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Ι. Βασικά στοιχεία Λευκορωσίας 

Συνολική έκταση: 207,6 χιλ. τ.χλμ. (42% αγροτική γη, 39% δάση, 2% ύδατα, 
17% άλλη γη) 

Πληθυσμός: 9.480.900 (01.01.2015) 

Πυκνότητα πληθυσμού: 46 άτομα/τ.χλμ. 

Πρωτεύουσα: Μινσκ – Πληθυσμός: 1.938.300 

Επιφάνεια που καλύπτει: Βορράς – Νότος: 560 χλμ. 
Δύση – Ανατολή: 650 χλμ. 

Μεγαλύτεροι ποταμοί: Dnepr – 700 km, Berezina – 561 km, Pripyat 495 km,  
Sozh – 493 km, Neman – 436 km, Ptich – 421 km 

Μεγαλύτερες λίμνες: Naroch – 79,6 km2, Osveyskoye – 52,8 km2,  
Chervonoye – 40,8 km2  

Υψηλότερο σημείο (από  
επιφάνεια θάλασσας): 

345 μ. (Dzerzhinskaya mountain) 

Σύνορα: δυτικά – Πολωνία 
βορειοδυτικά – Λιθουανία 
βόρεια – Λεττονία και Ρωσία 
ανατολικά – Ρωσία  
νότια – Ουκρανία  

  

   

 

  



3 
 

ΙΙ. Η οικονομία της Λευκορωσίας το 2015 

Βασικά Μακροοικονομικά Μεγέθη Λευκορωσικής Οικονομίας 

 2015 2014  2013 

ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές, τρισ. BYR 869,7 778,5  649,1 

Μεταβολή ΑΕΠ % -3,9% 1,6%  1,0% 

Κατά κεφαλήν ΑΕΠ, εκ. BYR 91,6 82,2  68,6 

Βιομηχανική παραγωγή, % μεταβολής -6,6% 1,9%  -4,9% 

Αγροτική παραγωγή, % μεταβολής -2,8% 3,1%  -4,2% 

Απόθεμα λευκορωσικών ΑΞΕ στο εξωτερικό, εκ. $ 
ΗΠΑ 668,5 730,2  470,7 

Απόθεμα ΑΞΕ στην Λευκορωσίας από το 
εξωτερικό, εκ. $ ΗΠΑ 17.773,0 16.673,5  14.586,2 

Πληθωρισμός 13,5% 18,1%  18,3% 

Ανεργία  0,5%  0,5% 

Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών, % ΑΕΠ -4,2%* -6,7%  -10,5% 

Έσοδα Προϋπολογισμού, % ΑΕΠ 42,4%* 40,3%  40,3% 

Δαπάνες Προϋπολογισμού, % ΑΕΠ 40,6%* 39,2%  40,2% 

Πλεόνασμα (Έλλειμμα) Προϋπολογισμού 1,8%* 1,1%  0,2% 

* Πρόβλεψη Παγκόσμιας Τράπεζας 

Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Επιτροπής της Λευκορωσίας, το 

2015 η οικονομία της Λευκορωσίας περιήλθε σε φάση ύφεσης και συρρικνώθηκε κατά 3,9% 

(2014: αύξηση ΑΕΠ κατά 1,6%). Το ΑΕΠ της χώρας σε τρέχουσες τιμές διαμορφώθηκε στα 

869,7 τρισ. λευκορωσικά ρούβλια (BYR). 

Η μείωση αυτή του ΑΕΠ αντανακλάται στις επιδόσεις όλων των τομέων οικονομικής 

δραστηριότητας: η βιομηχανική παραγωγή μειώθηκε κατά 6,6%, μετά από μία αύξηση 

περίπου 2% το προηγούμενο έτος, ο εξορυκτικός τομέας μειώθηκε κατά 7,8%, μετά από 

θεαματική αύξηση της τάξης του 42% που είχε καταγράψει το 2014 και η μεταποίηση μειώθηκε 

κατά 8,1% (2014: αύξηση 0,5%). Η αγροτική παραγωγή μειώθηκε κατά 2,8% σε σχέση με το 

2014, με τη φυτική παραγωγή να μειώνεται κατά 10,5%, ενώ η ζωική παραγωγή να 

καταγράφει αύξηση κατά 5%. 

Ο πραγματικός μισθός το 2015 μειώθηκε κατά 3,1% σε σχέση με το 2014, σε συνέχεια  

οριακής αύξησης κατά 0,3% που είχε καταγράψει το 2014. Το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα 

κατέγραψε επίσης μείωση κατά 5,9%.  

Στοιχεία για το ποσοστό ανεργίας κατά το 2015 δεν έχουν δημοσιευθεί ακόμα, αλλά 

σημειώνουμε ότι αυτό κινείται σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα και έχει παραμείνει σταθερό κατά 

το διάστημα 2012-2014 στο επίπεδο του 0,5%.  

Ο πληθωρισμός το 2015 έφθασε το 13,5%, ελαφρώς βελτιωμένος από το 18,1% που είχε 

καταγράψει το 2014. Ειδικότερα, οι τιμές των τροφίμων αυξήθηκαν κατά 12,1%, οι τιμές των 

λοιπών προϊόντων εκτός τροφίμων, ανήλθε σε 11,7%, και οι τιμές των υπηρεσιών να 

αυξάνονται κατά 21,3%. 

Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών της χώρας, τα έσοδα του 

προϋπολογισμού το 2015 ανήλθαν σε 365,8 τρισ. BYR, κατά 0,9% υψηλότερα από αυτά που 

προέβλεπε το σχέδιο του προϋπολογισμού και οι δαπάνες σε 353,1 τρισ. BYR, κατά 1,4% 
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χαμηλότερες από τις σχεδιαζόμενες. Το 2015 ο προϋπολογισμός κατέγραψε πλεόνασμα, 

ύψους 12,7 τρισ. BYR, ήτοι 1,5% του ΑΕΠ (το 2014 το πλεόνασμα ανήλθε σε 1,1% του ΑΕΠ).  

Το εξωτερικό χρέος της Λευκορωσίας την 1η Ιανουαρίου 2016 ανερχόταν σε 38,3 δισ. δολάρια 

ΗΠΑ, με το χρέος της κεντρικής κυβέρνησης να ανέρχεται σε 12,9 δισ. δολάρια ΗΠΑ.  

Σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Λευκορωσίας, το συνολικό απόθεμα 

Άμεσων Ξένων Επενδύσεων της Λευκορωσίας στο εξωτερικό ανερχόταν την 01.01.2015 σε 

668,5 εκ. δολάρια ΗΠΑ, με το μεγαλύτερο μέρος αυτών να συγκεντρώνονται στη Ρωσία 

(77,5%), και να ακολουθούν η Λιθουανία (6,8%), η Ουκρανία (5,8%), η Βενεζουέλα (3,5%) και 

η Κίνα (1,5%). Από την άλλη πλευρά, το συνολικό απόθεμα Άμεσων Ξένων Επενδύσεων στην 

Λευκορωσία από το εξωτερικό έφτανε, την 01.01.2015, τα 17,8 δισ. δολάρια ΗΠΑ, με τους 

κύριους επενδυτές να είναι η Ρωσία (μερίδιο 57,1%), η Κύπρος (15,9%), η Αυστρία (3,5%), η 

Ολλανδία (2,5%) και η Γερμανία και το Ην. Βασίλειο (από 1,7%). 

Κατά το διάστημα Ιανουαρίου–Δεκεμβρίου 2015, η συναλλαγματική ισοτιμία του λευκορωσικού 

νομίσματος μειώθηκε κατά 35,6% έναντι του δολαρίου ΗΠΑ και κατά 22,9% έναντι του ευρώ, 

ενώ αυξήθηκε κατά 3,2% έναντι του ρωσικού ρουβλίου. Τα διεθνή αποθέματα της 

Λευκορωσίας ανήλθαν την 1η Ιανουαρίου 2015 σε 4,17 δισ. δολάρια ΗΠΑ και το βασικό 

επιτόκιο (refinancing rate) της Κεντρικής Τράπεζας της χώρας από τις αρχές του έτους έχει 

καθοριστεί στο 25%. 

 

Προοπτικές λευκορωσικής οικονομίας 

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Παγκόσμιας Τράπεζας, το πραγματικό ΑΕΠ της Λευκορωσίας 

αναμένεται να μειωθεί και το 2016 κατά τουλάχιστον 0,5% λόγω της χαμηλής εξωτερικής 

ζήτησης κυρίως από τη Ρωσία και την Ουκρανία και της πτώσης των τιμών των βασικών 

προϊόντων.  

Για το 2016 και το 2017, οι προοπτικές επηρεάζονται κυρίως από τη συνέχιση της 

περιορισμένης πρόσβασης σε εξωτερική χρηματοδότηση και, συνεπώς, από την ανάγκη 

περαιτέρω προσαρμογής της παραγωγής και της πραγματικής συναλλαγματικής ισοτιμίας 

προκειμένου να περιοριστεί το έλλειμμα του ισοζυγίου πληρωμών. Υπό αυτές τις συνθήκες, η 

οικονομία είναι πιθανό να παραμείνει στάσιμη. Οι διακυμάνσεις της συναλλαγματικής 

ισοτιμίας, σε συνδυασμό με τις προγραμματισμένες αυξήσεις των τιμολογίων κοινής ωφέλειας, 

θα διατηρήσουν τον πληθωρισμό σε διψήφια επίπεδα. Το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών 

συναλλαγών αναμένεται να μειωθεί ελαφρώς σε 3-4% του ΑΕΠ. Η εκπλήρωση υποχρεώσεων 

αποπληρωμής του εξωτερικού χρέους, ύψους τουλάχιστον 3,3 δισ. δολ. ΗΠΑ το 2016 και 2,8 

δισ. δολ. ΗΠΑ το 2017 θα αποτελέσει σημαντική πρόκληση για την κυβέρνηση. Εάν οι αρχές 

δεσμευθούν σε ένα πρόγραμμα μακροοικονομικής προσαρμογής και διαρθρωτικών 

μεταρρυθμίσεων, το οποίο θα υποστηριχθεί από διεθνή χρηματοδότηση, η ανάπτυξη μπορεί 

μεν να είναι χαμηλότερη το 2016, αλλά οι προοπτικές ανάκαμψης το 2017 γίνονται σημαντικά 

ισχυρότερες. Σίγουρα, οι προοπτικές της λευκορωσικής οικονομίας είναι άμεσα συνυφασμένες 

με την πορεία των τιμών του πετρελαίου και τις εξελίξεις στη Ρωσία και την Ουκρανία, ωστόσο 

χωρίς την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου προγράμματος διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, η 

ύφεση θα μπορούσε να είναι βαθύτερη και πιο μακροχρόνια. 

Σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα, η μεγάλη πρόκληση για τη λευκορωσική οικονομία είναι 

να ξεφύγει από μια ισορροπία χαμηλής ανάπτυξης, αντιμετωπίζοντας τα μακροχρόνια 

διαρθρωτικά προβλήματα. Αυτά περιλαμβάνουν υπερβολική κρατική παρέμβαση στην 

οικονομία, κακή απόδοση των κρατικών επιχειρήσεων, αδύναμη διεθνή ανταγωνιστικότητα και 

μακροοικονομικές ανισορροπίες. Η τόνωση της παραγωγικότητας αποτελεί το κλειδί για την 
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αποκατάσταση της ανάπτυξης, ενώ ταυτόχρονα η διαφοροποίηση των εξαγωγών πρέπει να 

αποτελεί προτεραιότητα, δεδομένου ότι η ζήτηση στις παραδοσιακές της αγορές μειώνεται 

κατακόρυφα. Ωστόσο, μόνο λίγες λευκορωσικές επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να 

ανταγωνιστούν σε παγκόσμιο επίπεδο. Προκειμένου να δοθεί ώθηση στην ανάπτυξη, 

απαιτείται σειρά μεταρρυθμίσεων που θα αποσκοπούν στην βελτίωση του επιχειρηματικού 

κλίματος στη χώρα και την κατάργηση των εμποδίων στην επιχειρηματική δραστηριότητα. Τα 

αποτελέσματα των αντίστοιχων πολιτικών δεν θα είναι άμεσα, αλλά οι αλλαγές αυτές είναι 

απαραίτητες για να αρχίσει να κινείται η οικονομία μακριά από τη σημερινή στασιμότητα.   
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ΙΙΙ. Εξωτερικό εμπόριο Λευκορωσίας 

Σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Λευκορωσίας, το εξωτερικό εμπόριο 

αγαθών και υπηρεσιών της χώρας κατά το 2015 σημείωσε πτώση κατά 24,8% και 

διαμορφώθηκε σε 65,5 δισ. δολάρια ΗΠΑ. Ειδικότερα, το εμπόριο αγαθών μειώθηκε κατά 

25,8% και ανήλθε σε 54,5 δισ. δολάρια ΗΠΑ, και το εμπόριο υπηρεσιών μειώθηκε κατά 19,4% 

και διαμορφώθηκε σε 10,9 δισ. δολάρια ΗΠΑ. 

Όσον αφορά το εξωτερικό εμπόριο αγαθών της Λευκορωσίας, οι λευκορωσικές εξαγωγές 

μειώθηκαν κατά 26,1% σε σχέση με το 2014 και ανήλθαν σε 26,2 δισ. δολάρια ΗΠΑ. Οι 

εισαγωγές της Λευκορωσίας ακολούθησαν και αυτές πτωτική πορεία (-25,6%) και 

διαμορφώθηκαν σε 28,3 δισ. δολάρια ΗΠΑ. Το εμπορικό ισοζύγιο της χώρας, αν και 

βελτιώθηκε σε σχέση με το περασμένο έτος, παρέμεινε ελλειμματικό κατά 2,1 δισ. δολ. ΗΠΑ. 

εκ. δολάρια ΗΠΑ 
2015 2014 

Μεταβολή 
2014/2015 

Εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών 32.837,4 43.311,9 -24,2% 

Εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών 32.663,1 43.794,7 -25,4% 

Όγκος εμπορίου αγαθών και υπηρεσιών 65.500,5 87.106,6 -24,8% 

Ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών 174,3 -482,8 

 
Εξαγωγές αγαθών 26.189,7 35.423,3 -26,1% 

Εισαγωγές αγαθών 28.327,3 38.058,7 -25,6% 

Όγκος εμπορίου αγαθών 54.517,0 73.482,0 -25,8% 

Ισοζύγιο αγαθών -2.137,6 -2.635,4 

 
Εξαγωγές υπηρεσιών 6.647,7 7.888,6 -15,7% 

Εισαγωγές υπηρεσιών 4.335,8 5.736,0 -24,4% 

Όγκος εμπορίου υπηρεσιών 10.983,5 13.624,6 -19,4% 

Ισοζύγιο υπηρεσιών 2.311,9 2.152,6 

 
 Πηγή: Κεντρική Τράπεζα Λευκορωσίας (Balance of Payments Methodology) 

Σύμφωνα με στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Επιτροπής της Λευκορωσίας, ο σημαντικότερος 

εμπορικός εταίρος της Λευκορωσίας κατά το 2015 παρέμεινε η Ρωσία με μερίδιο 48,3% επί 

του συνολικού όγκου εμπορίου της Λευκορωσίας (όγκος εμπορίου 27,5 δισ. $ ΗΠΑ). 

Ακολουθούν η Ουκρανία με μερίδιο 6,1% (3,5 δισ. $ ΗΠΑ), η Κίνα με 5,6% (3,2 δισ. $ ΗΠΑ),  

το Ην. Βασίλειο με 5,5% (3,15 δισ. $ ΗΠΑ) και η Γερμανία με 4,3% (2,5 δισ. $ ΗΠΑ).  

Η Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Επιτροπής της Λευκορωσίας, 

κατέλαβε την 69η θέση, με τον συνολικό όγκο εμπορίου να ανέρχεται σε 31,3 εκ. δολ. ΗΠΑ, 

μειωμένος κατά 48,4% σε σχέση με το 2014. Οι λευκορωσικές εξαγωγές προς την Ελλάδα 

αυξήθηκαν κατά 17% και διαμορφώθηκαν σε 3,9 εκ. δολ ΗΠΑ, ενώ οι ελληνικές εξαγωγές 

προς τη Λευκορωσία (λευκορωσικές εισαγωγές) μειώθηκαν δραματικά κατά 52,3% και 

ανήλθαν σε 27,3 εκ. δολ. ΗΠΑ.  

Σημειώνουμε ότι τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Επιτροπής της Λευκορωσίας διαφέρουν 

σημαντικά από αυτά της ΕΛΣΤΑΤ, που παρουσιάζονται στο τρίτο μέρος του παρόντος, λόγω 

της διαφορετικής μεθοδολογίας που ακολουθούν οι δύο αρχές. 
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30 πρώτοι Εμπορικοί Εταίροι Λευκορωσίας, 2015 

α/α  

  

2015 (σε χιλ. δολ. ΗΠΑ) Μερίδιο  
(βάσει όγκου 

εμπορίου) 

Μεταβολή % 2015/2014 

Όγκος 
Εμπορίου 

Εξαγωγές Εισαγωγές 
Όγκος 

Εμπορίου 
Εξαγωγές Εισαγωγές 

  Κόσμος 56.997.202 26.685.489 30.311.713 100,0% -25,6 -26,0 -25,2 

  Ευρασιατική Οικονομική Ένωση 28.204.500 10.997.000 17.207.500 49,5% -26,7 -32,0 -22,8 

  Ευρωπαϊκή Ένωση 14.489.374 8.605.374 5.884.000 25,4% -18,4 -14,7 -21,9 

1 Ρωσική Ομοσπονδία 27.533.310 10.389.115 17.144.195 48,3% -26,3 -31,6 -22,7 

2 Ουκρανία 3.470.819 2.520.850 949.969 6,1% -39,7 -38,0 -43,8 

3 Κίνα 3.181.096 781.559 2.399.537 5,6% 5,6 22,1 1,1 

4 Ην. Βασίλειο 3.157.582 2.981.335 176.247 5,5% -2,9 1,8 -45,7 

5 Γερμανία 2.471.493 1.086.492 1.385.002 4,3% -40 -34,3 -43,8 

6 Πολωνία 1.849.065 766.956 1.082.110 3,2% -22,3 -9,1 -29,5 

7 Ολλανδία 1.368.565 1.157.497 211.068 2,4% -37,6 -32,3 -56,3 

8 Λιθουανία 1.242.171 964.439 277.731 2,2% -11,5 -7,1 -24 

9 Ιταλία 766.699 130.051 636.648 1,3% -64,7 -87,1 -45,4 

10 Λεττονία 676.805 599.695 77.110 1,2% 3,8 19,6 -48,7 

11 Βραζιλία 645.801 521.273 124.529 1,1% -25,4 -26,5 -20,3 

12 Τουρκία 629.700 141.856 487.844 1,1% 0,1 -14,3 5,3 

13 Καζακστάν 576.277 524.666 51.612 1,0% -40,4 -40,3 -41 

14 ΗΠΑ 568.326 122.702 445.623 1,0% -9,4 2,2 -12,2 

15 Ινδία 445.536 317.007 128.529 0,8% 11,4 49,4 -31,5 

16 Τσεχία 399.045 123.408 275.637 0,7% -26,1 -4,1 -33 

17 Γαλλία 387.207 66.556 320.651 0,7% -27,6 -39,8 -24,4 

18 Βέλγιο 377.408 167.878 209.530 0,7% -20,7 3,4 -33,1 

19 Μαρόκο 303.115 3.007 300.107 0,5% 5,3times -46,6 5,8times 

20 Νορβηγία 299.752 130.761 168.991 0,5% -10,3 -10,1 -10,5 

21 Αζερμπαϊτζάν 290.513 285.758 4.755 0,5% -11,1 -10,1 -45,4 

22 Ισπανία 269.986 20.823 249.163 0,5% -40,3 19,7 -42,7 

23 Μολδαβία 268.256 119.426 148.830 0,5% -34,7 -54,2 -0,5 

24 Σερβία 253.289 144.730 108.558 0,4% 3,4 26,3 -16,7 

25 Ελβετία 232.999 24.091 208.909 0,4% -54,7 94,8 -58,4 

26 Ουγγαρία 201.507 75.486 126.021 0,4% -13,8 -9,3 -16,3 
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α/α  

  

2015 (σε χιλ. δολ. ΗΠΑ) Μερίδιο  
(βάσει όγκου 

εμπορίου) 

Μεταβολή % 2015/2014 

Όγκος 
Εμπορίου 

Εξαγωγές Εισαγωγές 
Όγκος 

Εμπορίου 
Εξαγωγές Εισαγωγές 

27 Αυστρία 194.323 19.781 174.543 0,3% -37,2 -13,2 -39,2 

28 Ινδονησία 193.673 169.493 24.180 0,3% -9,9 -11,2 0 

29 Αίγυπτος 186.343 98.019 88.324 0,3% 19,1 -26,9 3,9times 

30 Σλοβακία 169.646 92.382 77.265 0,3% -15,6 38,5 -42,5 

         

69 Ελλάδα 31.297 3.943 27.354 0,1% -48,4 17,0 -52,3 

Πηγή: Εθνική Στατιστική Επιτροπή Λευκορωσίας, Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Μόσχας 
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Όσον αφορά τη σύνθεση του εξωτερικού εμπορίου της Λευκορωσίας, από την πλευρά των 

εξαγωγών, σημαντικό μερίδιο (29,9%) αφορά σε ορυκτά προϊόντα (καύσιμα και ενεργειακά 

προϊόντα), το 21,3% σε χημικά προϊόντα και καουτσούκ, το 16,3% σε τρόφιμα και γεωργικές 

πρώτες ύλες, το 13,8% σε μηχανήματα, εξοπλισμό και οχήματα και ακολουθούν τα μέταλλα 

και τεχνουργήματά τους με μερίδιο 6,5%. 

Σύνθεση εξαγωγών Λευκορωσίας 2015 

 

 

Από πλευράς εισαγωγών, το σημαντικότερο μερίδιο καταλαμβάνουν και πάλι τα ορυκτά 

προϊόντα (καύσιμα και ενεργειακά προϊόντα) με μερίδιο 31,1% επί του συνόλου και 

ακολουθούν τα μηχανήματα, εξοπλισμός και οχήματα με μερίδιο 23,4%, τα τρόφιμα και οι 

γεωργικές πρώτες ύλες με 14,6%, τα χημικά προϊόντα και το καουτσούκ με μερίδιο 13,6%, και 

τα μέταλλα και τεχνουργήματά τους με 8,4%. 

Σύνθεση εισαγωγών Λευκορωσίας 2015 
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ΙV. Διμερείς Οικονομικές & Εμπορικές Σχέσεις 
Ελλάδος – Λευκορωσίας 

 

Το διμερές εμπόριο μεταξύ Ελλάδας - Λευκορωσίας κατά το 2015 χαρακτηρίστηκε από 

δραματική πτώση. Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, ο 

όγκος εμπορίου μειώθηκε κατά 63,3% και ανήλθε σε 26,2 εκ. ευρώ, έναντι 71,5 εκ. ευρώ που 

ήταν το 2014. Οφείλουμε να σημειώσουμε, ωστόσο ότι ο όγκος εμπορίου του 2014 δεν είναι 

αντιπροσωπευτικός της διαχρονικής εξέλιξης του διμερούς μας εμπορίου, καθώς είχε 

επηρεαστεί από τις ασυνήθιστα υψηλές εισαγωγές προϊόντων του κωδικού 271019 “Άλλα 

λάδια πετρελαίου” ύψους 54 εκ. ευρώ. Έτσι η μείωση που καταγράφεται το 2015 φαίνεται να 

αποτελεί ουσιαστικά διόρθωση του διμερούς εμπορίου. 

Οι ελληνικές εξαγωγές κατά το 2015 εμφάνισαν σημαντική πτώση της τάξης του 25,4% σε 

σχέση με το 2014 και διαμορφώθηκαν σε 10,6 εκ. ευρώ. Οι εισαγωγές από τη Λευκορωσία 

ακολούθησαν και αυτές έντονα πτωτική πορεία (-72,8%) και ανήλθαν σε 16,6 εκ. ευρώ. Το 

εμπορικό ισοζύγιο, παρά τη σημαντική βελτίωσή του, παρέμεινε ελλειμματικό για τη χώρα μας. 

Σύνολο Εμπορίου, 2015 

αξία σε Ευρώ 2015 2014 
Μεταβολή 
2015/2014 

Εξαγωγές 10.658.705 14.285.409 -25,4% 

Εισαγωγές 15.568.567 57.171.173 -72,8% 

Όγκος Εμπορίου 26.227.272 71.456.582 -63,3% 

Εμπορικό Ισοζύγιο -4.909.862 -42.885.764 
 

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

 

Όσον αφορά στη σύνθεση των συνολικών ελληνικών εξαγωγών προς τη Λευκορωσία, οι 

στεγνωτήρες και τα φύλλα και λεπτές ταινίες από αργίλιο κατέχουν τις δύο πρώτες θέσεις με 

μερίδια 20,% και 16,3% αντίστοιχα επί των συνολικών εξαγωγών, και ακολουθούν τα ροδάκινα 

με μερίδιο 8,1%, οι μηχανές για τη συσσωμάτωση, τη μορφοποίηση ή το σχηματισμό σε 

τύπους των στερεών ορυκτών καυσίμων, των κεραμευτικών ζυμών, του τσιμέντου, του γύψου 

ή άλλων ορυκτών υλών με μερίδιο 6,3% και τα κεράσια με 5,7%. 

Από την πλευρά των εισαγωγών από τη Λευκορωσία, το συντριπτικό μερίδιο εξακολουθούν να 

κατέχουν τα λάδια πετρελαίου με μερίδιο 73,1%, παρά τη δραματική μείωσή τους κατά 79% 

και ακολουθεί το χλωριούχο κάλιο που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως λίπασμα με μερίδιο 

24,4%. Στα δύο αυτά προϊόντα αντιστοιχεί το 97,5% των ελληνικών εισαγωγών. 

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται τα 15 πρώτα ελληνικά εξαγόμενα προϊόντα 

προς τη Λευκορωσία, που αποτελούν το 88,3% των συνολικών εξαγωγών της Ελλάδας προς 

τη χώρα αυτή για το 2015, καθώς και τα 15 πρώτα εισαγόμενα προϊόντα από τη Λευκορωσία, 

που καλύπτουν περίπου το σύνολο των ελληνικών εισαγωγών από τη χώρα για το 2015. 

Όσον αφορά στις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις, σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας 

της Λευκορωσίας, το συνολικό απόθεμα ΑΞΕ της Λευκορωσίας στην Ελλάδα ανερχόταν την 

01.01.2015 σε 300.000 δολάρια ΗΠΑ, ενώ το συνολικό απόθεμα ελληνικών ΑΞΕ στην 

Λευκορωσία έφτανε τα 7,9 εκ. δολάρια ΗΠΑ. 
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Ελληνικές Εξαγωγές προς τη Λευκορωσία, 2015 

15 πρώτα προϊόντα (αξία σε Ευρώ) 

CN6 - Περιγραφή προϊόντος 2015 2014 
Μεταβολή 
2015/2014 

% επί 
συνόλου 

841939 Στεγνωτήρες, άλλοι από αυτούς για γεωργικά 
προϊόντα και αυτούς για το ξύλο, τις χαρτομάζες, τα 
χαρτιά ή χαρτόνια 

2.131.167 0   20,0% 

760720 Φύλλα και λεπτές ταινίες, από αργίλιο, σε 
υπόθεμα, με πάχος (χωρίς το υπόθεμα) <= 0,2 mm  

1.741.008 2.618.989 -33,5% 16,3% 

080930 Ροδάκινα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα 
brugnons και nectarines, νωπά 

868.014 2.687.364 -67,7% 8,1% 

847480 Μηχανές για τη συσσωμάτωση, τη 
μορφοποίηση ή το σχηματισμό σε τύπους των 
στερεών ορυκτών καυσίμων, των κεραμευτικών 
ζυμών, του τσιμέντου, του γύψου ή άλλων ορυκτών 
υλών σε σκόνη ή ζύμη. Μηχανές σχηματισμού των 
μητρών των χυτηρίων από άμμο 

673.700 0   6,3% 

080929 Κεράσια, νωπά 602.388 215.455 179,6% 5,7% 

271019 Λάδια και παρασκευάσματα από πετρέλαιο ή 
από ασφαλτούχα ορυκτά, άλλα από τα ελαφρά 

542.140 0   5,1% 

081050 Ακτινίδια, νωπά 537.514 1.108.694 -51,5% 5,0% 

842810 Ανελκυστήρες προσώπων και αναβατήρες 
φορτίων 

495.495 1.454.332 -65,9% 4,6% 

846221 Μηχανές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι 
πρέσες) κυλινδρικής ή τοξοειδούς κάμψεως, 
διπλώσεως, ισιώματος ή πλανίσματος, με αριθμητικό 
σύστημα ελέγχου 

382.000 0   3,6% 

842890 Μηχανές και συσκευές για την ανύψωση, τη 
φόρτωση, την εκφόρτωση ή τη μετακίνηση, π.δ.κ.α. 

334.560 0   3,1% 

430310 Ενδύματα και εξαρτήματα της ένδυσης από 
γουνοδέρματα 

314.220 308.075 2,0% 2,9% 

240110 Καπνά χωρίς αφαίρεση των μίσχων 260.064 185.976 39,8% 2,4% 

320810 Χρώματα επίχρισης και βερνίκια με βάση 
πολυεστέρες, διασκορπισμένα ή διαλυμένα σε μη 
υδατώδες μέσο 

189.929 136.753 38,9% 1,8% 

081010 Φράουλες, νωπές 179.779 1.980.166 -90,9% 1,7% 

730890 Κατασκευές και μέρη κατασκευών, από σίδηρο 
ή χάλυβα, π.δ.κ.α.  

157.288 83.083 89,3% 1,5% 

Σύνολο 15 πρώτων προϊόντων 9.409.266 10.778.887 -12,7% 88,3% 

Σύνολο ελληνικών εξαγωγών προς τη Λευκορωσία 10.658.705 14.285.409 -25,4% 100,0% 

 Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (Προσωρινά στοιχεία), Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Μόσχας 
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Ελληνικές Εισαγωγές από τη Λευκορωσία, 2015 

15 πρώτα προϊόντα (αξία σε Ευρώ) 

CN6 - Περιγραφή προϊόντος 2015 2014 
Μεταβολή 
2015/2014 

% επί 
συνόλου 

271019 Λάδια και παρασκευάσματα από πετρέλαιο ή 
από ασφαλτούχα ορυκτά, άλλα από τα ελαφρά 

11.383.112 54.010.597 -78,9% 73,1% 

310420 Χλωριούχο κάλιο που προορίζεται να 
χρησιμοποιηθεί ως λίπασμα 

3.800.638 2.395.039 58,7% 24,4% 

271112 Προπάνιο που έχει υγροποιηθεί 270.352 196.119 37,9% 1,7% 

200710 Ομογενοποιημένα παρασκευάσματα από γλυκά 
κουταλιού, ζελέδες, μαρμελάδες, πολτούς και πάστες 
καρπών και φρούτων, που παίρνονται από βράσιμο, με 
ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών 

20.334 0   0,1% 

843699 Μέρη από μηχανές και συσκευές για τη γεωργία, 
τη δασοκομία, την κηπουρική ή τη μελισσοκομία, π.δ.κ.α 

19.942 18.689 6,7% 0,1% 

271290 κερί πετρελαίου μικροκρυστάλλινο, slack wax, 
οζοκηρίτης, κερί από λιγνίτη, κερί από τύρφη, άλλα 
ορυκτά κεριά και παρόμοια προϊόντα που παίρνονται με 
σύνθεση ή άλλες μεθόδους, έστω και χρωματισμένα 

18.551 0   0,1% 

950300 Τρίκυκλα, σκούτερ, ποδοκίνητα αυτοκίνητα και 
παρόμοια τροχοφόρα παιχνίδια 

17.642 21.056 -16,2% 0,1% 

271113 Βουτάνια που έχουν υγροποιηθεί  10.171 40.840 -75,1% 0,1% 

843290 Μέρη από μηχανές και συσκευές για τη γεωργία, 
τη δασοκομία ή την κηπουρική 

9.007 13.623 -33,9% 0,1% 

442190 Τεχνουργήματα από ξύλο, π.δ.κ.α. 6.491 12.942 -49,8% 0,0% 

903010 Όργανα και συσκευές για τη μέτρηση ή την 
ανίχνευση των ακτινοβολιών ιονισμού 

3.662 5.784 -36,7% 0,0% 

400811 Πλάκες, φύλλα, ταινίες από καουτσούκ 
βουλκανισμένο, μη σκληρυμένο 

3.068 0   0,0% 

270300 Τύρφη (στην οποία περιλαμβάνεται και η τύρφη 
για επίστρωση στάβλων), έστω και συσσωματωμένη 

1.499 7.653 -80,4% 0,0% 

420100 Είδη σελοποιίας και λοιπού εξοπλισμού για όλα 
τα ζώα [στα οποία περιλαμβάνονται και τα ζυγολούρια, 
λουριά για τη συγκράτηση (λυτάρια), επιγονατίδες, 
φίμωτρα, υποσάγματα, σακίδια για σέλες, 
προστατευτικά παλτά για σκύλους και παρόμοια είδη], 
από κάθε ύλη 

1.274 0   0,0% 

490700 Γραμματόσημα, χαρτόσημα και ανάλογα, που 
δεν έχουν ακυρωθεί και κυκλοφορούν ή προορίζονται να 
μπούν σε κυκλοφορία στη χώρα στην οποία έχουν ή θα 
έχουν, αναγνωρισμένη ονομαστική αξία. 
Χαρτοσημασμένο χαρτί, τραπεζογραμμάτια, επιταγές, 
τίτλοι μετοχών ή ομολογιών και παρόμοιοι τίτλοι 

1.084 77 1307,8% 0,0% 

Σύνολο 15 πρώτων προϊόντων 15.566.827 56.722.419 -72,6% 100,0% 

Σύνολο ελληνικών εισαγωγών από τη Λευκορωσία 15.568.567 57.171.173 -72,8% 100,0% 

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


