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Διμερές εμπόριο Ελλάδας – Λευκορωσίας α΄ εξαμήνου 2016 

 
 

Σημαντική μείωση της τάξης του 45% παρουσίασε το διμερές εμπόριο Ελλάδας - 

Λευκορωσίας κατά το α΄ εξάμηνο 2016, η οποία οφείλεται κατά κύριο λόγο στην πάνω από 

90% μείωση των εισαγωγών από τη Λευκορωσία σε σχέση με το α΄ εξάμηνο του 2015.  

Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, που έχουν αντληθεί από 

τη Eurostat, κατά το α΄ εξάμηνο του 2016, ο όγκος εμπορίου ανήλθε σε μόλις 5,7 εκ. ευρώ, 

με τις ελληνικές εξαγωγές να διαμορφώνονται σε 5,4 εκ. ευρώ, μειωμένες κατά 15%, και τις 

εισαγωγές να ανέρχονται σε μόλις 347.253 ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 90%. Το 

πλεόνασμα του εμπορικού ισοζυγίου υπέρ της χώρας μας υπερδιπλασιάστηκε. 

Σύνολο εμπορίου Ελλάδας – Λευκορωσίας α΄ εξαμήνου 2016 

  
α΄ εξάμηνο 

2016 

α΄ εξάμηνο 

2015 

Μεταβολή 

2016/2015 

Εξαγωγές 5.355.558 6.301.709 -15,0% 

Εισαγωγές 347.253 4.052.568 -91,4% 

Όγκος Εμπορίου 5.702.811 10.354.277 -44,9% 

Εμπορικό Ισοζύγιο 5.008.305 2.249.141   

  Πηγή: Eurostat (Προσωρινά στοιχεία), Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Μόσχας 

Βασικός παράγοντας που επηρέασε σημαντικά τις επιδόσεις του διμερούς εμπορίου κατά το 

α΄ εξάμηνο του 2016 ήταν οι δυσμενείς συνθήκες στις οποίες έχει περιέλθει η λευκορωσική 

οικονομία, η οποία επηρεάζεται άμεσα από την ύφεση της ρωσικής οικονομίας και η 

αποδυνάμωση του λευκορωσικού νομίσματος.  

Όσον αφορά στη σύνθεση των ελληνικών εξαγωγών προς τη Λευκορωσία, κατά το α΄ 

εξάμηνο 2016, την πρώτη θέση, με μερίδιο 44%, κατέλαβαν οι φράουλες, μούρα, ακτινίδια, 

τα οποία παρουσίασαν εντυπωσιακή αύξηση της τάξης του 287% σε σχέση με το α΄ εξάμηνο 

του 2015, υπερκαλύπτοντας την πτώση κατά 78% που είχαν καταγράψει το α΄ εξάμηνο του 

2015 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2014. Ακολουθούν με μερίδιο 18% τα φύλλα 

και ταινίες από αργίλιο (αύξηση 24%),  με 13,6% τα βερίκοκα, κεράσια, ροδάκινα (πτώση 18%) 

και με μερίδιο 4,9% οι μηχανές και συσκευές για την ανύψωση και φόρτωση (μείωση 55%). 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα 15 πρώτα ελληνικά εξαγόμενα προϊόντα προς 

τη Λευκορωσία το α΄ εξάμηνο 2016, τα οποία αντιστοιχούν στο 97% των συνολικών 

ελληνικών εξαγωγών προς τη χώρα. 

  



 

 

Ελληνικές Εξαγωγές προς τη Λευκορωσία, α΄ εξάμηνο 2016 

15 πρώτα προϊόντα (αξία σε ευρώ) 

HS4 - Περιγραφή προϊόντων 

α΄ εξάμηνο 

2016 

α΄ εξάμηνο 

2015 

Μεταβολή 

2016/2015 Μερίδιο 

0810 Φράουλες, σμέουρα, μούρα ή βατόμουρα και μούρα-

σμέουρα, φραγκοστάφυλα, ακτινίδια 2.369.047 612.184 287,0% 44,24% 

7607 Φύλλα και ταινίες, λεπτά, από αργίλιο (έστω και τυπωμένα 

ή επικολλημένα σε χαρτί, χαρτόνι, πλαστικές ύλες ή παρόμοια 

υποθέματα), με πάχος ≤ 0,2 mm 967.831 781.202 23,9% 18,07% 

0809 Βερίκοκα, κεράσια, ροδάκινα (στα οποία περιλαμβάνονται 

και τα brugnons και nectarines), δαμάσκηνα και 

αγριοδαμάσκηνα, νωπά 729.491 890.738 -18,1% 13,62% 

8428 Άλλες μηχανές και συσκευές για την ανύψωση, τη 

φόρτωση, εκφόρτωση ή τη μετακίνηση (π.χ. ανελκυστήρες, 

μηχανικές σκάλες, μεταφορείς, εναέριοι σιδηρόδρομοι 262.154 589.288 -55,5% 4,89% 

8438 Μηχανές και συσκευές για την παρασκευή ή βιομηχανική 

παραγωγή τροφίμων ή ποτών 196.600 0   3,67% 

2710 Λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά, άλλα 

από τα ακατέργαστα λάδια 100.488 222.881 -54,9% 1,88% 

3208 Χρώματα επίχρισης και βερνίκια με βάση συνθετικά 

πολυμερή ή τροποποιημένα φυσικά πολυμερή, διασκορπισμένα 

ή διαλυμένα σε μη υδατώδες μέσο 91.099 101.019 -9,8% 1,70% 

8462 Μηχανές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πρέσες) 

σφυρηλάτησης ή αποτύπωσης, σφύρες κάθε είδους για την 

κατεργασία των μετάλλων 81.490 382.000 -78,7% 1,52% 

2007 Γλυκά κουταλιού, ζελέδες, μαρμελάδες, πολτοί και πάστες 

καρπών και φρούτων 68.987 59.559 15,8% 1,29% 

0805 Εσπεριδοειδή, νωπά ή ξερά 68.237 47.965 42,3% 1,27% 

2401 Καπνά ακατέργαστα ή που δεν έχουν βιομηχανοποιηθεί. 

Απορρίμματα καπνού 65.016 130.032 -50,0% 1,21% 

4303 Ενδύματα, εξαρτήματα της ένδυσης και άλλα είδη από 

γουνοδέρματα 54.777 85.698 -36,1% 1,02% 

4901 Βιβλία, φυλλάδια και παρόμοια έντυπα, έστω και σε 

ξεχωριστά φύλλα 49.982 53.514 -6,6% 0,93% 

8433 Μηχανές, συσκευές και μηχανικές επινοήσεις για τη 

συγκομιδή ή τον αλωνισμό των γεωργικών προϊόντων 49.343 19.625 151,4% 0,92% 

8474 Μηχανές και συσκευές για τη διαλογή, το κοσκίνισμα, το 

διαχωρισμό, το πλύσιμο, το κοπάνισμα, τον τεμαχισμό λίθων, 

μεταλλευμάτων ή άλλων στερεών ορυκτών υλών 46.100 614.920 -92,5% 0,86% 

Σύνολο 15 πρώτων προϊόντων 5.200.642 4.590.625 13,3% 97,11% 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 5.355.558 6.301.709 -15,0% 100,00% 

Πηγή: Eurostat (Προσωρινά στοιχεία), Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Μόσχας 

 

Από την πλευρά των εισαγωγών από τη Λευκορωσία, η μείωση του κωδικού 3104 (καλιούχα 

λιπάσματα) κατά 95% είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση των συνολικών εισαγωγών κατά 91%, 

καθώς στον κωδικό αυτό αντιστοιχούσε το 92% των συνολικών εισαγωγών κατά το α΄ 

εξάμηνο του 2015. Παρά τη σημαντική μείωση, τα καλιούχα λιπάσματα εξακολουθούν να 

κατέχουν το μεγαλύτερο μερίδιο (58%) και ακολουθούν τα τροχοφόρα παιχνίδια και 

περιστρεφόμενα οχήματα για διασκέδαση (κωδικοί 9503 και 9508 -  συνολικό μερίδιο 17%), οι 

σωλήνες από σίδηρο ή χάλυβα (9,9%) και η ξυλεία πριονισμένη ή πελεκημένη κατά μήκος (5,7%). 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα εισαγόμενα προϊόντα από τη Λευκορωσία το 

α΄ εξάμηνο 2016. 



 

 

Ελληνικές Εισαγωγές από τη Λευκορωσία, α΄ εξάμηνο 2016 

(αξία σε ευρώ) 

HS4 - Περιγραφή προϊόντων 

α΄ εξάμηνο 

2016 

α΄ εξάμηνο 

2015 

Μεταβολή 

2016/2015 Μερίδιο 

3104 Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά καλιούχα 200.658 3.710.832 -94,6% 57,8% 

9503 Τρίκυκλα, σκούτερ, ποδοκίνητα αυτοκίνητα και 

παρόμοια τροχοφόρα παιχνίδια 36.448 17.642 106,6% 10,5% 

7304 Σωλήνες κάθε είδους και είδη με καθορισμένη μορφή 

κοίλα, χωρίς συγκόλληση, από σίδηρο ή χάλυβα 34.381 0   9,9% 

9508 Περιστρεφόμενα οχήματα για διασκέδαση, κούνιες, 

περίπτερα σκοποβολής και άλλα είδη πλανόδιων τσίρκων και 

θεάτρων 21.852 0   6,3% 

4407 Ξυλεία πριονισμένη ή πελεκημένη κατά μήκος, κομμένη 

εγκάρσια ή ξετυλιγμένη 19.842 0   5,7% 

4409 Ξυλεία (στην οποία περιλαμβάνονται και οι σανίδες και 

τα πηχάκια για παρκέτα, μη συναρμολογημένα) με 

καθορισμένη μορφή  7.811 0   2,2% 

7214 Ράβδοι από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες, που 

έχουν απλώς σφυρηλατηθεί, ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή 

κατάσταση 7.002 0   2,0% 

4410 Πλάκες-διαφράγματα από μικρά τεμάχια, πετάσματα με 

την ονομασία «oriented strand board» (OSB) και παρόμοιες 

πλάκες-διαφράγματα (π.χ. πετάσματα επονομαζόμενα 

«waferboard»), από ξύλο ή άλλες ξυλώδεις ύλες 4.663 0   1,3% 

8436 Άλλες μηχανές και συσκευές για τη γεωργία, την 

κηπουρική, τη δασοκομία, την πτηνοτροφία ή τη 

μελισσοκομία 4.506 10.425 -56,8% 1,3% 

8466 Μέρη και εξαρτήματα που αναγνωρίζονται ότι 

προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τις μηχανές των 

κλάσεων 8456 μέχρι 8465 3.684 0   1,1% 

2703 Τύρφη (στην οποία περιλαμβάνεται και η τύρφη για 

επίστρωση στάβλων), έστω και συσσωματωμένη 3.550 1.499 136,8% 1,0% 

4401 Καυσόξυλα σε κυλίνδρους, κούτσουρα, μικρά κλαδιά, 

δεμάτια ή με παρόμοιες μορφές. Ξυλεία σε πλακίδια ή σε 

μικρά τεμάχια. Πριονίδια, απορρίμματα και θραύσματα ξύλου 1.923 0   0,6% 

3923 Είδη μεταφοράς ή συσκευασίας, από πλαστικές ύλες. 

Πώματα, καπάκια, καψούλια και άλλες διατάξεις κλεισίματος, 

από πλαστικές ύλες 375 691 -45,7% 0,1% 

8504 Ηλεκτρικοί μετασχηματιστές, ηλεκτρικοί μετατροπείς 

ρεύματος στατοί (π.χ. ανορθωτές), πηνία αντίδρασης και 

αυτεπαγωγής 348 0   0,1% 

4303 Ενδύματα, εξαρτήματα της ένδυσης και άλλα είδη από 

γουνοδέρματα 125 0   0,0% 

3926 Άλλα τεχνουργήματα από πλαστικές ύλες και 

τεχνουργήματα από άλλες ύλες των κλάσεων 3901 μέχρι 3914 60 0   0,0% 

4907 Γραμματόσημα, χαρτόσημα και ανάλογα, που δεν έχουν 

ακυρωθεί και κυκλοφορούν ή προορίζονται να μπούν σε 

κυκλοφορία  25 1.084 -97,7% 0,0% 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ 347.253 4.052.568 -91,4% 100,0% 

Πηγή: Eurostat (Προσωρινά στοιχεία), Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Μόσχας 

 

 


