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ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2010   
 
 

Α. ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 
 
 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος, σας γνωρίζουμε ότι το 
πρώτο εξάμηνο 2010 η πορεία του διμερούς εμπορίου παρουσίασε την ακόλουθη εικόνα: 
 
 

 
ΑΞΙΑ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 

ΕΞΑΜΗΝΟ 
2010 

(σε Ευρώ) 

ΕΞΑΜΗΝΟ 
2009 

(σε Ευρώ) 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
(σε %) 

 
ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 531.686 9.451.940 -94,37 
ΕΞΑΓΩΓΕΣ 
ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ 

500.951 23.041.231 -97,82 

ΟΓΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1.032.637 32.493.171 -96,82 
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ 
 

30.735 -13.589.291 ---- 

 
Από τα στοιχεία προκύπτει πολύ σημαντική μείωση των εξαγωγών μας προς Ουζμπεκιστάν 
της τάξεως του -94,37% σε Ευρώ και επίσης μεγάλη μείωση των εξαγωγών των προϊόντων 
προέλευσης Ουζμπεκιστάν προς τη χώρα μας κατά -97,82%.  
Πιο συγκεκριμένα το πρώτο εξάμηνο 2010 οι ελληνικές εξαγωγές ανήλθαν σε 0,53 εκατ. 
Ευρώ έναντι 9,45 εκατ. Ευρώ το αντίστοιχο διάστημα 2009. 
 
Παράλληλα οι Ουζμπεκικές εξαγωγές προς Ελλάδα παρουσίασαν μεγάλη μείωση και από 
23,04 εκατ. Ευρώ περιορίσθηκαν σε 0,50 εκατ. Ευρώ το πρώτο εξάμηνο 2010. 
 
Αντίστοιχα, ο όγκος εμπορίου παρουσίασε μείωση κατά -96,82% και από 32,49 εκατ. Ευρώ 
το πρώτο εξάμηνο 2009 περιορίσθηκε στα 1,03 εκατ. Ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 
2010. 
 
 Αναλυτικότερα: 

1. Η μείωση των ελληνικών εξαγωγών κατά 94,37% οφείλεται στον μηδενισμό των 
εξαγωγών της Δασμολογικής Κατηγορίας 68.02 (πέτρες, μάρμαρα για λάξευση ή 
οικοδομή επεξεργασμένα). Οι παραπάνω εξαγωγές κατελάμβαναν την μερίδα του 
λέοντος το προηγούμενο έτος και τούτο διότι μεγάλη ελληνική εταιρεία είχε αναλάβει 
την εκτέλεση έργου στο Ουζμπεκιστάν. 

2. Οι εξαγωγές του Ουζμπεκιστάν παρουσίασαν μείωση κατά -97,82% που οφείλεται 
στον μηδενισμό των εξαγωγών της Δασμολογικής Κατηγορίας 74.03 (χαλκός 



καθαρισμένος και κράματα χαλκού σε ακατέργαστη μορφή) ενώ και οι εξαγωγές των 
υπόλοιπων Δασμολογικών Κατηγοριών εμφανίζουν ασυνέχεια σε σχέση με το 2009.   

3. Η αλλαγή στο εμπορικό ισοζύγιο ήταν σημαντική αφού από αρνητικό που ήταν για την 
χώρα μας παρουσιάζεται ελαφρά θετικό για το πρώτο εξάμηνο 2010.  

 
 
Β. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ  ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΑΓΩΓΩΝ - ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ  
    ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ-ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΩΤΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ 2009-2010 σε Ευρώ. 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ: 531.686 € 
Δασμ. 
κατ/ρία Περιγραφή εξάμηνο 

2010 
% επί 

συνόλου 
εξάμηνο 

2009 
Μεταβολή 

2009/2010 % 
33.04 Προϊόντα ομορφιάς, μακιγιάζ 352.114 66,22 272.948 29,00 
30.04 Φάρμακα  65.735 12,36 55.500 18,44 

27.10 
Λάδια από πετρέλαιο ή 
ασφαλτούχα ορυκτά 58.352 10,97 107.494 -45,71 

15.09 Ελαιόλαδο και τα κλάσματά του 47.196 8,87 ---- ---- 

20.01 
Λαχανικά, καρποί, φρούτα 
παρασκευαμ. ή διατηρ. με ξίδι 4.439 0,83 ---- ---- 

68.02 
Πέτρες, μάρμαρα για λάξευση ή 
οικοδομή επεξεργασμένα μηδενίστηκε ---- 8.475.104 ---- 

      
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ: 500.951 € 

Δασμ. 
κατ/ρία 

Περιγραφή εξάμηνο 
2010 

% επί 
συνόλου 

εξάμηνο 
2009 

Μεταβολή 
2009/2010 % 

27.10 
Λάδια από πετρέλαιο ή 
ασφαλτούχα ορυκτά 350.490 69,96 ---- ---- 

52.05 
Νήματα από βαμβάκι μη 
συσκευασμένα 102.922 20,54 ---- ---- 

28.33 Θειικά, υπεροξοθειικά  27.214 5,43 ---- ---- 

41.04 
Δέρματα δεψασμένα ή μη 
κατεργασμένα βοοειδών 15.090 3,01 ---- ---- 

74.03 
Χαλκός καθαρισμένος και 
κράματα 23.151.323 3,82 ---- ---- 

74.03 

Χαλκός καθαρισμένος και 
κράματα χαλκού σε 
ακατέργαστη μορφή μηδενίστηκε 3,00 22.927.781 ---- 

      
 

  
 


