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ΕΝΗΜΕΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
 

ΔΙΜΕΕΣ ΕΜΡΟΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΟΥΖΜΡΕΚΙΣΤΑΝ 
 

ΕΤΟΥΣ 2021 
 

(Μάρτιοσ 2022) 

 
φμφωνα με τα προςωρινά ςτοιχεία τθσ ΕΛΣΑΣ, ο όγκοσ εμπορίου μεταξφ Ελλάδοσ 

και Ουημπεκιςτάν, ζτουσ 2021 ανιλκε ςε €18,03 εκ. ζναντι €5,47 εκ. το 2020 (+229,47%) 

(Πίνακασ 1). 

Σο εμπορικό ιςοηφγιο το 2021 διαμορφϊκθκε ςε €-2,26 εκ. (ελλειμματικό για τθ 

χϊρα μασ) ζναντι €1,48 εκ. το 2020 (πλεοναςματικό) καταγράφοντασ επιδείνωςθ (-

252,93%). 

 

ΡΙΝΑΚΑΣ 1 
Εμπόριο Ελλάδασ - Ουημπεκιςτάν 

(περιλαμβανομζνων των ενεργειακών προϊόντων) 

  2020 2021 
2020-2021 
(μεταβολή) 

Ελλθνικζσ Εξαγωγζσ 3.478.454 7.880.852 +126,56% 

Ελλθνικζσ Ειςαγωγζσ 1.994.345 10.150.549 +408,97% 

Πγκοσ Εμπορίου 5.472.799 18.031.401 +229,47% 

Εμπορικό Ιςοζύγιο 1.484.109 -2.269.697 -252,93% 

Ρθγι: ΕΛΣΤΑΤ                   *Επεξεργαςία Γρφ.ΟΕΥ ΜΟΣΧΑΣ+                    Ροςά:  Ευρώ 
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Α. φμφωνα με τα προςωρινά ςτοιχεία τθσ ΕΛΣΑΣ, οι ελλθνικζσ εξαγωγζσ προσ το 

Ουημπεκιςτάν για το 2021 ανιλκαν ςε €7,88 εκ. ζναντι €3,48 εκ. το 2020 (+126,56%). 

 

Οι ςθμαντικότερεσ ελλθνικζσ εξαγωγζσ ςτο Ουημπεκιςτάν ζτουσ 2021 (αναλόγωσ 

ςυμμετοχισ των επί του ςυνόλου ε/εξαγωγϊν ςτο Ουημπεκιςτάν και μεταβολισ των ζναντι 

του 2020) αφοροφςαν τα εξισ προϊόντα: 
 

ΡΙΝΑΚΑΣ 2 
Κατάλογοσ Κυριότερων Ελλθνικών Εξαγωγών προσ Ουημπεκιςτάν 

(ανά φκίνουςα ςειρά αξίασ) 

CΝ4 ΡΕΙΓΑΦΗ 
ΑΞΙΑ 
EΥΩ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΚΙΛΑ 

Συμμετοχι 
ςε Αξία 2021 

Μεταβολή 
2020-2021 

8502 
υγκροτιματα παραγωγισ θλεκτρικοφ ρεφματοσ και θλεκτρικοί 
περιςτροφικοί μετατροπείσ 

2.906.300 318.391 36,88% 
Δεν είχε 

εξαχθεί 2020 

 6802 
Πζτρεσ κατάλλθλεσ για λάξευςθ ι για τθν οικοδομικι, φυςικζσ, άλλεσ 
από ςχιςτόλικο, επεξεργαςμζνεσ και τεχνουργιματα από αυτζσ. 
Κφβοι, ψθφίδεσ και παρόμοια είδθ για μωςαϊκά από φυςικζσ πζτρεσ 
(ό. ςυμπ. ο ςχιςτόλικοσ), ζςτω και πάνω ςε υπόκεμα. Κόκκοι, 

2.448.342 1.236.930 31,07% +146,7% 

3808 
Εντομοκτόνα, ποντικοφάρμακα, μυκθτοκτόνα, ηιηανιοκτόνα, 
αναςχετικά τθσ βλάςτθςθσ και ρυκμιςτικά τθσ ανάπτυξθσ των φυτϊν, 
απολυμαντικά και παρόμοια προϊόντα που παρουςιάηονται ςε 
μορφζσ ι ςυςκευαςίεσ για τθ λιανικι πϊλθςθ ι ωσ παραςκευάςματα 
ι με μορφ 

679.679 98.687 8,62% -9,4% 

0602 
Φυτά ηωντανά ςτα οποία περιλαμβάνονται και οι ηωντανζσ ρίηεσ 
τουσ, μοςχεφματα, μπόλια και λευκό (φφτρα) μανιταριϊν (εκτόσ από 
βολβοφσ, κρεμμφδια, κόνδυλουσ, ρίηεσ βολβοειδείσ και ριηϊματα 
γενικά, κακϊσ και εκτόσ από φυτά και ρίηεσ κιχωρίου) 

341.941 27.517 4,34% +1.314,1% 

9990 Εμπιςτευτικά προιόντα 325.311 47.401 4,13% +7,9% 

2710 
Λάδια από πετρζλαιο ι από αςφαλτοφχα ορυκτά (εκτόσ από 
ακατζργαςτα λάδια). Παραςκευάςματα περιεκτικότθτασ κατά βάροσ 
>= 70% ςε λάδια από πετρζλαιο ι ςε αςφαλτοφχα ορυκτά και ςτα 
οποία τα λάδια αυτά αποτελοφν το βαςικό ςυςτατικό, π.δ.κ.α. 

196.149 264.779 2,49% +391,6% 

2501 
Αλάτι, ςτο οποίο περιλαμβάνεται το επιτραπζηιο και το 
μετουςιωμζνο αλάτι, και χλωριοφχο νάτριο κακαρό, ζςτω και ςε 
υδατικό διάλυμα ι με προςκικθ αντιςυςςωματικϊν ουςιϊν ι 
ουςιϊν που εξαςφαλίηουν καλι ρευςτότθτα. Θαλάςςιο νερό 

140.624 19.154 1,78% 
Δεν είχε 

εξαχθεί 2020 

8481 
Ρυκμιςτικοί κρουνοί και παρόμοιεσ ςυςκευζσ για άκαμπτουσ ι 
εφκαμπτουσ ςωλινεσ, ατμολζβθτεσ, δεξαμενζσ, κάδουσ ι παρόμοια 
δοχεία, ό. ςυμπ. οι υποβιβαςτζσ πίεςθσ και οι κερμοςτατικά 
χειριηόμενεσ βαλβίδεσ 

125.659 2.537 1,59% +222,6% 

8414 
Αεραντλίεσ ι αντλίεσ κενοφ (εκτόσ των ανυψωτϊν μειγμάτων αερίων 
αντλίεσ γαλακτϊματοσ, κακϊσ και εκτόσ από τουσ ανελκυςτιρεσ και 
τουσ επιμικεισ ανυψωτικοφσ τάπθτεσ που λειτουργοφν με 
ςυμπιεςμζνο αζρα), ςυμπιεςτζσ αζροσ ι άλλων αερίων και 
ανεμιςτιρεσ. 

100.193 401 1,27% -3,7% 
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ΔΙΑΓΑΜΜΑ 1
Εμπόριο Ελλάδασ - Ουημπεκιςτάν

2020 - 2021
(περιλαμβανομζνων των ενεργειακών)

2020 2021
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9018 
Όργανα και ςυςκευζσ για ιατρικι, χειρουργικι, οδοντιατρικι ι 
κτθνιατρικι χριςθ, ό. ςυμπ. οι ςπινκθρογράφοι και άλλεσ ςυςκευζσ 
θλεκτροκεραπείασ, κακϊσ και ςυςκευζσ για τον ζλεγχο τθσ οξφτθτασ 
τθσ όραςθσ, π.δ.κ.α. 

82.816 1.580 1,05% +4.432,9% 

8544 
φρματα και καλϊδια (ό. ςυμπ. τα ομοαξονικά καλϊδια) για 
θλεκτροτεχνικι χριςθ, μονωμζνα (ζςτω και μονωμζνα με 
φωτοευαίςκθτο βερνίκι ι οξειδωμζνα θλεκτρολυτικά) και άλλοι 
μονωμζνοι θλεκτρικοί αγωγοί, ζςτω και με εξαρτιματα ςφνδεςθσ. 
Καλϊδια από οπτικζ 

65.012 26.966 0,82% 
Δεν είχε 

εξαχθεί 2020 

8536 
υςκευζσ θλεκτρικζσ, για το κλείςιμο, τθ διακοπι, τθν προςταςία ι 
τθ ςφνδεςθ θλεκτρικϊν κυκλωμάτων (π.χ. διακόπτεσ, θλεκτρονόμοι, 
αςφάλειεσ, αντιςτάςεισ ςτα κφματα θλεκτριςμοφ, φισ και πρίηεσ, 
υποδοχζσ λαμπτιρων ντουί και κουτιά ςφνδεςθσ), για τάςθ < 

62.925 1.426 0,80% 
Δεν είχε 

εξαχθεί 2020 

6805 
Λειαντικζσ φλεσ, φυςικζσ ι τεχνθτζσ, ςε ςκόνθ ι ςε κόκκουσ, 
προςαρμοςμζνεσ πάνω ςε υπόκεμα από υφαντικζσ φλεσ, χαρτί, 
χαρτόνι ι άλλεσ φλεσ, ζςτω και κομμζνεσ, ραμμζνεσ ι αλλιϊσ 
ςυναρμολογθμζνεσ 

58.951 3.989 0,75% +84,7% 

8424 
Μθχανικζσ ςυςκευζσ, ζςτω και χειροκίνθτεσ, για τθ διαςπορά, 
εκτόξευςθ ι ψεκαςμό υγρϊν ι ςκόνθσ, π.δ.κ.α. Πυροςβεςτιρεσ, 
ζςτω και γεμάτοι (εκτόσ από πυροςβεςτικζσ βόμβεσ και φιάλεσ). 
Πιςτόλια εξακοντίςεωσ και παρόμοιεσ ςυςκευζσ (εκτόσ από τισ 
θλεκτρικ 

53.610 10.815 0,68% -41,3% 

8409 Μζρθ που αναγνωρίηονται ότι προορίηονται αποκλειςτικά ι κφρια 
για εμβολοφόρουσ κινθτιρεσ εςωτερικισ καφςθσ, π.δ.κ.α. 

51.998 480 0,66% 
Δεν είχε 

εξαχθεί 2020 

8537 
Πίνακεσ, πλάκεσ, αναλόγια χειριςμοφ, ζδρανα, ερμάρια και άλλεσ 
βάςεισ, που είναι εξοπλιςμζνεσ με δφο ι περιςςότερεσ ςυςκευζσ των 
κλάςεων 8535 ι 8536, όπου περιλαμβάνονται και οι βάςεισ που 
ζχουν ενςωματωμζνεσ όργανα ι ςυςκευζσ του κεφαλαίου 90, για τ 

27.651 474 0,35% 
Δεν είχε 

εξαχθεί 2020 

3824 
υνδετικά παραςκευαςμζνα για καλοφπια ι πυρινεσ χυτθρίου. 
Χθμικά προϊόντα και παραςκευάςματα των χθμικϊν ι ςυναφϊν 
βιομθχανιϊν, ςτα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που 
αποτελοφνται από μείγματα φυςικϊν προϊόντων, π.δ.κ.α. Προϊόντα 
που είναι υπολείμμ 

24.257 29.610 0,31% 
Δεν είχε 

εξαχθεί 2020 

3824 
υνδετικά παραςκευαςμζνα για καλοφπια ι πυρινεσ χυτθρίου. 
Χθμικά προϊόντα και παραςκευάςματα των χθμικϊν ι ςυναφϊν 
βιομθχανιϊν, ςτα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που 
αποτελοφνται από μείγματα φυςικϊν προϊόντων, π.δ.κ.α. Προϊόντα 
που είναι υπολείμμ 

24.257 29.610 0,31% 
Δεν είχε 

εξαχθεί 2020 

8501 Ηλεκτροκινθτιρεσ και θλεκτρογεννιτριεσ (εκτόσ από τα 
ςυγκροτιματα παραγωγισ θλεκτρικοφ ρεφματοσ) 

23.800 18 0,30% 
Δεν είχε 

εξαχθεί 2020 

8471 
Μθχανζσ επεξεργαςίασ δεδομζνων, αυτόματεσ, και μονάδεσ αυτϊν. 
Μαγνθτικζσ ι οπτικζσ διατάξεισ ανάγνωςθσ, μθχανζσ εγγραφισ των 
δεδομζνων ςε υπόκεμα με κωδικοποιθμζνθ μορφι και μθχανζσ 
επεξεργαςίασ των δεδομζνων αυτϊν, π.δ.κ.α. 

20.286 112 0,26% +3.064,7% 

8428 
Μθχανζσ και ςυςκευζσ για τθν ανφψωςθ, τθ φόρτωςθ, τθν 
εκφόρτωςθ ι τθ μετακίνθςθ, π.χ. ανελκυςτιρεσ, κυλιόμενεσ ςκάλεσ, 
ιμάντεσ ςυνεχοφσ μεταφοράσ και εναζριοι ςιδθρόδρομοι (εκτόσ από 
πολφςπαςτα, βαροφλκα και εργάτεσ, γρφλουσ, γερανοφσ κάκε 
είδουσ, κι 

15.000 2.860 0,19% 
Δεν είχε 

εξαχθεί 2020 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 2021  (Ρθγι: ΕΛΣΤΑΤ) 7.880.852 2.120.704 100,00% +126,6% 

 

 

Σο 2021, διευρφνκθκαν οι κωδικοί των προϊόντων που εξιγε θ χϊρα μασ προσ το 

Ουημπεκιςτάν.  

Μεταξφ των κυριότερων εξαγϊγιμων προϊόντων 2021, αυτά που κατζγραψαν τισ 

μεγαλφτερεσ αυξιςεισ, ωσ προσ τθν αξία, ζναντι του 2020 ιταν: όργανα/ςυςκευζσ για 

ιατρικι χριςθ (+4.432,9%), μθχανζσ επεξεργαςίασ δεδομζνων (+3.064,7%) και φυτά 

ηωντανά (+1.314,1%). θμειϊνεται ότι ςτθν κατθγορία των ενεργειακϊν προϊόντων 

καταγράφονται μόνον  ε/εξαγωγζσ, οι οποίεσ το 2021 ανιλκαν ςτα €196.149 (+2,49% 

ζναντι του 2020). 

Σα ε/προϊόντα που κατζγραψαν τισ μεγαλφτερεσ μειϊςεισ ζναντι του 2020 ιταν: 

μθχανικζσ ςυςκευζσ ψεκαςμοφ υγρϊν (-41,3%) και εντομοκτόνα (-9,4%). 

Παρ’ ολ’ αυτά, υπιρξαν οριςμζνοι κωδικοί προϊόντων οι οποίοι εξιχκθςαν το 2020 

χωρίσ να καταγράψουν ςυνζχεια το 2021. Σα κυριότερα εν λόγω προϊόντα ιταν: ςυςκευζσ 

μθχανοκεραπείασ αξίασ €315.024, παραςκευάςματα διατροφισ αξίασ €137.150, είδθ 

υγιεινισ/ευπρεπιςμοφ αξίασ €133.573 και λιπάςματα ορυκτά/χθμικά αξίασ €71.356. 

 

Β. Οι ελλθνικζσ ειςαγωγζσ από το Ουημπεκιςτάν ζτουσ 2021 ανιλκαν ςε €10,15 εκ. 

ζναντι €1,99 εκ. το 2020 (+408,97%). 

Σο ςφνολο των ελλθνικών ειςαγωγών από το Ουημπεκιςτάν ζτουσ 2021 (αναλόγωσ 

τθσ ςυμμετοχισ των και μεταβολισ των ζναντι του 2020) αφοροφςε τα εξισ προϊόντα: 
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ΡΙΝΑΚΑΣ 3 
Κατάλογοσ Συνόλου Ελλθνικών Ειςαγωγών από Ουημπεκιςτάν 

(ανά φκίνουςα ςειρά αξίασ) 

CΝ4 ΡΕΙΓΑΦΗ 
ΑΞΙΑ 
EΥΩ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΚΙΛΑ 

Συμμετοχι 
ςε Αξία 2021 

Μεταβολι 
2020-2021 

3102 
Λιπάςματα ορυκτά ι χθμικά αηωτοφχα (εκτόσ από αυτά που 
παρουςιάηονται είτε ςε διςκία ι παρόμοια ςχιματα, είτε ςε ςυςκευαςίεσ 
με μεικτό βάροσ <= 10 kg) 

9.107.782 15.198.400 89,73% 
Δεν είχε 

ειςαχκεί 2020 

3901 Πολυμερι του αικυλενίου ςε αρχικζσ μορφζσ 675.912 570.625 6,66% +81,7% 

5205 
Νιματα από βαμβάκι άλλα από τα νιματα για ράψιμο, περιεκτικότθτασ 
κατά βάροσ ςε βαμβάκι >= 85% (εκτόσ από τα ςυςκευαςμζνα για τθ 
λιανικι πϊλθςθ) 

230.921 68.727 2,27% +4.539,8% 

6111 
Ενδφματα και ςυμπλθρϊματα ζνδυςθσ, πλεκτά, για βρζφθ (εκτόσ από 
ςκοφφουσ) 

61.779 3.025 0,61% 
Δεν είχε 

ειςαχκεί 2020 

2401 
Καπνά ακατζργαςτα ι που δεν ζχουν βιομθχανοποιθκεί. Απορρίμματα 
καπνοφ 

29.235 17.620 0,29% -78,9% 

0806 ταφφλια, νωπά ι ξερά 19.823 44.038 0,20% -89,8% 

0807 
Πεπόνια, ςτα οποία περιλαμβάνονται και τα καρποφηια, και καρποί 
παπάγιασ, νωπά 

12.812 39.485 0,13% 
Δεν είχε 

ειςαχκεί 2020 

0713 Όςπρια ξερά, χωρίσ λοβό, ζςτω και ξεφλουδιςμζνα ι ςπαςμζνα 8.902 21.500 0,09% -1,8% 

6913 
Αγαλματίδια και άλλα αντικείμενα διακόςμθςθσ, από κεραμευτικζσ φλεσ, 
π.δ.κ.α. 

2.727 847 0,03% 
Δεν είχε 

ειςαχκεί 2020 

6304 
Είδθ επίπλωςθσ από υφαντουργικά προiόντα παντόσ τφπου (εκτόσ από 
καλφμματα, πανικά κρεβατιοφ, τραπεηιοφ, κακαριότθτασ του ςϊματοσ και 
κουηίνασ, παραπετάςματα για πόρτεσ και παράκυρα και εςωτερικά ρολά, 
υπερκζματα παραπεταςμάτων και γφροι κρεβατιϊν, α 

277 44 0,00% 
Δεν είχε 

ειςαχκεί 2020 

1209 
πζρματα, καρποί και ςπόροι για ςπορά (εκτόσ από όςπρια και γλυκό 
καλαμπόκι, καφζ, τςάϊ, ματζ και μπαχαρικά, δθμθτριακά, ςπζρματα και 
ελαιϊδεισ καρποφσ, κακϊσ και εκτόσ από ςπόρουσ και καρποφσ των ειδϊν 
που χρθςιμοποιοφνται κυρίωσ ςτθν αρωματοποι α,τ 

178 3 0,00% 
Δεν είχε 

ειςαχκεί 2020 

8542 Ολοκλθρωμζνα κυκλϊματα και θλεκτρονικζσ μικροςυναρμολογιςεισ 106 1 0,00% 
Δεν είχε 

ειςαχκεί 2020 

4202 
Μπαοφλα, βαλίτςεσ και βαλιτςάκια, ςτα οποία περιλαμβάνονται και τα 
βαλιτςάκια για είδθ καλλωπιςμοφ και τα βαλιτςάκια για ζγγραφα, οι 
χαρτοφφλακεσ γενικά, κικεσ για ματογυάλια, για κυάλια, για 
φωτογραφικζσ και για κινθματογραφικζσ μθχανζσ, για μουςικά 

62 1 0,00% 
Δεν είχε 

ειςαχκεί 2020 

0810 
Φράουλεσ, ςμζουρα, βατόμουρα, φραγκοςτάφυλα κάκε είδουσ, 
λαγοκζραςα και άλλοι καρποί και φροφτα βρϊςιμα, νωπά (εκτόσ από 
καρποφσ με κζλυφοσ, μπανάνεσ, χουρμάδεσ, ςφκα, ανανάδεσ, καρποί 
αβοκάντο, γκουάβεσ, καρποί μάγγο, μαγγοφςτεσ, καρποί παπάγιασ, ες 

33 60 0,00% 
Δεν είχε 

ειςαχκεί 2020 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ 2021   (Ρθγι: ΕΛΣΤΑΤ) 10.150.549 15.964.376 100,00% +409,0% 

 

Σο 2021, διευρφνκθκαν οι κωδικοί των προϊόντων που ειςιγε θ χϊρα μασ από το 
Ουημπεκιςτάν. Σο μεγαλφτερο μερίδιο ςτισ ειςαγωγζσ κατζλαβαν τα λιπάςματα (89,73%). 

Από το ςφνολο των ειςαγϊγιμων προϊόντων (14), αυτά που κατζγραψαν τισ 
μεγαλφτερεσ αυξιςεισ, ωσ προσ τθν αξία, ζναντι του 2020 ιταν: νιματα από βαμβάκι κ.α. 
(+4.539,8%), πολυμερι αικυλενίου (+81,7%). θμαντικόσ ιταν ο αρικμόσ των προϊόντων (9) 
που δεν είχε ειςαχκεί το 2020. 

Σα ο/προϊόντα που κατζγραψαν τισ μεγαλφτερεσ μειϊςεισ ζναντι του 2020 ιταν: 
ςταφφλια νωπά ι ξερά (-89,8%) και καπνά ακατζργαςτα (-78,9%). 

Παρ’ ολ’ αυτά, υπιρξαν οριςμζνοι κωδικοί προϊόντων οι οποίοι ειςιχκθςαν το 2020 
χωρίσ να καταγράψουν ςυνζχεια το 2021. Σα κυριότερα εν λόγω προϊόντα ιταν: μόλυβδοσ 
ςε ακατζργαςτθ μορφι αξίασ €1.225.412 και ενδφματα από πίλθμα ι φφαςμα μθ 
υφαςμζνο αξίασ €40.693. 

 


