωργιάδη  minister.sec@mnec.gr  
- Διπλ. Σύμβουλο  kvarvarigou@mfa.gr 
- Γραφ. Αναπλ. Υπουργού κ. Παπαθανάση d.secretary@mnec.gr 
- Γραφ. Υφυπουργού κ. Τσακίρη deputy.minister@mnec.gr 
- Γραφ. κ. Γ.Γ. Βιομηχανίας ggb1@gge.gr 
- Γεν. Δ/νση Βιομηχ. Πολιτικής & Μεταρρυθμίσεων pasxalip@ggb.gr 

 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
- Γραφ. κ. Υπουργού  minister-mailbox@hq.minagric.gr 
- Γραφ. κ.κ. Υφυπουργών  depminister@hq.minagric.gr ,  yfyp@hq.minagric.gr 
- Γραφ. κ. Γ.Γ. Αγρ. Ανάπτυξης & Τροφίμων gensecr@hq.minagric.gr 
- Γραφ. Γ.Γ. Αγρ. Πολιτικής & Διεθνών Σχέσεων  ggram@hq.minagric.gr                              (μ.η.) 
- Γεν. Δ/νση Γεωργίας  gdgeorgias@minagric.gr 
- Γεν. Δ/νση Τροφίμων  vmichalopoulos@minagric.gr 

 
 Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας  
- Γραφ. Υπουργού κ. Σκρέκα  secmin@ypen.gr 
- Διπλ. Σύμβουλο nikyot@mfa.gr 
- Γεν. Δ/νση Ενέργειας  tsalemisd@prv.ypeka.gr 
- Δ/νση Διεθνών & Ευρ. Δραστηριοτήτων  th.christopoulos@prv.ypeka.gr 

 
ENTERPRISE GREECE S.A. 
- Γραφ. κ. Δ/ντος Συμβούλου g.filiopoulos@eg.gov.gr 
- Εντεταλμένη Σύμβουλο κα Αλεξανδροπούλου  b.alexandropoulou@eg.gov.gr 
- Δ/νση Μικρομεσαίων Εξαγωγέων  a.gravanis@eg.gov.gr 

 
 

ΕΔ: κα Πρέσβη 
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